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1 UVOD

OB 20. OBLETNICI VIŠJE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Že ob ustanovitvi Višje strokovne šole Slovenj Gradec, 6. januarja 2000, smo se zavedali, da gre pri 
višješolskem izobraževanju za izrazito praktično usmerjen študij. Povezovanje in sodelovanje z 
gospodarstvom in javnimi ustanovami je ključnega pomena za kakovostno izvajanje programov višje 
strokovne šole. Vizija naše šole je vedno bila (in bo tudi v prihodnje), da sledimo potrebam podjetij in 
organizacij po kvalitetnih kadrih.

V študijskem letu 2000/2001 smo pričeli z izvajanjem prvega programa: Poslovni sekretar. Ponudbo 
študijskih programov smo razširili s programoma Komercialist v študijskem letu 2002/2003 in 
Računovodja v študijskem letu 2005/2006. Potrebe gospodarstva so zahtevale prenovo študijskih 
programov. Nastala sta prenovljena študijska programa: Poslovni sekretar in Ekonomist, ki smo ju pričeli 
izvajati v študijskem letu 2008/2009 in ju izvajamo še danes. V študijskem letu 2019/2020 se jima je 
pridružil še program Informatika, kjer izobražujemo za enega najperspektivnejših poklicev. Ponosni smo, 
da bomo izobraževali kadre, ki se bodo zaposlovali v tehnološko visoko razvitih podjetjih. Izvajamo tri 
višješolske programe, ki pokrivajo široko področje poslovanja v podjetjih, organizacijah in ustanovah. 
Programe izvajamo tako za študente rednega kot izrednega študija. Pomemben mejnik v delovanju 
Višje strokovne šole se je zgodil v študijskem letu 2014/2015, ko je pričela delovati enota v Velenju (na 
sedežu Ljudske univerze) za izredne študente programa Ekonomist. Tako smo omogočili tudi študentom 
Savinjsko-šaleške regije, da se izobražujejo bližje svojega bivališča oziroma delovnega mesta.

Diplomska dela naših diplomantov so tiste stične točke med višjo strokovno šolo, podjetji, javnimi 
ustanovami in ostalimi organizacijami, ki omogočajo, da lahko predavatelji kot mentorji diplomskih del 
prilagodijo in posodobijo vsebine pri predmetih ter teorijo povežejo s prakso, študenti pa se že v času 
študija seznanijo s konkretnimi nalogami, problemi in dejavnostmi, s katerimi se bodo vsakodnevno 
srečevali na svojih delovnih mestih. Študenti, ki so zaposleni v podjetjih, se izobražujejo v izrednem 
študiju. Pridobivanje znanj in praktičnih izkušenj je v tem obojestransko. Predavatelji jim posredujejo 
predvsem teoretična znanja, študenti pa posredujejo predavateljem in ostalim študentom svoje bogate 
praktične izkušnje.

Z gospodarstvom se povezujemo na različne načine, od strokovnih ekskurzij v podjetjih, predavanj 
strokovnjakov iz podjetij do praktičnega izobraževanja, ki je sestavni del izobraževanja naših študentov. 
Praktično izobraževanje študentov v podjetjih, ustanovah in organizacijah je ključnega pomena za 
višješolsko izobraževanje, saj se naši študenti tam preživijo kar 400 ur. Ankete o zadovoljstvu študentov,  
mentorjev in delodajalcev kažejo, da so zadovoljni s praktičnim izobraževanjem, študenti s pridobljenim 
praktičnim znanjem, mentorji in delodajalci pa s študenti, predvsem z njihovo sposobnostjo prilagajanja 
trenutnim potrebam v podjetju.V Višji strokovni šoli Slovenj Gradec smo februarja 2010 ob 10. obletnici 
ustanovili Karierni center in Klub diplomantov. V okviru Kariernega centra že 10 let informiramo, 
svetujemo in usmerjamo študente pri osebnem in strokovnem razvoju, navezujemo stike s podjetji in 
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delodajalci ter pripravljamo naše študente za vstop na trg dela.

Že od ustanovitve Višje strokovne šole Slovenj Gradec naprej se trudimo slediti najsodobnejšim 
trendom na področju informacijske tehnologije. Vseskozi posodabljamo izobraževalne metode, sodobna 
informacijska tehnologija je postala standard v izobraževalnem procesu. Ker se poslovanje podjetij seli v 
»oblak«, se tja seli tudi izobraževanje. Že v študijskem letu 2007/2008 smo v izobraževalni proces uvedli 
spletno učilnico, ki je omogočila predavateljem in študentom dostop do gradiv, virov, nalog in navodil od 
koderkoli in kadarkoli. Predavalnice smo opremili z elektronskimi tablami in pričeli z videokonferenčnim 
sodelovanjem z zunanjimi predavatelji, šolami in podjetji, tako doma kot v tujini. V študijskem letu 
2018/2019 smo pričeli z izvajanjem kombiniranega študija za študente izrednega študija, ki so lahko 
svoje izobraževanje prilagodili svojim potrebam in potrebam podjetij, kjer so zaposleni. Študenti 
izrednega študija lahko izbirajo med klasičnim študijem, študijem na daljavo ali pa pri svojem študiju 
kombinirajo klasični in študij na daljavo.

Za kakovostni izobraževalni proces je pomembno tudi nenehno izobraževanje in usposabljanje 
predavateljev, zato spodbujamo predavatelje in ostale strokovne delavce, da posodabljajo znanja na 
svojih področjih ter na področju uporabe sodobne informacijske tehnologije. Predavatelji morajo 
slediti razvoju v gospodarstvu, si pridobivati tako teoretična kot praktična znanja, zato je sodelovanje s 
podjetji, ustanovami in organizacijami nepogrešljivo. Študentom moramo posredovati aktualna znanja 
in kompetence za uspešno kariero.

Višja strokovna šola Slovenj Gradec je znana tudi po mednarodnem sodelovanju. V okviru projekta 
Erasmus+ sodelujemo s številnimi izobraževalnimi inštitucijami v državah Evropske unije in tudi širše. 
Erasmus+ izmenjav se udeležujejo predavatelji, študenti, diplomanti in ostali strokovni sodelavci. 
Predavatelji se udeležujejo tudi mednarodnih konferenc s svojimi strokovnimi prispevki in primeri dobre 
prakse.

Za zaposlene v podjetjih na Koroškem je še posebej zanimiv projekt Munera 3, ki omogoča zaposlenim 
možnost brezplačnega študija v Višji strokovni šoli Slovenj Gradec v programih Ekonomist in Informatika 
ter je s tem enkratna priložnost za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe. Ponosni smo, da smo v 
študijskem letu 2019/2020 vpisali že drugo generacijo študentov v okviru tega projekta.

Brez sodelovanja z lokalnim okoljem šola ne more biti uspešna. Podpora Mestne občine Slovenj Gradec 
je pomembna predvsem na področju promocije šole. Prav zaradi te podpore in promocije je šola postala 
prepoznavna v lokalnem okolju.

V šoli deluje tudi Študentska skupnost, v okviru katere je izvoljen Študentski svet, ki zastopa interese 
študentov. Organizirajo razne dogodke, kot so športna srečanja, spoznavni večeri, brucovanja. Študentska 
skupnost sodeluje tudi v tutorskem sistemu šole, saj študentski tutorji nudijo študijsko pomoč študentom 
za boljše študijske uspehe.

Vsekakor pa je najpomembnejše zadovoljstvo vseh deležnikov višje strokovne šole. Na prvem mestu 
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so to zadovoljni študenti, ki širijo pozitivne informacije in uspešno pričnejo svojo poslovno pot ali pa 
nadgradijo svojo kariero. Ključnega pomena je, da so delodajalci prepoznali naše študente in diplomante 
kot uspešne zaposlene z mnogimi pridobljenimi kompetencami, ki jih zahteva njihov poslovni proces.

Ponosni smo, da je šola prehodila 20-letno uspešno pot in da je v teh letih uspešno diplomiralo že več 
kot 1000 diplomantov.

Ravnateljica
mag. Janja Razgoršek

Višja strokovna šola je bila skoraj 20 let moj dom, kamor sem rad zahajal, sprva  kot predavatelj, od 1. 7. 
2011 pa do 31. 8. 2017 pa kot ravnatelj. Ko smo jo leta 2000 s skupnimi močmi in timskim entuziazmom 
ter veliko pozitivne energije ustanovili, nismo bili ponosni nanjo samo predavatelji, ki smo sodelovali pri 
njeni ustanovitvi, ampak tudi celoten kraj in regija, ki je pridobila nove višješolske programe. Posebej 
ponosen sem, da smo v mojem mandatu uspeli nadaljevati uspešno delo moje predhodnice in to 
nadgraditi z odprtjem enote VSŠ v Velenju. V tem času smo bili tudi izredno uspešni pri izvajanju in 
vodenju različnih projektov. Šola je v tistem obdobju, navkljub časom, ki takrat niso bili prijazni, rastla in 
se razvijala v sodobno šolo, kakršna je danes.

Vedno sem bil in sem še ponosen na študentke in študente višje šole. Vesel sem, da sem lahko del 
svojega življenja preživel v družbi izjemnih sodelavk in sodelavcev, kar mi bo za vedno ostalo v spominu. 
Posebej sem vesel, ko danes vidim naše/moje bivše študente, ki so diplomirali pod mojim mentorstvom, 
v izgradnji njihovih uspešnih karier ter uživam v njihovih uspehih, kot bi bili to moji, osebni. Višja 
strokovna šola predstavlja pomemben doprinos k intelektualnemu razvoju Koroške regije, zato je 
zelo pomembno, da se programi in razvoj te ustanove nadaljujejo tudi v prihodnje. Prihodnost regije, 
države in svetovnega razvoja sloni na dobrih, usposobljenih kadrih, ki bodo znali poiskati odgovore na 
prihajajoče spremembe in probleme, ki so v družbi neizbežni. 

Verjamem, da bo višja šola zagotovo znala odgovoriti na izzive izobraževanja, ki jo čakajo v prihodnje, 
tako, kot smo to znali v preteklosti. Verjamem v koroške študente, njihovo znanje in sposobnosti, saj so 
že večkrat do sedaj pokazali, da so vredni zaupanja, da so strokovni in odlični. Žal  je marsikateri kader 
zaradi vseh teh pozitivnih lastnosti in pridobljenih kompetenc ostal zaposlen tudi v tujini.

Naj mi bo dovoljeno, da se na koncu poslovim še z eno izmed svojih misli, ki sem jo večkrat citiral 
ob različnih priložnostih in pravi: »Včasih ni potrebno videti poti. Dovolj je že, če verjamemo, da jo je 
mogoče zgraditi.«

Ravnatelj (2011–2017)
mag. Samo Kramer
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Neizmerna energija žene našo višjo šolo v doseganje vedno novih ciljev že 20 let. S spremembo, kot 
edino stalnico, z usmerjanjem v razvoj in zagotavljanje kakovosti izobraževanja bi lahko označili vse, ki 
so in so bili povezani z višjo šolo, pa naj bo govora o vodstvu, predavateljih, študentih, delodajalcih, 
mentorjih praktičnega izobraževanja ali mentorjih diplomskim nalogam.  

Vizija šole je bila od ustanovitve jasna – zagotoviti možnost višješolskega izobraževanja blizu kraja 
bivališča, izobraževati v programih, ki so aktualni, izobraževati tako, da bodo delodajalci prepoznali naše 
diplomante kot nepogrešljive v svojih organizacijah.

Skozi leta je višji šoli dal zalet vsak uspeh, potrditev novega programa, pridobitev Erasmus+ listine 
in nagrada jabolko kakovosti za odlično izvedene mobilnosti v okviru Erasmus+, uspešna uvedba in 
nadgradnja spletnih učilnic, sodelovanje pri projektu Impletum, uvedba spletnega anketiranja. Največ 
zaleta pa so dali šoli zadovoljni diplomanti in delodajalci.

Ni lepšega kot pohvala študenta, študentke, da je naša šola odlična, ali žar v očeh diplomanta, 
diplomantke, ko se je napisala še zadnja pika v diplomi. Ni lepšega kot poslovno ali pedagoško 
sodelovanje z diplomanti, diplomantkami ali pohvala šoli v neformalnem pogovoru z njimi, da so se pri 
nas res veliko naučili. To vse daje priznanje, zadovoljstvo in novo energijo celotnemu kolektivu in vsem 
vpletenim v delo višje šole. 

Ponosna sem na vse dosežke naše višje šole, na celoten kolektiv in vse tiste, ki so v teh 20 letih prispevali 
k izvedbi kakovostnega višješolskega izobraževanja. Iskrena hvala predavateljskemu zboru in sodelavcem 
višje šole ter vodstvu višje šole za odlično opravljeno delo.

Ponosna sem na naše študente in diplomante, ki širijo dober glas o naši višji šoli s svojim znanjem, 
izkušnjami, prizadevanji in vrednotami ter s tem postajajo ključni del naše skupne prihodnosti. 

Uspešne višje šole ne bi bilo brez podpore okolja, zato se zahvaljujem vsem delodajalcem, ki so na široko 
odprli vrata našim študentom in diplomantom. Zahvala vsem mentorjem praktičnega izobraževanja in 
mentorjem diplomskih nalog ter vsem našim gostujočim predavateljem. Iskrena zahvala tudi Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport ter Mestni občini Slovenj Gradec za podporo delovanju in razvoju višje 
šole.

Iskrene čestitke ob 20. obletnici vsem, ki prispevajo in so prispevali k uspešni zgodbi višje šole, z željo, 
da tudi v prihodnje ustvarjajo uspešno pot razvoja. Posebna čestitka vsem našim diplomantkam, 
diplomantom, študentkam in študentom. 

Direktorica ŠC Slovenj Gradec
mag. Gabrijela Kotnik
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Vesel sem, da vam lahko v imenu Mestne občine Slovenj Gradec čestitam ob dvajsetletnem jubileju 
vaše Višje strokovne šole. Posebej sem vesel, da je število diplomantk in diplomantov v vseh teh letih od 
ustanovitve zmerno rastlo, za kar se lahko nedvomno zahvalimo sedanjemu in vsem preteklim vodstvom 
šole, ki so s širitvijo programov omogočili študij vsem tistim, ki so jih ti programi zanimali. Vsi akreditirani 
študijski programi so odlična referenca za uspešno delo Višje strokovne šole tudi v prihodnje, sam pa 
bi želel izraziti najprej čestitke vsem, ki ste z zavzetim delom pripomogli, da lahko letos obeležujemo ta 
pomemben jubilej.

Seveda ni smisel zgolj v številčnosti generacij, ki diplomirajo, temveč tudi v sodelovanju šole z okoljem, v 
katerem deluje. Višja strokovna šola se pri svojih študijskih programih uspešno povezuje s podjetji, tako 
v gospodarstvu kot v javnem sektorju, kar študentkam in študentom omogoča neposreden stik z okolji, v 
katerih so ali šele bodo zaposleni. Prav to je tista nadgradnja teoretičnega dela študija, ki je zaradi bližine 
in domačnosti študijskega okolja najbrž bolj privlačna za vse, ki iz različnih razlogov ne morejo obiskovati 
katere od izobraževalnih institucij v večjih študijskih središčih, za vse tiste torej, ki študirajo ob delu, 
družini, službi, preprosto rečeno, doma. To je bil tudi eden od ciljev pri ustanovitvi všje šole in mislim, 
da je lokalni skupnosti pri tem uspelo. 

Šolstvo ima v Slovenj Gradcu dolgoletno tradicijo in močno oporo v lokalni skupnosti. Naj tako ostane 
tudi vnaprej. Ob jubileju pa naj tako dosedanjim in bodočim diplomantom in diplomantkam, vodstvu in 
celotnemu predavateljskemu zboru zaželim, da bi bili pri svojem delu uspešni ter da bo znanje, ki ste ga 
predali ali pridobili v času študija, koristno uporabljeno v vaših delovnih okoljih. 

V imenu lokalne skupnosti, Mestne občine Slovenj Gradec, vam iskreno čestitam in se vam zahvaljujem 
za vse dosedanje delo in želim veliko uspehov tudi v prihodnje.

Župan MO Slovenj Gradec
Tilen Klugler

STRATEŠKI SVET 2019–2025

Strateški svet je najpomembnejši organ Višje strokovne šole in ga imenuje Svet zavoda ali upravni odbor 
gospodarske družbe za dobo šest let. Sestavljajo ga:

 � trije predavatelji šole,
 � dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev,
 � dva predstavnika študentov,
 � en predstavnik diplomantov ali diplomantk (v nadaljnjem besedilu: diplomanti). 

Strateški svet ima številne naloge in zadolžitve ter se sestaja dva- do trikrat letno, po potrebi tudi večkrat. 
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Njegove naloge zajemajo:
 � spremljanje izvajanja in predlaganje morebitnih dopolnitev dolgoročnega razvojnega programa šole,
 � obravnavanje predloga vpisa za naslednje študijsko leto,
 � predlog nadstandardnih programov,
 � predlog finančnega načrta šole in predlog Letnega delovnega načrta za študijsko leto, 
 � spremljanje zagotavljanja kakovosti višješolskega študija,
 � seznanjanje z izvedbo mednarodnih projektov,
 � spremljanje in spodbujanje sodelovanja šole z okoljem,
 � obravnavanje poročil o študijski problematiki in zadev, ki mu jih predložijo Predavateljski zbor, 

Študijska komisija, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, sindikat 
zaposlenih ali študenti in

 � opravljanje drugih nalog v skladu z ustanovitvenim aktom.

Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole.

Ob 20. obletnici delovanja Višje strokovne šole čestitamo in želimo, da bomo tudi v prihodnje dobro 
sodelovali.

Predsednik Strateškega sveta
mag. Janez Zakeršnik

ŠTUDENTSKA SKUPNOST

Študenti Višje šole Slovenj Gradec so povezani v Študentsko skupnost, ki je bila v preteklih letih ves čas 
aktivna.

Organizirali so številna športna srečanja, vsakoletno brucovanje, spoznavni večer, skupaj z akcijo zbiranja 
igrač, ki so jih nato podarili Ekološkemu društvu Slovenj Gradec in njihovemu Centru ponovne uporabe.
Vsa leta pa izdajamo tudi njihovo glasilo ŠUS, kjer so zbrani vtisi o številnih ekskurzijah, Erasmus+ 
projektih, delu in zabavi v šoli ter tudi literarni prispevki.

Predavateljica
Milena Štrovs Gagič, prof.
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SPOMINI ŠTUDENTKE IN 1. DIPLOMANTKE VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Spominjam se poznega poletja 2000, ko se moja glava še ni dodobra ohladila, niti od poletne vročine niti 
od enoletnega izobraževanja ob delu v programu Računovodja. Zasledila sem, da Šolski center Slovenj 
Gradec odpira višješolski program, jaz pa zaradi prevzema odgovornejšega delovnega mesta nujno 
potrebujem dodatna znanja in višjo izobrazbo. To je bil razlog, da sem brez odlašanja oddala prijavnico in 
oktobra postala izredna študentka prve generacije v višješolskem programu Poslovni sekretar. Navkljub 
družini, ki me je na srečo podpirala, in odgovorni službi z večinoma podaljšanim delovnikom sem redno 
obiskovala predavanja in sproti opravljala izpite. 

Od predavanj mi je najbolj ostala v spominu prva učna ura angleškega jezika. Ker znanja tujega jezika 
na svojem delovnem  mestu v računovodstvu nisem potrebovala, je šlo sčasoma v pozabo. Ko nas je 
profesorica, Milena Štrovs Gagič,  na prvem predavanju nagovarjala v angleškem jeziku, sem precej časa 
opazovala njo in sošolce, nato pa pogumno dvignila roko in izjavila: »Se opravičujem, ampak ne vem, ali 
sem samo jaz v tej predavalnici tako neumna, da vas prav nič ne razumem?«
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Najprej šok in tišina, nato pa prijazen nasmeh profesorice in olajšanje med sošolci, saj so prenekateri 
priznali, da tudi oni nimajo pojma. Po dveh mesecih učenja in drila je bila profesorica, ki sem ji še danes 
hvaležna, skoraj bolj vesela mojega uspešno opravljenega izpita kot jaz.

Na predavatelje in sošolce imam same lepe spomine. Čeprav smo zavzeto študirali, smo se znali, kot 
pravi prijatelji, tudi pošaliti in podebatirati o vsakdanjih življenjskih temah. Po letu in devetih mesecih 
študija sem postala prva ponosna diplomantka Višje strokovne šole. 

Dolgoletne delovne izkušnje sem nadgradila s pridobljenim znanjem, vse skupaj pa koristno uporabila 
na svojem novem delovnem mestu. Zadnja leta sodelujem v izobraževalnem procesu Višje šole tudi kot 
mentorica v podjetju. 

Bodočim diplomantom  skušam tako v delovnem procesu organizacije približati praktične izkušnje in 
jih povezati z njihovim teoretičnim znanjem. Njihova mladost, zagnanost, vedoželjnost in poznavanje 
modernih tehnologij, skupaj s pridobljeno izobrazbo, so prava popotnica na poti uspešne vključitve na 
trg dela.

1. diplomantka VSŠ Slovenj Gradec
Slavica - Alojzija Serušnik
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»ČE BI TI SLUČAJNO … « ALI ODLIČNA IZKUŠNJA

Bil je navaden delovni dan, konec septembra 2018. Od moža sem prejela elektronsko sporočilo: »Če 
bi ti slučajno…«, v nadaljevanju pa obvestilo o možnosti vključitve v projekt MUNERA 3, ki izbranim 
kandidatom omogoča brezplačen študij v višješolskem programu Ekonomist Višje strokovne šole Slovenj 
Gradec, z enoto izobraževanja v Velenju.

Iskrica je preskočila in srce mi je zaigralo. Odhitela sem domov, poiskala spričevalo o zaključeni maturi, 
izpolnila prijavo na razpis in vse skupaj poslala po elektronski pošti v referat šole. V začetku oktobra sem 
prejela uradno obvestilo o sprejemu v projekt MUNERA 3, ki je bil, poleg  izvajanja študija v Velenju, tudi 
pogoj, da začnem s študijem. 

Kmalu po vpisu smo začeli s predavanji. Prvi predmet na urniku je bila Informatika. In čez manj kot 
mesec dni izpit. Tako se je nadaljevalo, vsak mesec predavanje in po približno desetih dneh prvi izpitni 
rok za posamezni predmet. Super, saj se lahko posvetimo enemu predmetu in znanje bolje usvojimo. 

V tem času smo se s sošolkami dobro spoznale, se povezale in postale prijateljice. Prišel je maj 2019, 
ko smo imeli predavanja za zadnji predmet prvega letnika, Poslovna matematika s statistiko, kjer nas je 
gospa Karmen Grudnik spodbudila, da se še bolj povežemo. Rešiti je bilo potrebno kar precej nalog. V  
aplikaciji Viber smo si  naredile skupino in si preko nje izmenjavale naloge ter rezultate. Skupino sedaj 
redno uporabljamo za medsebojno komuniciranje glede nalog, za izmenjavo različnih informacij glede 
našega študija in kot orodje za medsebojno spodbujanje. Ker smo zelo prizadevne študentke, že pred 
začetkom prvega predavanja za posamezni predmet, kontaktiramo predavatelja oz. predavateljico, da 
dobimo geslo za vstop v e-učilnico tega predmeta in že na prvo predavanje nas večina pride s potrebno 
literaturo. 

Do sedaj mi je to izobraževanje odprlo oči, dalo večjo samozavest, ogromno sem se naučila. Zelo mi je všeč, 
da moramo za vire seminarskih in drugih nalog izbirati novo literaturo, marsikje je priporočljiva literatura 
z datumom objave znotraj enega meseca ali celo 10  dni. Vse teoretične zadeve nam predavateljice 
in predavatelj osmislijo s praktičnimi primeri in na tem temelji tudi naše sodelovanje na predavanjih. 
Veliko stvari, ki se jih tu naučimo, lahko študentke koristno uporabimo na svojih delovnih mestih. 

Večina študentk iz enote v Velenju nas ima dobre ali celo odlične rezultate in menim, da so redni obisk 
predavanj, redno opravljanje nalog, resen pristop in naša medsebojna povezanost razlogi za to.

Ob tej priložnosti bi rada, v imenu študentk enote v Velenju, čestitala ob jubileju in se zahvalila celotnemu 
kolektivu Višje strokovne šole Slovenj Gradec za strokovna predavanja, pomoč in nasvete pri našem 
izobraževanju. Veliko uspehov in dobrih študentov vam želimo tudi v prihodnosti.

Študentka 2. letnika, enota Velenje
Tanja Sajovec
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USPEŠNE KARIERE

V svojem prispevku za zbornik ob deseti obletnici sem na koncu zapisal, da si v življenju sproti nabiramo 
novih znanj in izkušenj ter da za formalno izobrazbo nikoli ni prepozno, saj ne vemo, kaj nam prinaša 
prihodnost. 

V tem času sem že nadaljeval svoj študij na prvi stopnji bolonjskega študija, smer Poslovna informatika. 
Za tem sem se brez oklevanja vpisal v drugo stopnjo bolonjskega študija, enako smer. Pridobljena 
stopnja izobrazbe in dovolj izkušenj s strokovnega področja ter hkrati veliko izkušenj iz pedagoškega dela 
so mi omogočili pridobitev naziva predavatelj višje šole na treh predmetnih področjih.

Ker se študij nikoli ne konča, sem še nedavno opravljal obveznosti za pridobitev pedagoško-andragoške 
izobrazbe in nato opravil še strokovni izpit. Delo predavatelja je razgibano in imaš neko določeno mero 
neodvisnosti. Ostajajo obveznosti in birokracija, ki ti je, žal, nihče ne more odvzeti.

Kot izvajalec študijskega procesa poučujem na več ustanovah, v različnih programih ter stopnjah, od 
srednješolskega do visokošolskega izobraževanja. Večino in hkrati osnovo pa predstavlja seveda 
višješolsko izobraževanje, konkretno v Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. 

12
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Vedno mi je zanimiv odnos med posameznimi deležniki izobraževanja in skušam se jim prilagajati. 
Trudim se vzgajati pristne odnose in podajati strokovna in praktična znanja. Posebej v zadovoljstvo pa mi 
je, kadar se ta trud izplača in ceni, kadar zaznaš nek napredek in dobiš povratni odziv, da slušatelji vidijo 
in razumejo smisel v razlagi, v vsebini predmeta(-ov) in smiselnosti celotnega izobraževalnega programa.

Predavatelj
Luka Urisk, mag.
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2 DRUGIH 10 LET

2009/2010
 � Drugih 10 let Višje strokovne šole začenjamo tam, kjer smo pred 10. leti zaključili naših uspešnih 

prejšnjih deset let – s slovesnimi praznovanji. To študijsko leto je še posebej zaznamovano s 
pripravami na praznovanje 10. obletnice Višje strokovne šole ter izvedbo slovesnosti (izid Zbornika, 
promocijskega filma, posvet mentorjev praktičnega izobraževanja, ustanovitev Kluba diplomantov, 
Kariernega centra, posvet diplomantov z dr. Marto Kos Marko, odprta vrata šole ter delavnica o 
zaposlitvenem razgovoru). Slovesnosti se uradno zaključijo z 10. svečano podelitvijo diplom, aprila 
pa še s športnim srečanjem.

2010/2011
 � Višja strokovna šola dobi svoj profil tudi na Facebooku.
 � Jeseni začenjamo z aktivnostmi priprave elaboratov za nove študijske programe, v sodelovanju z dr. 

Silvo Roncelli Vaupot in KOVIVIS-om.
 � Izveden je posvet s strokovnjaki Zavoda RS za zaposlovanje o zaposlitvenih možnostih ter oblikovanju 

kariere. 
 � V okviru mednarodnega projekta Erasmus šolo obiščejo partnerji iz češkega Časlava.
 � Na Koroškem se mudi Vlada RS, s katero se je srečalo tudi vodstvo Šolskega centra Slovenj Gradec. 
 � Pozno jeseni šola prejme posebno priznanje za kakovost.
 � Tik pred božično-novoletnimi prazniki diplome prejme 11. generacija diplomantk in diplomantov. 
 � Spomladi je izveden še 2. posvet z zanimivo temo »LATERALNO RAZMIŠLJANJE – PREDAVANJE PO 

METODAH EDWARDA DE BONA«. Posvet izvede predavateljica in trenerka, mag. Nastja Mulej.
 � Šolo obišče gost iz Škotske.

2011/2012
 � 1. 7. 2011 je predavatelj, mag. Samo Kramer, imenovan za novega ravnatelja Višje strokovne šole. 

Prejšnja ravnateljica, mag. Gabrijela Kotnik, pa je imenovana za novo direktorico Šolskega centra 
Slovenj Gradec.

 � V septembru 2011 podelimo diplome že 12. generaciji diplomantk in diplomantov Višje strokovne 
šole. Konec meseca pa nas obiščeta Erasmus gosta iz češkega Časlava.

 � Višja strokovna šola Slovenj Gradec postane partner 17. jesenskega posveta Planeta GV za vodenje 
pisarn v Laškem.

 � Začno se predstavitve študentov, ki so opravljali prakso Erasmus v tujini, in sicer za vse redne 
študente. Te predstavitve naj bi postale tradicionalne na začetku vsakega študijskega leta in hkrati 
pripomogle k promociji prakse v tujini. 

 � V decembru šolo obiščejo strokovnjaki NAKVIS-a in zunanja evalvacija je s tem uspešno zaključena.
 � Pozimi poteka posvet za zainteresirane na temo »Kako znižati stroške razsvetljave v podjetju za 60–70 

% in povečati konkurenčnost«.
 � Šola postane partner jubilejnega 20. Kongresa poslovnih asistentk, sekretark in tajnic, ki ga Planet GV 

organizira od 17. do 19. maja 2012 v Portorožu.
 � Marca 2012 Višja strokovna šola Slovenj Gradec prejme Priznanje Q-VIZ 2012, za zavod z družbeno-
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odgovorno vizijo. V istem mesecu nas obiščejo Erasmus gostje iz Poljske in Litve, v maju pa še gosta 
iz turškega Aksaraya. 

 � Maja je bil izveden tudi 3. posvet za diplomante na temo: “Ustanovitev podjetja in izzivi, s katerimi se 
soočajo podjetniki začetniki ob zagonu poslovanja”.

2012/2013
 � Naša šola v jeseni postane ambasador 18. jesenskega posveta Planeta GV za vodje pisarn »Kaj mora 

vedeti dobra tajnica«.
 � Decembra 2012 prejme šola NACIONALNO PRIZNANJE – JABOLKO KAKOVOSTI 2012, za 3. mesto v 

kategoriji Erasmus individualna mobilnost (za razpisni leti 2009 in 2010). 
 � V marcu je izvedena 14. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne 

šole. Našo šolo pa obiščeta tudi Erasmus gosta iz Belgije.
 � Maja sodelujemo na prireditvi »PARADA UČENJA« v Slovenj Gradcu.
 � V okviru evalvacije praktičnega izobraževanja sta nas obiskali predstavnici Centra za poklicno 

izobraževanje, za nadaljnji potek evalvacije.

2013/2014
 � Ob dnevu praznika prosvetnih delavcev predavateljica, dr. Anita Goltnik Urnaut, prejme Vrunčevo 

nagrado za leto 2013.
 � V oktobru 2013 naša šola postane ambasador 19. jesenskega posveta za vodje pisarn »Kaj mora 

vedeti dobra tajnica«, ki je bil v Laškem. V istem mesecu je bila s predstavniki s CPI-ja izvedena 
evalvacija praktičnega izobraževanja.

 � Karierni center organizira Posvet »ZAPOSLITEV DIPLOMANTOV« za študente in diplomante Višje 
strokovne šole ter delavnico za študente na temo “Viri iskanja zaposlitve (tudi v okviru EU)”. Organizira 
še delavnico »Priprava prijavne dokumentacije in zaposlitveni razgovor.«

 � Januarja 2014 ravnatelj mag. Samo Kramer obišče Evropski parlament, kjer se sreča tudi z evropsko 
poslanko, mag. Tanjo Fajon, ki 4. 4. 2014 obišče našo šolo ter v pogovoru z ravnateljem in ostalimi 
sodelujočimi na okrogli mizi predstavi svoje delo, Evropsko unijo in priložnosti zaposlovanja mladih 
v tujini. 

 � Pomlad je v znamenju tradicionalnega športnega srečanja med študenti, predavatelji in ostalimi 
sodelavci šole in Parade učenja, ki poteka v centru mesta Slovenj Gradec. 

 � Višja strokovna šola Slovenj Gradec je ponovno ambasador na 22. Kongresu poslovnih asistentk, 
sekretark in tajnic v Portorožu, v sklopu organizacije podjetja Planet GV.

 � Junija 2014 se ravnatelj, mag. Samo Kramer, v Splitu udeleži mednarodne konference CIET.

2014/2015
 � 1. 10. 2014 – Začetek predavanj v študijskem letu 2014/2015. Uradno se začno prva predavanja 

v medorganizacijski enoti v Velenju, na sedežu Ljudske univerze, za izredne študente programa 
Ekonomist.

 � Šola pridobi Erasmus+ univerzitetno listino, za novo programsko obdobje 2014–2020. 
 � V začetku novembra prvi izredni študenti, vpisani v enoti Velenje, uspešno opravijo tudi prvi izpit pri 

predmetu Informatika.
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 � Začetek decembra je zaznamovan s 15. podelitvijo diplom diplomantkam in diplomantom Višje 
strokovne šole. 

 � Februarja 2015 gost, mag. Uroš Ledinek, v okviru predmeta Oblikovanje proizvodov in tehnoloških 
procesov izvede predavanje o finančnih trgih. V istem času pa nas v okviru projekta Erasmus+ obiščeta 
gosta iz Univerze v Splitu.

 � Marca 2015 Društvo ekonomistov Koroške in Višja strokovna šola organizirata predavanje ter razgovor 
z Benom Šternom, MBA, o pridobivanju nepovratnih sredstev Evropske unije. Isti mesec gostimo 
mag. Antona Vorino, v okviru predmeta Podjetništvo, ki študentom predava na temo Kulturne razlike 
med Slovenijo in Indijo. Konec meseca marca nas obiščejo partnerji s Češke, v okviru projekta 
Erasmus+. Marec se zaključi še s tradicionalnim športnim srečanjem med študenti Višje strokovne 
šole, predavatelji ter ostalimi zaposlenimi.

 � V maju 2015 je bila organizirana delavnica v okviru Kariernega centra za študente na temo 
»Zaposlitveni razgovor«. Hkrati je potekal posvet Društva ekonomistov Koroške: o učenju, zorenju ter 
uspehih doma in v tujini, s pomočjo sredstev Evropske unije. Predaval je dr. Drago Rudel.

 � Konec maja pri nas v okviru projekta Erasmus+ gostuje ekipa študentov in predavateljev iz Splita. 
Pripravili so predavanja, si ogledali KOCEROD, mesto Slovenj Gradec, na koncu pa je bilo organizirano 
še športno srečanje. 

2015/2016
 � Ob prazniku prosvetnih delavcev prejme ravnatelj, mag. Samo Kramer, Vrunčevo nagrado za leto 

2015.
 � Junija 2016 poteka zunanja evalvacija NAKVIS-a, ki je tudi uspešno opravljena. 
 � Pred počitnicami se študentke šole, predavateljica Milena Štrovs Gagič ter referent Mitja Hudovernik 

odpravijo na izmenjavo študentov v Split, na Sveučitilište. 
 � Tik pred začetkom študijskega leta 2016/2017 nas v okviru Erasmus+ projekta obiščeta predstavnika 

s Cipra. 
 

2016/2017
 � Decembra 2016 podelimo diplome že 16. generaciji diplomantk in diplomantov. 
 � Spomladi sta izvedeni dve zanimivi videokonferenci; ena o (Ne)Varnost(i) na internetu, druga pa o 

izkušnjah Erasmus+ prakse v tujini. S Češke se je javila naša diplomantka, Klavdija Ketiš, od nas pa 
k njim Jirka Kodeš, ki je opravljal Erasmus+ prakso v podjetju Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, 
d. d.

 � V maju nas obišče Erasmus+ gostja iz turškega Aksaraya. 

2017/2018
 � 1. 9. 2017 postane mag. Janja Razgoršek vršilka dolžnosti ravnateljice šole.
 � V oktobru se koordinatorica Erasmus+, Karmen Grudnik, udeleži 80. obletnice partnerske ustanove 

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, s katero sodelujemo že skoraj 10 let. 
 � 4. 12. 2017 šola prejme nacionalno nagrado Jabolko kakovosti 2017.
 � Pred božično-novoletnimi počitnicami Študentska skupnost in mentorica, Milena Štrovs Gagič, 

organizirajo spoznavni večer za vse študente, diplomante, predavatelje in ostale zaposlene na šoli.

16

20200122_Zbornik 20 let.indd   16 22. 01. 2020   10:17:17



 � V januarju pri nas gostuje Erasmus+ gost iz Splita.
 � 2. 6. 2018 se je v Višji strokovni šoli odvijal Strokovni posvet poslovnih sekretark leta. Glavna 

tema strokovnega posveta so bila znanja in kompetence, ki jih morajo imeti poslovne sekretarke 
za pisarno prihodnosti. Posveta se je udeležilo 11 poslovnih sekretark leta, ki so se jim pridružile 
študentke rednega študija programa Poslovni sekretar ter gostiteljice posveta, ravnateljica, mag. 
Janja Razgoršek, direktorica Šolskega centra, mag. Gabrijela Kotnik, in predavateljica Sonja Smolar.
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2018/2019
 � 1. 9. 2018 postane mag. Janja Razgoršek ravnateljica Višje strokovne šole.
 � Na začetku študijskega leta se začne izvajati vseslovenski projekt MUNERA 3, ki vključenim zaposlenim 

študentom v obdobju od leta 2018 do 2022 omogoča brezplačen študij. 
 � Konec novembra poteka predstavitev Regionalne razvojne agencije za Koroško za vse redne študente. 

RRA Koroška je institucija, katere osnovna naloga je spodbujanje razvoja na območju Koroške regije. 
November zaključujejo športne igre za vse študente in zaposlene Višje strokovne šole, in sicer v okviru 
Študentske skupnosti. Sodelovali so tudi dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.

 � V pozno jesenskem času so študenti 2. letnika, programa Ekonomist zaključili raziskavo, ki je potekala 
v okviru predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK), ki ga predava Karmen Grudnik. 
Sodelovali so s Koroškim pokrajinskim muzejem (KPM) in Rojstno hišo Huga Wolfa. V januarju 2019 
so gostovali tudi na Koroškem radiu, v Oddaji za mlade.

 � Decembra 2018 na MIZŠ odobrijo izvajanje novega višješolskega študijskega programa Informatika v 
naslednjem študijskem letu 2019/2020. 
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 � Začetek decembra je zaznamovan že s 17. svečano podelitvijo diplom diplomantkam in diplomantom 
naše šole. Vsem dosedanjim diplomantom se je pridružilo 42 novih (36 iz programa Ekonomist in 
6 iz programa Poslovni sekretar); tokrat prvič tudi študenti izrednega študija naše enote v Velenju.

 � V začetku januarja 2019 RTV Slovenija posname prispevek o študiju Informatike na Višji strokovni 
šoli Slovenj Gradec. Ta posnetek je bil 9. 1. 2019 tudi objavljen v Prvem dnevniku na RTV Slovenija.

 � Marca 2019 nas v okviru projekta Erasmus+ obišče skupina študentov in predavateljev iz Francije – 
Univerze v Orleansu, da bi spoznali in raziskali Slovenijo. 

 � Tik pred začetkom počitnic naša šola gosti srečanje ravnateljev višjih strokovnih šol severnoprimorske 
regije.  

 � 19. 9. 2019 izvedemo Posvet mentorjev Praktičnega izobraževanja. Na posvetu strokovnjaki iz 
podjetjih predstavijo svojo karierno pot ter dejavnosti izbranih podjetij. 

2019/2020
 � 1. 10. 2019 se začne se izvajati nov študijski program Informatika za redne in izredne študente v 

Slovenj Gradcu. Nov program je zelo pomemben za Višjo strokovno šolo, Šolski center Slovenj 
Gradec, koroško gospodarstvo in celotno regijo.

 � 1. 10. 2019 začnejo veljati prenovljena Navodila za izdelavo pisnih del ter nov Pravilnik o diplomskem 
redu in diplomskem izpitu.

 � Poleg pestrih študijskih aktivnosti in predavanj se jeseni pričnejo intenzivne priprave na praznovanje 
20. obletnice, ki se je začela s športnim srečanjem, 4. 12. 2019, nadaljevala pa v letu 2020, s številnimi 
prireditvami, posveti, podelitvijo diplom, razglasitvijo 1000. diplomanta, razglasitvijo najboljših 
diplomantov, izdajo 2. zbornika in promocijskega filma ter srečanjem prve generacije diplomantov. 
Tukaj zapiramo našo kronologijo in se veselimo naslednjih, uspešnih 10 let, vse do 30. obletnice Višje 
strokovne šole.

Knjižničarka
Lidija Ajtnik, prof.
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3 SODELAVCI IN USPEŠNI DIPLOMANTI

PREDAVATELJI

 � Marta Belič, univ. dipl. ekon.

 � mag. Majda Bukovnik

 � David Drofenik, univ. dipl. inž. rač. in inf. 

 � dr. Anita Goltnik Urnaut

 � Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.

 � Silva Ledinek, univ. dipl. ekon.

 � Dora Najrajter, univ. dipl. prav.

 � mag. Domen Ocepek

 � Miha Plaznik, univ. dipl. inž. rač. in inf. 

 � mag. Janja Razgoršek

 � Marija Slavič, univ. dipl. ekon.

 � Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.

 � Milena Štrovs Gagič, prof. 

 � Luka Urisk, mag.

 � dr. Anton Vorina

STROKOVNI SODELAVCI

 � Ravnateljica: mag. Janja Razgoršek

 � Referent: Mitja Hudovernik, dipl. ekon.

 � Knjižničarka: Lidija Ajtnik, prof.
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Zanimiv pogled se mi je odprl, ko sem kot predavateljica postala tudi ravnateljica višje strokovne šole. 
V obeh primerih ostaja moje poslanstvo študentom posredovati znanje za uspešnejši vstop na trg dela. 
(Janja Razgoršek)

Toliko lepega se je zgodilo v preteklih dvajsetih letih, da je težko izpostaviti posamezne trenutke ali 
doživetja, vendar bi brez poučevanja v naši višji šoli ne prepotovala Evrope v okviru Erasmusa in ne 
dopolnila svojega znanja na področju ekonomije, računovodstva in celo informatike. Vesela sem, da sem 
leta 2000 sprejela izziv in postala predavateljica Višje strokovne šole Slovenj Gradec, kjer sem spoznala in 
poučevala ogromno odličnih in prizadevnih študentov. (Milena Štrovs Gagič)

V dvajsetih letih sem v Višji šoli spoznala čudovite ljudi in ponosna sem, da sem bila del njihovih zgodb. 
Študentom in diplomantom želim najlepšo pot v prihodnost in veliko osebne sreče. (Sonja Smolar)

Moje zadnje obdobje v VSŠ je bilo v največji meri zaznamovano kot sodelovanje s študenti glede tehničnih 
pregledov diplomskih del ter nenehno ponavljanje pravil za navajanje virov. Popestritev je kasneje 
prispeval Detektor podobnih vsebin in delo je lažje steklo. Po vseh izkušnjah, svetovanju študentom in 
opravljenemu delu v okviru knjižnice lahko zaključim, da so to bila lepa leta, polna novih poznanstev in 
doživetij. Vsem skupaj želim tudi vse najlepše v naslednjih ustvarjalnih letih. (Lidija Ajtnik)
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Kot zunanji predavatelj za predmet Poslovna logistika sem vedno vesel »sladkih ponedeljkov« in pridnih 
ter vestnih študentov. Trudim se, da popestrim predavanja tako, da pripeljem v šolo strokovnjake iz 
prakse, študente pa povabim v Celje, kjer si ogledajo podjetje Emo Orodjarna. Veselim se nadaljnjih 
uspehov šole, študentov in celotne regije. (Anton Vorina)

Petnajst let bo minilo, odkar sem se pridružil kolektivu šole in v tem času se je marsikaj zgodilo, kar 
preveč, da bi lahko našteval. Vsekakor pa je mogoče trditi, da je v tem času največ sprememb zame 
pomenilo postati član predavateljskega zbora in svoje delo prestaviti iz kabineta v predavalnico. (Luka 
Urisk)

Svojo predavateljsko pot sem v VSŠ SG pričela pred petnajstimi leti s predavanji  v programih Komercialist 
in Poslovni sekretar. Vsa leta sem rada poučevala zavzete študente, tako v rednih, kot tudi v izrednih 
programih. Pogoji dela so za študente in predavatelje v VSŠ zares odlični, sodelovanje vseh deležnikov 
pa izjemno. 

Vesela in ponosna sem, da sem del zgodbe VSŠ SG in da imam v življenju možnost opravljati poklic, ki 
zame ni le poklic, ampak je moje poslanstvo! Vesela sem tudi za to, da smem prenašati svoje strokovno 
znanje na mlade, za katere sem prepričana, da ga bodo znali koristno uporabiti in dobro vnovčiti in 
da bom neizmerno ponosna nanje, ko jih bom srečevala na njihovih poslovnih poteh in v njihovih 
najrazličnejših delovnih sredinah. Takrat se bom še z večjim ponosom ozrla na svojo poklicno pot na VSŠ 
in si potihoma priznala: »Vredno in lepo je delati z mladimi.«. (Erika Ošlak)

Rada se spominjam iskrivosti in smeha ob igri vlog prodajalec : kupec, razlike od plahih začetkov javnega 
nastopanja do odličnih predstavitev proti koncu šolanja, zanimivih in izvirnih diplomskih nalog… 
Najprisrčnejše pa so naše že tradicionalne božično-novoletne ekskurzije, ki jih organizirajo študenti sami 
in kjer odkrivamo praznično vzdušje na različnih destinacijah, kot so Verona, Dunaj, Ljubljana… V naši 
šoli se imamo dobro in naj tako tudi ostane! (Silva Ledinek)

Moja poklicna pot v VSŠ se je začela v študijskem letu 2005/2006, ko sem kot predavateljica in 
organizatorica PRI skrbela za vse aktivnosti ter podporo študentom pri izvajanju praktičnega izobraževanja. 
Še danes je moja temeljna naloga povezovanje sfere šolstva s podjetji tako, da je študentom v pomoč pri 
zagotavljanju in uspešno izvedenem praktičnem izobraževanju.

Vsako leto se najbolj veselim obiskov študentov v podjetjih, kjer srečam številne dobre in strokovno 
usposobljene mentorje. (Marta Belič)

Ko skušam povzeti svoje delo v VSŠ SG v zadnji dekadi, je skupni imenovalec, ki takoj skoči v moje misli, 
Erasmus+. Nato sledi recenzija prvotnega razmišljanja: »Pa ja nisi delala samo Erasmus?!« 
Res ne, ugotavljam pa, da sem posledično svoje aktivnosti povezovala z Erasmus+ projekti, kar je super. 
To je namreč pomenilo več formalnega in neformalnega druženja s študenti, diplomanti, sodelavci in 
vodstvom, krepili pa so se tudi stiki z ožjim in širšim okoljem. V vseh aktivnostih sem uživala in še vedno 
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je tako. V šoli se čuti naklonjenost (mednarodnim) projektom, kar nam vsem daje možnost strokovne ter 
osebnostne rasti. (Karmen Grudnik)

Ti dve desetletji sta še kako živi tudi danes. Vsakodnevno ob obisku podjetij, bank, občinskih in upravnih 
organizacij, zdravstvenih in drugih ustanov srečujemo naše diplomante. Vedno je to snidenje prijetno in 
ponosni smo, da smo bili pomemben del njihove poklicne poti. Da, naš skupni trud – tako študentov kot 
predavateljev – je obrodil trajne sadove. Ob naključnih srečanjih na ulici si pomahamo, nasmehnemo, 
stisnemo roko...začutimo, da je del naše zgodovine skupen. (Majda Bukovnik)

Svojemu delu sem zelo predan in ga z veseljem opravljam. Vse moje interakcije, tako s sodelavci kot 
z našimi  strankami, so mi dale neke nove izkušnje. Poleg vsega sem se naučil delati z ljudmi. Zato 
mislim,  da je napočil čas, da nekaj svojega znanja predam tudi naprej, mlajšim študentom. Poučevanje 
mi pomeni nek dodaten izziv in upam, da bom študente prepričal in motiviral in da jim bom predstavil 
neko osnovo in dinamiko našega dela. Želim si, da jih bom motiviral, da bodo dobili veselje do dela. 
(Miha Plaznik)

V višji šoli sem delala od njene ustanovitve do moje upokojitve. Najbolj sem uživala pri delu z izrednimi 
študenti, saj je bil moj predmet kar najtesneje povezan s prakso. Ti so prakso že imeli ali pa so jo 
potrebovali pri delu v službi. Njihov interes za študij je bil izjemen. Veliko izzivov je bilo, kako jim prakso 
in teorijo čimbolj približati. Ko se danes srečujemo, sem vedno vesela, da jih vidim. Lepi spomini. 
(Marjeta Slabe Cepec)

Vesel sem bil povabila, da kot zunanji predavatelj prevzamem nekaj predmetov v programu Informatika, 
ker verjamem, da bodo študenti tako dobili nekaj več, hkrati pa bo to koristno tudi podjetju Kopa, 
ki lahko svoje izkušnje in del znanja prenese na potencialne nove sodelavce že v času študija in jim 
pomaga, da bodo prišli v podjetja bolje pripravljeni. (Domen Ocepek)

Kot predavatelj, ki je v VSŠ predaval različne predmete (Organizacijo in logistiko poslovanja, Podjetništvo, 
Poslovno komuniciranje, Poslovno logistiko, PID..), sem doživel neverjetno veliko lepih stvari. Od tega, 
da so mi študentje pripravili praznovanje s torto za moj rojstni dan, do tega, da smo uživali na strokovnih 
ekskurzijah. Nikoli pa ne bom pozabil dveh stvari. Prva je ta, da smo bili pod vodstvom dr. Anite Goltnik 
Urnaut nepremagljivi v odbojki proti študentom, na kar sem še danes ponosen. Druga pa so mednarodne 
izmenjave, katerih smo se udeleževali tako predavatelji, ravnatelj, knjižničarka in referent. Bili smo res 
povezani. (Samo Kramer)

Šport je pomemben del mojega življenja in trudim se, da bi spodbudila študente, da ostanejo telesno-
gibalno aktivni tudi v obdobju odraslosti. V ta namen vsako leto organiziramo športno druženje med 
študenti in zaposlenimi. V zadnjih nekaj letih smo k sodelovanju povabili še dijake srednjih šol ŠC 
Slovenj Gradec. Preizkusili smo se v različnih športnih panogah: odbojki, namiznem tenisu, badmintonu, 
nogometu in pikadu. Uspešnost zaposlenih je odlična, saj v dveh desetletjih nismo uspeli zmagati le 
dvakrat. Športno srečanje je bilo tudi priložnost za povezovanje z drugimi višjimi in visokimi šolami. 
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Ena najbolj zahtevnih dejavnosti pri predmetu Poslovno komuniciranje je izvedba javnega nastopa, ki ga 
snemamo z video kamero, med nastopom natančno opazujemo posamezne elemente nastopa in jih ob 
ogledu video posnetka analiziramo.

V nastopanju je najpomembnejše za vse, ki niso imeli sreče, da bi se z željo in sposobnostjo uspešnega 
javnega nastopanja »že rodili«, da si pridobivajo kilometrino, saj je z vsako dobro izkušnjo javno 
nastopanje lažje. (Anita Goltnik Urnaut)

V Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, kjer sem v obdobju od 2007 do 2015 poučevala predmet Analiza 
bilanc in revizija, sem s tamkajšnjimi predavatelji in študenti doživela kar nekaj lepih trenutkov. Pri tem 
sem lahko uresničila enega izmed svojih življenjskih ciljev, in sicer prenos svojega strokovnega znanja 
na takratne študente. Ta poklic me je tako prevzel, da ga še danes z velikim veseljem opravljam. Zame 
ni lepšega, kot stopiti v predavalnico med mlade, željne znanja, z njimi preživeti čas in jim pomagati pri 
uresničevanju poklicne poti. (Janja Hirtl)

Moji spomini segajo v študijsko leto 2005/2006, ko sem prvič začela s pedagoškim delom na Višji šoli 
Slovenj Gradec. To je bil nasploh moj prvi stik s predavanji. Bilo je naporno, ker sem poleg redne službe 
opravljala še to delo. To so bili časi, ko je bilo vpisanih veliko študentov, ki so predavanja tudi obiskovali. 
Program Računovodja se je v teh letih začel in zanimanje je bilo res ogromno. Naslednje leto smo 
začeli s predavanji tudi za izredne študente. Pogoji dela so bili na začetku povsem drugi, kot so danes. 
Predavanje smo imeli v gasilskem domu, na gimnaziji, pač povsod, kjer je bilo prosto. Kasneje, ko so  
zgradili novo šolo, pa so se pogoji dela spremenili, tako za predavatelje kot tudi za študente. Danes je 
šola moderno opremljena in delo poteka v zelo dobrih  pogojih. Ob 20-letnici delovanja čestitam vsem, 
ki ste pripomogli k temu, da  šola uspešno deluje kljub temu, da je bilo vmes kar nekaj kriznih let. Vsem 
želim še veliko plodnih let in veliko uspeha pri pridobivanju novih programov. (Marija Slavič)

Najbolj ponosna sem bila, ko se je na informativnem dnevu oglasil gospod, ki je povedal, da se je 
udeležil informativnega dneva zato, da pohvali našo višjo šolo in kakovost pridobljenega znanja, ker 
sta sorodnici, ki sta končali našo višjo šolo, izredno uspešni na delovnih mestih. Tisto leto smo dobili še 
enega študenta iz njihove družine. (Gabrijela Kotnik)

DIPLOMANTI

Lahko se pohvalimo z odličnimi študenti. Na vsaki podelitvi diplom smo izbrali najboljšega ali najboljšo 
in ga nagradili s skromnim darilom. Nekateri med njimi so o času, ki so ga preživeli z nami, napisali nekaj 
utrinkov.

Sodobni trendi in drugačen način razmišljanja pri vodenju podjetja so me spodbudili, da moram 
svoje znanje nadgraditi. Moja določitev za študij je bila tudi bližina šole, saj mi je družina na prvem 
mestu. K tej odločitvi je veliko pripomogel tudi razgiban in praktično naravnan predmetnik. Seveda brez 
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odličnih profesorjev, ki  so imeli posluh za nas študente in nam stali ob strani, rezultata ne bi bilo. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujem vsem profesorjem, ki so mi omogočili, da je znanje vrednota v razvijajoči se 
družbi. (Simona Krahulec)

Hvaležen sem, da sem se leta 2013 vpisal v Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, kjer sem izbral smer 
»Ekonomist« in pridobil veliko uporabnih znanj in izkušenj, ki so mi in mi bodo zagotovo še kako prišle 
prav. Za ta študij sem se odločil zaradi mobilnosti študija, prijaznih in dostopnih profesorjev, ki so bili 
vedno pripravljeni pomagati in deliti uporabne nasvete. Z veseljem sem obiskoval predavanja predvsem 
zaradi občutka domačnosti in sproščenosti, ki so ju profesorji delili med nas študente. V veliko pomoč pa 
je bilo tudi to, da se dobro razumeš in sodeluješ s sošolci, kar je še dodatno pripomoglo k obiskovanju 
predavanj. Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali in omogočili dokončati ta študij, ki bi ga vsekakor 
priporočil bodočim študentom. (Matej Ogriz)

Zaradi spleta okoliščin sem po trinajstih letih dela zamenjala delovno mesto in pristala v računovodskem 
oddelku. Knjigovodstva sem se učila na tečaju osnov, raznih seminarjih in od sodelavcev. Delo me je 
zanimalo in logična nadgradnja  je bil vpis v Višjo šolo v Slovenj Gradcu, smer Računovodja, ki ga je 
podprlo tudi moje podjetje. Tako sem znova aktivirala svoje sive celice in z veseljem sprejemala nove 
ter dopolnjevala že znane vsebine, ki so nam jih podajali profesorji. Najraje sem povezovala teorijo in 
prakso. Izobraževanje sem po končani diplomi še nadaljevala. Imam lepe spomine na čas študija, na 
profesorje in sošolce, s katerimi še vedno ohranjamo stike. (Nataša Založnik) 

Za študij v Slovenj Gradcu sem se odločila predvsem zaradi bližine. Poleg službe in družinskih obveznosti 
bi težko obiskovala predavanja v drugem kraju. Poleg tega sem izkoristila možnost rednega študija, ki 
nam kot mladi družini ni predstavljal dodatnih stroškov.

Čeprav zaposlena, sem lahko obiskovala večino predavanj, zahvaliti se je treba tudi občasnemu 
prilagajanju predavateljev in njihovemu razumevanju.

In na koncu še izjemna potrditev ob prejemu priznanja za najboljšo diplomantko. Lepšega občutka ne 
more biti. (Natalija Repnik)

Po nekaj letih opravljanja svojega poklica sem začutila pripravljenost in potrebo, da stopim iz svoje cone 
udobja in naredim korak naprej. Ponovno sem sedla v šolske klopi z zavedanjem, da mi bo novo znanje 
koristilo, tako pri opravljanju mojega poklica kot pri osebnem razvoju.

Kljub začetnim dvomom o pravilnosti te odločitve, saj je pomenila velik poseg v moj prosti čas, so se ti 
kmalu razblinili, ker je bil izbrani študijski program idealen zame in moj strokovni napredek, predvsem 
pa zaradi strokovnosti in prilagodljivosti predavateljev ter zaposlenih v referatu. V današnjem okolju se je 
potrebno nenehno učiti in prilagajati spremembam, ki so vezane na delovno mesto, saj so spremembe 
edina stalnica tega časa.
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Vodstvu in vsem zaposlenim se zahvaljujem za opravljeno delo in iskreno čestitam ob jubileju ter želim 
uspešno delovanje v prihodnje. (Nataša Mlinšek)

Leta 1987 sem končal srednjo strojno tehnično šolo na Ravnah na Koroškem in se takoj zaposlil v podjetju 
TRO na Prevaljah, kjer sem delal na različnih delovnih mestih. Ko se je pokazala priložnost zaposlitve v 
komerciali, sem se takoj odločil, da se prijavim, saj me je delo v prodaji od nekdaj zanimalo. Z leti je delo 
postajalo zahtevnejše in kljub izkušnjam sem čutil, da potrebujem še dodatno strokovno znanje.

V pogovoru z bivšimi študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec sem izvedel, da bi s študijem ekonomije 
pridobil veliko ustreznih znanj, potrebnih za moje delo. 

Leta 2013 sem se vpisal v višjo šolo in hitro mi je postalo jasno, da je bila odločitev pravilna. Predavanja 
so potekala v sproščenem vzdušju. Z ostalimi študenti smo veliko sodelovali in se spodbujali, zato je 
študij ob strokovnem vodenju profesorjev za večino potekal dokaj gladko. 

Za uspešen zaključek študija je bilo ob zahtevnih delovnih obveznosti potrebno veliko ur preživeti 
med knjigami in zapiski, potrebno je bilo odrekanje prostemu času in veliko podpore ter razumevanja 
družinskih članov.

Študij sem zaključil v letu 2015. Dodatno izobraževanje mi sedaj koristi tako na delovnem mestu kot na 
osebnostni ravni in prepričan sem, da tudi zaradi tega delam še bolje. Izkazalo se je, da so bile v študij 
vložene ure koristna naložba.

Zahvaljujem se višji šoli in vsem želim še veliko uspešnih diplomantov. (Uroš Konič)

V Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, smer Ekonomist, sem se vpisala leta 2008. Ob vpisu sem bila  
zaposlena na delovnem mestu računovodje v osnovni šoli, kjer sem zaposlena še danes. Ob zaposlitvi 
je za to delovno mesto zadostovala V. stopnja izobrazbe, s spremembo zakonodaje pa se je zahtevala 
VI. stopnja. Ker sem bila ob uveljavitvi nove zakonodaje že zaposlena na tem delovnem mestu, je bila 
pridobitev višje izobrazbe priporočljiva, ne pa obvezna. Z željo po pridobitvi dodatne izobrazbe in 
nadgradnjo praktičnega znanja sem se odločila za nadaljevanje študija. Začetek ni bil lahek, pomenil 
je še eno prelomnico in nove izzive. Študij ob delu in skrb za družino zahtevata kar nekaj napora, 
organizacije, discipline in odrekanj. Kljub vsemu so leta študija hitro minila, ostalo pa je pridobljeno 
znanje, diploma ter lepi spomini na druženje in nova poznanstva. Hvaležna sem, da sem imela možnost 
obiskovati višješolski študij. (Marija Krivograd)

Odločitev o tem, da nadaljujem študij ob delu, je bila vse precej kot lahka. Stiska s časom, obveznosti v 
službi in družina so bili glavni razlog za neodločnost. Bilo pa me je tudi strah pred neuspehom. Vendar 
se je ta dvom in strah razblinil takoj, ko sem prvič stopila v predavalnico in ugotovila, da podobno 
razmišljajo tudi drugi. Potrditev, da  si na pravi poti, je, ko spoznaš, da  profesorji izžarevajo posebno 
energijo, ki  ti  je blizu.
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Ravno ta pozitivna energija in optimizem te vlečeta naprej, predvsem takrat, ko pomisliš, da bi odnehal. 
Profesorji so nas znali motivirati, nam dajali občutek, da smo enakovredni člen, kljub svojemu še 
nezadostnemu znanju. Poudarek na praktičnem delu in prenosu svojega znanja ostalim je posebnost 
Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Slogan šole: »Kjer imajo vsi študenti ime« še kako drži. Profesorji v 
nas niso iskali neznanja, pač pa ravno nasprotno. Znali so poiskati v vsakem posamezniku tisto, kar ga je 
odražalo in ga naredilo tako še bogatejšega. To mi je bilo tudi v pomoč, ko sem poleg študija Komerciale 
nadaljevala študij Ekonomije in oba končala skoraj vzporedno. Po koncu študija sem tako zapustila šolo 
samozavestna in polna znanja. Delodajalci radi zaposlijo ljudi s takšnim znanjem in ni nas malo, ki smo 
obilo kvalitetne teorije znali prenesti v prakso.

Vsekakor sem hvaležna za vso dano energijo, vzpodbudo in znanje, ki sem ga pridobila in da sem lahko 
pisala svojo zgodbo o uspehu z vašo pomočjo. (Nataša Ferarič)

Popolnoma se strinjam z izjavo »Vsi ljudje po naravi težijo k znanju« (Aristotel). To sem dokazala, saj 
sem se kljub svojim letom (skoraj 50) vpisala v izredni študij Ekonomije. Ker ste imeli izobraževanje 
na klasičen način in to celo v Velenju, ste bili zame edina možna izbira. Predavanja so bila prijetna, 
strokovna in v sproščenem vzdušju. Čeprav sem morala v času študija kar nekaj dejavnosti postaviti na 
stran, mi ni žal. Na tej poti sem spoznala veliko dobrih in prijetnih ljudi. Zavedajte se, da za učenje ni 
nikoli prepozno. Hvala vsem. (Mateja Juvan)

Za izobraževanje v VŠSG sem se odločila, saj sem verjela, da bo višja izobrazba izhodišče za mojo karierno 
pot. Kot diplomantka smeri Poslovni sekretar sem imela  na trgu dela boljše izhodišče pri iskanju službe, 
kar danes pomeni tudi bolje plačano delo.

V času studijo sem se ogromno naučila, za kar se zahvaljujem vsem predavateljem in strokovnim 
sodelavcem, saj so mi poleg odlične strokovne usposobljenosti nudili tudi moralno podporo. (Lucija 
Gjerkeš)
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4 SODELOVANJE S PRAKSO

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Naši študenti se izobražujejo v zelo burnih časih, ki ne zagotavljajo niti redne zaposlitve niti socialne 
varnosti. Vstop na trg delovne sile in iskanje primerne zaposlitve sta zato zelo težavna. S praktičnim 
izobraževanjem študentom Višje strokovne šole omogočimo stik z realnim delovnim okoljem, srečevanje z 
uspešnimi podjetniki ter zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in pridobivanja različnih kompetenc.
Prednost izobraževanja v Višji strokovni šoli je veliko število ur, ki so namenjene praksi. Študenti opravijo 
400 ur oz. 10 tednov  prakse v prvem in v drugem letniku. Lahko jo opravljajo v različnih gospodarskih 
družbah, zavodih, v državnih organih in lokalnih skupnostih. Študentke in študenti med praktičnim 
izobraževanjem v podjetjih opravljajo najrazličnejša dela, skupaj in po navodilih mentorja, ki jih posebej 
za to pripravimo v skladu s cilji predmeta. Dober mentor pomaga tudi pri odkrivanju novih talentiranih 
kadrov, ki jih bo podjetje potrebovalo v prihodnosti. 

Marsikaj se je v teh letih spremenilo, gospodarska kriza je povzročila propad velikega števila podjetij 
na Koroškem, kar je prepolovilo tudi število naših študentov. Na srečo v zadnjih letih število vpisanih 
študentov zopet narašča. 
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Z veseljem ugotavljam, da je interes podjetij za naše študente velik, v poročilih mentorji in študenti 
izražajo zadovoljstvo z organizacijo in izvedbo PRI glede pridobivanja novih znanj, zanimanja za delo, 
natančnosti in tudi iskrenosti in poštenosti.

Praktično izobraževanje je torej bistveni del študijskih programov Višje strokovne šole, ker pomembno 
sooblikuje poklicne kompetence študentov za opravljanje dela na izbranem strokovnem področju in 
oblikuje lik diplomanta posameznega višješolskega študijskega programa.

Organizatorica praktičnega izobraževanja
Marta Belič, univ. dipl. ekon.

SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM IN RAZLIČNIMI 
USTANOVAMI

Povezovanje teorije s prakso in realni poslovni primeri pomagajo študentom, da med študijem razvijejo 
kompetence, ki so koristne njim in podjetjem, v katerih se bodo po študiju zaposlili.  

Poleg samega znanja se s takšnim sodelovanjem poveča tudi razumevanje generacij, ki prihajajo in bodo 
čez nekaj let naši sodelavci. 

Da bo razumljivo, bom to pojasnil na primeru predmeta »Zbirke podatkov«, ki ga poslušajo prvi letniki 
programa Informatika. Poleg teoretičnega dela, ki je na nek način standardiziran in ga poslušajo v 
različnih programih po vseh ustanovah, ki so vsaj malo povezane z informatiko, se iz gospodarstva temu 
predmetu doda poslovni vidik zbirk podatkov in analizira se realne primere. Na tak način študenti dobijo 
pravi občutek, kakšen pomen ima zbirka podatkov in kako je to videti v realnih okoljih. Ta praktična 
izkušnja pomaga pri razmišljanju in načrtovanju in spodbuja študente, da znajo pogledati na problem 
zbirk podatkov tudi s poslovnega vidika in da razumejo delovanje sistema. 

Velik pomen pri razvoju rešitev ima mnenje uporabnikov in v tem primeru so to študenti, ki so 
neobremenjeni in lahko podajo zelo neodvisno mnenje in predloge, kaj pričakujejo kot bodoči 
uporabniki. Ker delajo s konkretnim orodji, lahko tudi preizkusijo svojo idejo, ob tem pa dobijo povratno 
informacijo od ljudi, ki delajo v podjetju in imajo praktične izkušnje. 

Ravno ta izmenjava idej, izkušenj in drugačnega pogleda na določeno problematiko, omogoča študentom, 
da dobijo dragoceno znanje iz prakse, podjetjem pa, da dobijo neprecenljivo mnenje in pogled na 
določeno problematiko, ki še ni ukalupljena. 

Produktni vodja SW oddelka, 
KOPA računalniški inženiring, d. d.

mag. Domen Ocepek
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Leta resnično neizbežno hitijo. Neverjetno hitro je minilo teh dvajset let, odkar se je ustanovila Višja 
strokovna šola. Za celotno obdobje lahko rečem, da smo s šolo vseskozi zelo uspešno sodelovali. 
Vaši študenti so pri nas opravljali obvezne prakse, skupaj z vašo šolo pa smo imeli tudi mednarodno 
izmenjavo študentov, kjer smo gostili dve študentki iz Portugalske. Naši zaposleni redno obiskujejo vaše 
izobraževalne tečaje, eden zadnjih je bil zelo uspešno zaključen tečaj Excela, kjer je sodelovalo kar 39 
naših sodelavcev. Naši zaposleni se v vaši šoli tudi dodatno izobražujejo, trenutno imamo v vaše programe 
vključene tri študente ob delu. Še posebej veseli pa smo, kadar nas v okviru strokovnih ekskurzij obiščejo 
vaši študentje, saj vam takrat lahko pokažemo, kako smo organizirani in na kakšen način izvajamo delo 
v naših procesih.

Vaša šola je v vsem dosedanjem času delovanja opravila zelo odgovorno vzgojno-izobraževalno nalogo, 
vseskozi pa ste, glede na umeščenost šole v središču Koroške regije, vzgajali kadre, ki so pomembno 
vplivali na razvoj gospodarstva na Koroškem.

Ob tej priložnosti vam iskreno čestitam za okroglo obletnico, obenem pa želim, da bi bila odličnost in 
dobro znanje te šole vaša prioriteta tudi v naprej, za vse generacije, ki v vašo šolo šele prihajajo.
 

Direktor Adient Slovenj Gradec
mag. Tomaž Primožič

Koroški pokrajinski muzej sodeluje z Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec že od leta 2015.

V okviru predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predavateljica Karmen Grudnik vsako leto 
pripelje študente na voden ogled rojstne hiše skladatelja Huga Wolfa. Po vodstvu sledi predavanje o 
dejavnikih, ki vplivajo na kakovost vodenja za različne ciljne skupine.

V letu 2018 smo naše sodelovanje še nadgradili. Študenti VSŠ SG (drugi letnik programa Ekonomist) 
so za Koroški pokrajinski muzej oziroma Rojstno hišo Huga Wolfa izvedli raziskavo o prepoznavnosti 
in kakovosti naše ponudbe. Področja raziskave so bili prepoznavnost rojstne hiše ter skladatelja, 
prepoznavnost dogodkov, ki se v hiši organizirajo, prepoznavnost spominkov, kot je Wolfova kava in 
skodelica Huga Wolfa, zadovoljstvo obiskovalcev. Raziskave so bile narejene pri posameznih ciljnih 
skupinah v osnovnih in srednjih šolah, vrtcih ter prebivalcih Koroške. V Koroškem pokrajinskem muzeju 
smo zelo zadovoljni s sodelovanjem VSŠ Slovenj Gradec. Že sama izvedba raziskave med prebivalci 
Koroške ter med sodelujočimi v vrtcih in šolah je predstavljala obliko promocije za Rojstno hišo Huga 
Wolfa, saj se je s tem potekalo tudi informiranje o naši dejavnosti med anketiranci. Dobili smo tudi veliko 
predlogov in idej za izboljšanje ponudbe skladateljeve hiše. Nekaj predlogov smo že realizirali. 

V januarju 2019 smo tudi skupaj nastopili v Mladinski oddaji na Koroškem radiu. V oddaji smo predstavili 
naše sodelovanje in raziskavo, kar je tako za muzej kot VSŠ pomenilo dodatno informiranje lokalne 
skupnosti o delovanju obeh institucij. To pa je za muzej in VSŠ pomembno, saj oboji želimo, da smo v 
okolju prepoznavni.
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V bodoče si želimo še naprej aktivnega sodelovanja s študenti in predavatelji VSŠ Slovenj Gradec.
Ob obletnici vam čestitamo ter želimo veliko uspeha tudi v prihodnje.

Koroški pokrajinski muzej
Nataša Škorjanc

Sodelovanje z Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec in družbo Relax turizem, d. d., poteka že vrsto let. 
Z velikim zanimanjem spremljamo  razvoj izobraževalnih programov, ki jih ponujajo in z veseljem 
sodelujemo pri usposabljanju njihovih kadrov v praktičnem delu. Pohvale vredno je tudi angažiranje 
profesorjev in njihova želja, da študentom čim bolj približajo bodoče poklice.

Predsednica upravnega odbora Relax Turizem, d. d.
mag. Karmen Kosec

Višjo strokovno šolo, ki izvaja višješolski študijski program Informatika, ima danes praktično vsako 
srednje veliko slovensko mesto. Vsi ti višješolski strokovni programi naj bi študente – bodoče inženirje 
in inženirke informatike – opremili z ustreznimi veščinami in znanji, hkrati pa naj bi jih pripravili na 
karseda uspešno vključitev v bodoče delovno okolje. A katero okolje? Ali morda pričakujemo, da se bodo 
študenti, ki jih izobrazimo v Slovenj Gradcu, zaposlili na drugem koncu Slovenije? Morda v slovenski 
prestolnici ali v sosednji Avstriji ali celo čez lužo v Silicijevi dolini? Gotovo bo nekaj tudi takih. Seveda se 
bomo kariernih uspehov teh diplomantov veselili, še bolj, če bodo svoje izkušnje kdaj prinesli nazaj na 
“rodno grudo”. Predvsem pa verjamem, da si vsi želimo, da bi številni med njimi ostali prav tukaj, kjer 
smo jih izobrazili in da bi si ustvarili svoj dom in kariero v eni od treh koroških dolin.

Izobraževalni programi in vsebine teh želja še ne odražajo v zadostni meri. Če poenostavimo: zdi se, 
da se lahko danes dijak vpiše v praktično katerikoli višješolski program Informatika v Sloveniji in bo 
pridobil povsem enaka znanja. Morda je tolikšna poenotenost vsebin smiselna na osnovnošolski ali pa 
univerzitetni ravni, v primeru višjih strokovnih šol, ki naj bi v primerjavi z drugimi stopnjami in oblikami 
izobraževanja ponujale najbolj specifična in tržno usmerjena znanja, pa temu gotovo ni tako.

Na tej ravni si zato v Kopi želimo več sodelovanja med lokalnimi izobraževalnimi institucijami in podjetji. 
Ker se zavedamo, kako pomembno je naše tesno sodelovanje, so vrata našega podjetja vedno odprta 
predavateljem, inštruktorjem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem v izobraževanju. Veseli bomo 
izkazanega zanimanja za rešitve, ki jih razvijamo, in programe, ki jih pri tem uporabljamo. Pozdravljamo 
tudi interes študentov, ki si želijo pri nas opravljati praktično izobraževanje. Nekateri med njimi, ki so 
skozi naša vrata stopili kot študenti na praktičnem izobraževanju, so danes del našega kolektiva.

V praksi se namreč še prepogosto dogaja, da se za službo v našem podjetju zanimajo (lokalni) 
diplomanti informatike, ki se v času študija sploh niso srečali s programsko opremo, po kateri slovimo v 
našem podjetju. V takih primerih na koncu izgubljamo vsi. Izgubljamo podjetja, ker ne dobimo kadrov z 
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ustreznimi specifičnimi znanji, in izgubljajo šole, ker diplomantov ne pripravijo na vključitev v (lokalno) 
delovno okolje. Zatorej predlagamo, da predstavniki podjetij in višje strokovne šole združimo moči pri 
prilagajanju vsebin pri posameznih predmetih ter ponudbi izbirnih predmetov, ki bi jih predlagala 
podjetja.

Direktor KOPA računalniški inženiring, d. d.
Dušan Rus

V podjetju Pristar, d. o. o., se zavedamo, da je izredno pomembno sodelovanje šolstva in gospodarstva, 
zato še posebej cenimo našo pristno vez s Šolskim centrom Slovenj Gradec.

Osebno menim, da bo potrebno takšne in drugačne povezave med šolskim sistemom in gospodarstvom, 
predvsem malim podjetništvom, tudi na nivoju otrok, pričeti množično uvajati že prej, v času osnovnega 
šolanja in še poglobljeno nadaljevati kasneje v času srednjega šolanja in seveda tudi v času študija. 

Če starši množično prisegamo na udejstvovanje otrok v športnih aktivnostih tudi zato, da si otroci 
pridobijo določene značajske lastnosti in razvijejo določene kompetence, ki jim pomagajo pri odraščanju 
in seveda tudi kasneje, potem menim, da bi z uvajanjem podjetniške miselnosti v šolske sisteme otroci in 
mladina zagotovo pridobili znanja, izkušnje in izkusili načine razmišljanja, ki jim bodo prišli prav v svetu 
odraslih, ki jih ne čaka in v njega prihajajo iz generacije v generacijo kasneje.

V našem podjetju že dolga leta radi sodelujemo s šolstvom in sprejemamo v obvezno in tudi neobvezno 
prakso mlade z različnih področij. Zavedamo se, da lahko s takšnim sodelovanjem zelo napredujemo kot 
podjetje, predvsem pa si širimo obzorja in znanja tudi sami. Vsekakor pa si v času prakse lahko študenti 
že pripravijo dobro osnovo in temelj za kasnejšo zaposlitev v izbranem podjetju.

Svet in življenje je lahko zelo lepo, že v naslednjem trenutku pa zelo težko in kruto, zagotovo je, ne samo 
dobra, ampak predvsem osebnosti in človeku primerna izobrazba, ena izmed zanesljivih garancij oz. 
temelj za kvalitetno in srečno življenje.

Vsem zaposlenim in tudi vsem ostalim vključenim v delo Višje strokovne šole slovenj Gradec želim ob 
20-obletnici še naprej dobro medsebojno sodelovanje in okolje, kjer ne bodo vedno merilo samo dobre 
ocene, ampak posamične dobre lastnosti človeka, ki jih lahko tako študenti in vsi drugi, ki z Višjo šolo 
Slovenj Gradec sodelujemo,  v takšnem okolju zagotovo razvijamo. 

Direktor Pristar, d. o. o.
mag. Hinko Kašnik
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5 MEDNARODNO SODELOVANJE

ERASMUS+ PROJEKTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ 
GRADEC

V projekte mobilnosti oz. mednarodne projekte je Višja strokovna šola Slovenj Gradec vključena že od 
leta 2003. Tako smo v času dolgoletnega mednarodnega delovanja vzpostavili partnerska sodelovanja 
v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Romuniji, Bolgariji, na Hrvaškem, Portugalskem, Poljskem, Češkem, Danskem, 
Finskem, Cipru, v Franciji, Veliki Britaniji, Litvi, Latviji, Turčiji, Grčiji in še se trudimo širiti stike. 

Novost izmenjav v zadnjem desetletju je, da poleg Erasmus+ prakse študentov izvajamo tudi Erasmus+ 
prakso diplomantov v tujini, kar odpira našim diplomantom možnost prve zaposlitve. Poleg tega so se 
v Erasmus+ mobilnost vključili tudi izredni študenti. Intenzivirali smo tudi izmenjave pedagoškega in 
drugega osebja s tujimi evropskimi institucijami, ki imajo podobne izobraževalne programe, kot jih ima 
naša Višja strokovna šola, z namenom izmenjave dobrih praks, da bi znali naše študente še bolje pripraviti 
za vstop v podjetniško okolje, ko zaključijo študij. Z nekaterimi partnerji v tujini (npr. VOŠ Časlav) smo 
razvili vsestransko sodelovanje, ki je iz Erasmus+ izmenjave prerastlo v medinstitucionalno sodelovanje. 
Vseskozi se trudimo, da bi z izvedbo vseh mobilnosti, tako študentov, diplomantov in osebja, pridobili 
znanja po meri delodajalcev.

Da delamo dobro, dokazuje dejstvo, da je bila v kategoriji visokošolskega izobraževanja Višja strokovna 
šola Slovenj Gradec že dvakrat uvrščena med najboljše:

 � leta 2012 smo prejeli NACIONALNO PRIZNANJE – JABOLKO KAKOVOSTI 2012,
 � leta 2017 pa smo prejeli NACIONALNO NAGRADO – JABOLKO KAKOVOSTI 2017.
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CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) podeljuje 
priznanja in nagrade jabolka kakovosti le najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. Ko 
pomislim na »japko 2017«, kot jo v šali rada imenujem, me še vedno prežema ponos. Dejstvo, da je VSŠ 
SG osvojila zmago v kategoriji visokošolskega izobraževanja, torej v ostri konkurenci visokih šol in univerz, 
resnično lahko obravnavamo kot dosežek.

Priznanje in nagrada sta pokazatelja, da smo na pravi poti. Sta rezultat prizadevanja vseh, ki ste bili 
kadarkoli udeleženci mobilnosti, in tistih, ki na mobilnosti še niste bili, pa ste na ta ali drugačen način 
vpleteni v izvedbo “incoming” in “outgoing” akcij ter spremljajočih dejavnosti. 

Če aktivnosti ne bi bile uspešno in odgovorno izvedene, nagrade ne bi bilo, zato še enkrat hvala vsem za 
našo skupno uspešno Erasmus+ zgodbo.

Koordinatorica projekta Erasmus+
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
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It is a great honor for us that our Vyšší odborná škola Čáslav could become a partner of Višja strokovna 
šola Slovenj Gradec and has been sharing with it through the Erasmus program half of its successful 20 
years' existence.

The story of our common history began in 2009, when we received an offer from VSŠ Erasmus coordinator 
Karmen Grudnik, which we gladly accepted. We got a very reliable partner with whom our school 
management and teachers can share many ideas and examples of good practice that have improved the 
quality of curriculum and teaching methods. It is particularly the great emphasis on the implementation 
of quality standards in the educational process at VSŠ that is a great inspiration and model for us.

However, even the students soon began profiting from our cooperation as well. A wide network of Czech 
and Slovene companies linked with the schools has been established, such as Houfek, Dako, Ljunghall, 
Zenit, AVE, Grammer Automotive and Gozdno gospodarsto, where the students can complete their work 
placement abroad.  Thus, they gain important skills of adaptation to the international labour market, so 
valuable in our globalizing society. In addition to providing work placements, the coordinators from both 
schools also help them with accommodation and adaptation to the new environment.

The students not only left a positive impression among their employers as hardworking and professionally 
well-trained trainees, but also a lot of memories among the teachers and students of our schools. We 
always try to connect these Erasmus students with the students of the host institutions through some 
school events in order to help promote the Erasmus programme and increase their awareness of the 
Czechia and Slovenia. This effort culminated in video-conferences between the students of both schools, 
where Erasmus students Jiří Kodeš (a trainee in Gozdno gospodarstvo) and Klaudija Ketiš (a trainee in 
Dako a.s.) presented and moderated it. This idea, which my colleague Karmen Grudnik came up with, 
captured not only interest of the students but also the Czech Centre for International Cooperation in 
Education. The Centre acknowledged it as one of the six best Erasmus projects for higher education.

I look forward to continuing our cooperation and I am sure that, once again, we will be able to pride on 
other successful projects of our staff and students when the time similar to this important anniversary of 
our partner comes and we look back upon the past years.

Erasmus+ coordinator VOŠ Časlav
Pavel Kluh

UTRINKI UDELEŽENCEV ERASMUS+ PRAKSE

Naši študenti pridno izkoriščajo prednosti in ugodnosti, ki jih nudi praksa v tujini. Vsako leto se dva ali 
trije izmed njih odpravijo v različne evropske države. Spodaj lahko preberemo, kaj so nekateri med njimi 
napisali o tej izkušnji.
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Erasmus+ prakso sem opravljala v Nemčiji, malo izven Münchna. Za to, da grem na prakso v tujino, sem 
se odločila na podlagi tega, ker se mi zdi to odlična osnova in perspektiva. To je bila izkušnja, kjer sem 
lahko izpolnila vsa svoja pričakovanja in tudi pričakovanja zaposlenih v podjetju. Erasmus+ prakso bi 
priporočila vsakemu, ki se mogoče ne vidi na našem trgu, in vsakemu, ki rad odkriva svet in spoznava 
nove ljudi. Moja izkušnja na praksi v tujini je bila lepa, zanimiva in je prehitro minila. Najbolje bo, da to 
preizkusite sami. Jaz vam to definitivno priporočam. 

Študentka programa Poslovni sekretar
Tjaša Dolar

Kot redni študent sem lahko opravljal praktično usposabljanje na Dunaju in kot diplomant spet nabiral 
mednarodne izkušnje na Češkem. Tako sem se naučil, kako uspešno delati v tujini. Poleg praktičnih 
izkušenj pa sem pridobil tudi veliko vseživljenjskih, in sicer, kaj narediti, ko te sodelavci pozabijo v pisarni 
in sprožiš alarm in kako to razložiti dunajskim policistom, da te ne odpeljejo v zapor, kako pomembno 
je, da preveriš, kdaj se začne muzejska sezona na Češkem in kdaj sta dva največja muzeja v Pragi zaprta 
zaradi prenavljanja, kako obvladati situacijo, ko ti pred nosom odpelje zadnji avtobus od delovnega 
mesta do doma, ti potem po pol ure hitre hoje zapornice na cesti preprečijo, da bi ujel vlak (isti vlak, ki 
je sprožil zapornice 10 metrov od postaje) in te še med enournim čakanjem na naslednji vlak namoči 
dež. Vse te izkušnje so me pripravile na to, da sedaj samozavestno nabiram nove izkušnje v Avstraliji. 

Diplomant programa Ekonomist
Teodor Jakop

Erasmus+. Kaj to sploh je, se sprašuje veliko študentov na začetku študija. Vesela sem, da sem lahko kot 
diplomantka odšla na prakso v tujino. Tako se mi je uresničila dolgoletna želja. Vedno sem se spraševala, 
kako je živeti v tujini, spoznati novo kulturo, nov jezik, sklepati čisto novo prijateljstva in raziskovati svet. 
Odločila sem se, da preživim ta čas na Češkem v Časlavu. Prakso sem opravljala v Tremošnicah, majhni 
vasici, kjer sem spoznala ljudi z ogromnimi srci. Na začetku sem s strahom odpirala vrata v življenje, nato 
sem spoznala, da te vsaka pustolovščina obogati. Med tednom sem delala in širila svoje znanje, med 
vikendi pa sem imela dovolj časa, da sem z vlakom prepotovala skoraj celotno Češko. Sodelavci so me 
sprejeli medse, me razvajali in po dveh letih smo še vedno v kontaktih ter se srečujemo. Tri mesece ni 
dolga doba in menim, da bi moral vsak študent izkoristiti priložnost in oditi na Erasmus+.

Diplomantka programa Poslovni sekretar
Klavdija Ketiš 

V prvem letniku sem si na predstavitvi prakse v tujini rekel: »To bi tudi jaz rad doživel.« Odločil sem se, 
da obiščem Češko in tudi opravim prakso v skladu z Erasmus+ programom. S tem sem vedel, da bom 
moral postati bolj samostojen, se naučiti tuj jezik in opravljati različna dela v drugi državi. Doživetje je 
bilo enkratno, delo, ki sem ga opravljal, pa ni bilo preveč zahtevno. Sodelavci so bili do mene prijazni 
ter so mi veliko pomagali. 
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Veliko sem potoval po Češki, nekaj s Teodorjem, nekaj sam in tudi z Višjo šolo v Časlavu sem šel na 
par vodenih ogledov. V treh mesecih prakse sem pridobil veliko znanja v angleškem ter češkem jeziku, 
predvsem pa spoznal prijatelje, s katerimi ohranjam stike še dandanes. 

Diplomant programa Ekonomist
Andraž Langeršek

Zase lahko rečem, da je bil študij v Višji strokovni šoli SG zelo dragocena izkušnja, delo profesorskega 
kadra je bilo zelo strokovno, za pomoč in kakšen nasvet so bili vedno na voljo. Najbolj mi bo v spominu 
vsekakor ostalo sodelovanje v projektu Erasmus+, kar mi je omogočilo prakso v oddelku marketinga 
v trgovskem podjetju Rutar Group v Avstriji. Delo je bilo zanimivo, najbolj pa mi je ostala v spominu 
ogromna količina reklamnega materiala, česar še nikoli prej nisem videla. 

Diplomantka programa Ekonomist
Klavdija Mesner

Svojega praktičnega usposabljanja v Münchnu ne bom pozabila zaradi »cimrov«, s katerimi smo imeli 
piknike in pekli na žaru, sodelavcev, s katerimi smo se družili, raziskovali mesto in gledali sončne zahode 
ter prijateljev, s katerimi sem potovala v druge kraje in države. Seveda pa sem pridobila tudi ogromno 
praktičnih izkušenj in se naučila jezika. 

Študentka programa Ekonomist
Helena Primec
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6 INOVATIVNOST VIŠJE ŠOLE

OBRNJENO UČENJE IN VIDEOKONFERENČNI NAČIN 
IZOBRAŽEVANJA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI SLOVENJ 
GRADEC

Metodi obrnjenega učenja (flipped learning) ter videokonferenčni način izobraževanja povezujeta 
učenje v živo in učenje na daljavo.

Metodo »obrnjeno učenje« smo uvedli v študijskem letu 2014/15 pri predmetu Poslovna matematika, da 
bi se prilagodili individualnim potrebam študentov, ki imajo različno predznanje in različno sposobnost 
reševanja matematičnih problemov ali želijo poslušati razlago snovi, ko to časovno ustreza njim, kjerkoli 
in kadarkoli. Metoda obrnjenega učenja vse to omogoča, saj predavatelj udeležencem izobraževanja 
ne predstavi snovi na klasičnem predavanju, ampak pred učno uro ustrezno pripravljeno predavanje 
v video obliki naloži na splet in udeleženec izobraževanja ga pogleda oziroma preuči do naslednje 
kontaktne ure. Bistvena prednost obrnjenega učenja je v tem, da si udeleženec izobraževanja lahko 
ustvari sebi prilagojen tempo učenja. 

V študijskem letu 2016/17 pa smo se odločili za širšo uporabo videokonference pri delu s študenti, in 
sicer kot sredstvo posredovanja informacij, kot metodo posredovanja izobraževalnih vsebin in kot orodje 
sodelovanja s partnerji.

V izvedbo vključujemo zunanje predavatelje, tako domače kot tuje, predavatelje iz šolskega okolja in 
izven, partnerje iz Erasmus+ projektov, predavatelje in študente drugih višjih strokovnih šol ter študente 
in predavatelje VSŠSG. 

Pri videokonferenčnem načinu izobraževanja predavatelj IT področja izbira med videokonferenčnimi 
sistemi, kot sta program Skype in spletna videokonferenca VOX.

Izvedli smo kar nekaj videokonferenčnih dogodkov:

Skype videokonference:
 � informiranje študentov VSŠ SG o možnostih Erasmus+ prakse na Cipru in v drugih državah;
 � javljanje Erasmus+ diplomantke VSŠ SG iz Češke in češkega Erasmus+ študenta iz Slovenije.

VOX videokonference:
 � predavanje z naslovom Zaščita pred spletnimi prevarami;
 � predavanje študentov VSŠSG: udeleženci videokonferenčnega podajanja izobraževalnih vsebin so 

bili študenti Višje strokovne šole Postojna in študenti VSŠSG;
 � predavanje Erasmus+ gostje s partnerske univerze Aksaray iz Turčije.
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Tako metoda obrnjenega učenja kot videokonferenčni način potekata kot medpredmetno sodelovanje 
predavatelja strokovnega področja in predavatelja IT področja, kar omogoča pripravo kakovostnih 
izobraževalnih gradiv in metod. 

Predavateljici
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.,

mag. Janja Razgoršek

SPODBUJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V VSŠ

Višja strokovna šola Slovenj Gradec je vodilna šola na področju spodbujanja in zagotavljanja kakovosti 
v slovenskem prostoru in ima aktivno vlogo pri vzpostavljanju sistema zagotavljanja kakovosti v višjem 
strokovnem izobraževanju.

Od leta 2004, ko je bila v višjem strokovnem izobraževanju »uzakonjena kakovost«, so predavatelji VSŠ 
sodelovali v številnih komisijah (Komisija za kakovost pri Skupnosti VSŠ, Senat za evalvacijo pri Svetu 
za visoko šolstvo, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS) in projektih (Poenotenje 
spremljanja zadovoljstva na VSŠ, Impletum – kakovost: priprava pripomočkov in računalniško podprtega 
sistema spremljanja zadovoljstva deležnikov, priprava računalniško podprtega izračuna kazalnikov 
kakovosti, izobraževanje članov komisij za kakovost, izobraževanje strokovnjakov Nakvis, priprava 
Meril za zunanje evalvacije VSŠ, Evropski projekt Build PHE). Sodelovali smo v mednarodnem projektu 
združenja EURASHE z naslovom BuildPHE, ki je bil namenjen podpori razvoju sistemov vodenja kakovosti 
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v poklicnem visokem šolstvu v Evropski uniji. Na razpisu Skupnosti VSŠ RS smo bili izbrani kot ena izmed 
3 terciarnih inštitucij iz Slovenije (poleg Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled in Visoke šole 
Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor). V projektu smo testirali metodologijo spremljanja 
kakovosti in predstavili primere dobrih praks v naši šoli, ki so objavljeni na spletni strani EURASHE. 
Izkušnje sodelovanja v projektu smo predstavili na konferenci kakovosti 2017, ki se je predavatelji že 10 
let udeležujemo in aktivno sodelujemo s strokovnimi referati.

Pomembno smo prispevali k vzpostavljanju sistema kakovosti v višjih šolah, odigrali pomembno vlogo 
pri utemeljevanju umeščenosti višjih strokovnih šol na področje terciarnega izobraževanja in višjim 
strokovnim šolam olajšali pripravo na zunanje evalvacije. Za delo na področju kakovosti sta mag. 
Gabrijela Kotnik in dr. Anita Goltnik Urnaut prejeli priznanje Skupnosti VSŠ ob 20. letnici obstoja višjega 
strokovnega šolstva.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ SG je imela nalogo vzpostaviti sistem zagotavljanja 
kakovosti v šoli in poročati Nacionalni komisiji (najprej Senat za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo, 
nato NAKVIS). Pripravili smo poslovnik kakovosti, začeli meriti zadovoljstvo deležnikov, preverjati 
ustreznost kompetenc študentov/diplomantov pri delodajalcih, spremljati zaposljivost in karierni razvoj 
diplomantov. Vsako leto smo pripravili obsežno samoevalvacijsko poročilo, ki so ga obravnavali vsi 
organi šole in ga oddali NAKVIS-u. Sodelovali smo tudi v presoji izvedbe praktičnega izobraževanja, ki ga 
je izvedel Pedagoški inštitut Slovenije. 

Bili smo prva VSŠ, v kateri je bila izvedena zunanja evalvacija pod okriljem NAKVIS-a leta 2011, in uspešno 
opravili ponovno zunanjo evalvacijo (2016).

Strokovnjaki so kot naše prednosti izpostavili odlično vpetost v okolje in povezovanje z delodajalci ter 
mentorji praktičnega izobraževanja, zadovoljstvo študentov in diplomantov, obsežno vključevanje v 
mednarodne izmenjave ter dobro delovanje Kariernega centra. 

Najpomembnejši pokazatelji kakovosti delovanja VSŠ Slovenj Gradec niso le ugotovitve zunanjih evalvacij, 
temveč dobro mnenje študentov in diplomantov, ustrezne kompetence diplomantov, pozitivni odzivi 
delodajalcev, uspešno sodelovanje z delovnimi organizacijami in mentorji praktičnega izobraževanja.

Predsednica Komisije za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti VSŠ SG (2006–2017)

dr. Anita Goltnik Urnaut

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Najrajši bi začela ta članek s pravljičnimi besedami: pred mnogimi leti so se na pobudo treh klenih 
predavateljev v Murski Soboti začeli raziskovalni tabori, namenjeni študentom višjih šol. Ta čas sega kar 
daleč nazaj, saj smo na taboru že pred leti upihnili deset rojstnodnevnih svečk. Ne glede na število let pa 

42 43

20200122_Zbornik 20 let.indd   42 22. 01. 2020   10:17:43



je vsem taborom skupno to, da so bili študentje ob koncu nad njimi  vedno navdušeni in so si tudi vnaprej 
rezervirali mesto na naslednjem taboru. V začetku seveda ni bilo tako. Ko sem v predavalnici omenila, 
da potrebujem sodelovanje treh študentov na raziskovalnem taboru, je najprej nastala moreča tišina, v 
mene pa so zrle proseče oči študentov z zamolčano prošnjo: prosim, ne mene. Ampak pri raziskovalnem 
delu ne gre nič na silo. Ko so študentje uspešno prežvečili strašno besedo »raziskovalni« in na moje 
vztrajno zagotavljanje, da jim na taboru ne bo kaj hudega, sem vendarle dobila toliko študentov, da sem 
včasih morala celo zaprositi za dodatna mesta. Priznam, da sem v začetku malce zamolčala, da beseda 
»raziskovalni« pomeni tudi večmesečno študijsko delo pred samim taborom in javno nastopanje. Vedela 
sem namreč, da bo raziskovalno delo potegnilo študente vase isti trenutek, ko se ga bodo lotili.

Delo na taboru in okoli tabora je raznoliko, zahtevno, zabavno, aktivno, zanimivo, atraktivno, pa tudi 
stresno. Delo poteka v štirih ali petih raziskovalnih skupinah, v katere so vključeni študenti različnih 
višjih šol iz Slovenije, zadnja leta pa so se nam priključili tudi študenti iz Srbije, Hrvaške, Makedonije, 
Rusije in Češke. Mentorji pripravimo teme in skupaj s študenti oblikujemo raziskovalno vprašanje. 
Sledi zbiranje teoretičnih podatkov, empirični del pa se največkrat izvaja v obliki ankete. Raziskovalne 
skupine pričnejo z delom že meseca marca tako, da mentor komunicira s študenti raziskovalci preko 
informacijsko komunikacijske tehnologije. Fizično se srečamo šele ob koncu raziskovalnega dela na 
tridnevnem raziskovalnem taboru, ki je praviloma maja v Murski Soboti. Na samem taboru tako še samo 
do-končamo dobljene rezultate, pripravimo javne predstavitve, plakate in prispevek za zbornik. Ob tem 
pa poteka tudi drugi najpomembnejši del tabora: športne igre. Študentje, mentorji in šole se pomerimo 
v bovlingu in biljardu. Naše šolske hodnike krasi kar nekaj srebrnih in bronastih diplom, ne morem pa z 
besedami opisati, kako odlično sem se počutila, ko so naši študentje za šolo priigrali zlati pokal. Še enkrat 
hvala Teodorju Jakopu, ki je bil odličen v biljardu, in Nini Kontrec, ki je pometla s športno konkurenco.

Teme, ki smo jih raziskovali, so bile: Ekonomski in pravni vidik delavskega soupravljanja pri vodenju 
družb, kjer je sodelovala študentka Zala Trdina. Pri temi Analiza družinskega proračuna sta sodelovali 
naši študentki Barbara Lorenci in Tjaša Dolar. Pri raziskovanju na temo intelektualne lastnine, Moje 
znanje je predmet pravne zaščite, sta sodelovala Andraž Langeršek  in Rok Križan. Na taboru, kjer smo 
raziskovali vpliv dedovanja na poslovna in socialna razmerja, je sodeloval Teodor Jakop. 

Pravni vidik uvedbe davčnih blagajn je bila tema, pri kateri je sodelovala Veronika Šmon. Veronika 
je sodelovala tudi pri raziskovanju vprašanja kako sestaviti dobro pogodbo. O osebnem stečaju so 
raziskovale Veronika Šmon, Mirjana L. Poročnik in Monika Kovač, o ustanavljanju gospodarskih družb pa 
Monika Palko, Rebeka Lesjak in Elena Costrov. Skupno vsem je bilo predvsem to, da so bili vsi študentje 
s taborom izjemno zadovoljni in vsem se je zdelo, da je prehitro minilo.

Vsakokrat je potrebno oddati približno dvajset strani dolg prispevek za zbornik raziskovalnega tabora, 
in sicer po koncu drugega dne ob tretji uri popoldne. Pogosto je prišlo do različnih tehničnih težav, zato 
smo bili vedno v stresu. Na srečo pa se je vedno vse dobro končalo.

Mentorica raziskovalnim skupinam na VSŠ SG
Dora Najrajter, univ. dipl. prav.
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KARIERNI CENTER IN KLUB DIPLOMANTOV

V študijskem letu 2009/2010 smo vzpostavili Karierni center, ki smo ga razdelili v tri podprojekte: 
 � Karierni center, 
 � Klub diplomantov in 
 � Izobraževalni center. 

Že 10 let izvajamo različne aktivnosti za študente, delodajalce in diplomante. Sodelujemo z različnimi 
podjetji in z Zavodom za zaposlovanje Velenje, udeležujemo se Kariernih dni, za študente pripravljamo 
različne delavnice, kjer spoznajo zgodbe uspešnih podjetnikov in začnejo ustvarjati svoje.

Pri ponudbi vsebin, metod dela in tehnik se trudimo, da smo vedno aktualni in sledimo razvoju, izvajanje 
izobraževanja pa je usmerjeno v praktično uporabnost.

Študenti in diplomanti pridobivajo v okviru KC in KD nove veščine in znanja s področij komunikacije, 
reševanja konfliktov, motivacije ter računovodstva, računalništva in tujih jezikov.

V Kariernem centru za študente in diplomante izvajamo informiranje, svetovanje in jih usmerjamo v 
osebni in strokovni razvoj. Študentom pomagamo pri načrtovanju kariere in izvajamo aktivnosti, da 
pridobijo znanja, kako preiti na trg dela, navezujemo stike z delodajalci in študentom posredujemo tudi 
potrebe delodajalcev glede zaposlitev.

V Klubu diplomantov pa združujemo vse diplomante Višje strokovne šole, spodbujamo povezave 
med diplomanti in šolo, omogočamo spopolnjevanje znanja na osnovi interesov diplomantov in jim 
omogočamo, da se dodatno izobražujejo.

Diplomanti, ki so se včlanili v Klub diplomantov, se udeležujejo tudi posvetov, ki jih organiziramo skupaj 
z delodajalci.

Višja strokovna šola je izobraževalno središče, zaupajo nam že številni udeleženci izobraževanja, naši 
diplomanti in  tudi ostali udeleženci iz podjetij.

Študenti in diplomanti, ki so uspešno stopili na karierno pot, nam potrjujejo, da smo na pravi poti, saj se 
zavedajo, da se je potrebno vseživljenjsko izobraževati in znanje nenehno dopolnjevati.

Predavateljica
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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INTERNO IZOBRAŽEVANJE – TEČAJI ANGLEŠČINE

Vse, odkar sodelujemo v mednarodnih projektih, imamo tudi interne tečaje angleškega jezika. Število 
ur se je razlikovalo (od 10 do 30, preteklo študijsko leto pa v okviru projekta Munera 3 kar 50), prav 
tako pa tudi število udeležencev (kakšno leto samo pet ali šest, lansko leto pa kar 20, ko so se delavcem 
Šolskega centra Slovenj Gradec pridružili zaposleni Splošne bolnišnice Slovenj Gradec). Pogosto so se 
predavateljem pridružili tudi drugi zaposleni (direktorica, knjižničarka, zaposlene v računovodstvu).

V vseh teh letih smo predvsem nadgrajevali besedni zaklad in tu in tam ponovili malo slovnice. Da bi 
bilo učenje še bolj učinkovito, smo občasno vključili tudi sodobne oblike (kakšen posnetek na Youtubu 
ali kakšno nalogo na spletu). Mislim, da smo bili uspešni, saj so ravno tečaji spodbudili marsikaterega 
kolega, da se je odločil za sodelovanje v projektih in celo poučevanje v tujini.

Predavateljica
Milena Štrovs Gagič, prof.
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SODOBNE METODE POUČEVANJA NA VIŠJI STROKOVNI 
ŠOLI SLOVENJ GRADEC

V Višji strokovni šoli Slovenj Gradec si nenehno prizadevamo uporabljati sodobne metode poučevanja. 
Zato vedno znova poskušamo uvajati novo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, da preučimo 
uporabnost v predavalnici in smiselnost uporabe nasploh.

V preteklosti je vso učno tehnologijo predstavljala tabla s kredo, kasneje grafoskopi in platna. Danes je 
to vse to že zamenjal projektor. V vsaki predavalnici predstavlja ta sedaj standardno opremo v navezavi 
z neko delovno postajo (ali bodisi prenosnikom). V predavalnice se je v preteklosti tudi postavilo 
elektronske table, te se pri določenih predmetih uporabljajo več, pri drugih manj. So pa še vedno delno 
v fazi preverjanja uporabnosti.

Pred desetimi leti je Šolski center Slovenj Gradec pričel vzpostavitev ter izgradnjo infrastrukture za 
zanesljivo brezžično omrežje. Glede na takratne okoliščine in na današnje rezultate lahko mirno rečemo, 
da je bila odločitev za uvedbo brezžičnega omrežja Eduroam pravilna. Še letos bo obstoječe omrežje, 
ki je bilo prvotno izgrajeno primarno iz lastnih sredstev, nadgrajeno, posodobljeno in okrepljeno na 
podlagi projekta WLAN 2020, ki ga izvaja Arnes (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije). Obetamo si 
gosto postavitev dostopnih točk za zagotavljanje dobre pokritosti z brezžičnim omrežjem. Ta pa bo osnova 
za vse nadaljnje delo in uvedbo sodobnejših načinov poučevanja.

Poleg vseh tehnoloških napredkov in vlaganj v opremo je bilo veliko truda vloženega prav tako v uvajanje 
spletnih rešitev za izboljšanje izobraževalnega dela. V ta namen se je prav tako pred desetimi leti pričelo 
uvajati prve iteracije spletne učilnice na podlagi virtualnega učnega okolja Moodle. Danes uporabljamo 
za delo s študenti posodobljene spletne učilnice, za katere bomo tudi v prihodnosti skrbeli in jih 
nadgrajevali. Deljenje gradiva, podajanje in nato sprejemanje rešitev nalog s strani študentov ter tudi 
vsa druga opravila, ki olajšajo sodelovanje, se izvajajo na podlagi spletne učilnice.

Da lahko zagotavljamo kompetentno in nemoteno delo v spletni učilnici, se v naši šoli nenehno izvajajo 
tečaji uporabe spletne učilnice, ki se jih predavatelji pridno udeležujejo. Na tečajih se predstavi in ponovi 
osnove uporabe spletne učilnice in preučuje nove načine in izboljšave.

Za potrebe gospodarstva in lastnih zaposlenih se je v pretekih letih prav tako izvajal tečaj Excela. Ker v 
podjetjih vedo kako uporabno in pogosto nepogrešljivo je znanje dela s preglednicami, smo pri nas z 
veseljem izvedli vsak izmed teh tečajev. Običajno so vsa mesta na tečaju zasedena.

Predavatelj
Luka Urisk, mag.
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7 STROKOVNE EKSKURZIJE

NAŠI ŠTUDENTJE IN PREDAVATELJI, UDELEŽENCI 
STROKOVNIH EKSKURZIJ V ŠTEVILNIH PODJETJIH TER 
USTANOVAH 

Strokovne ekskurzije prinesejo študentom dodatna znanja iz okolja, primere dobrih praks v realnem 
življenju, hkrati pa pripomorejo k večjim kompetencam ter širjenju obzorij. Naši študenti in spremljevalci 
so v  zadnjih desetih letih obiskali številna podjetja, ustanove, zavode in organizacije. Namen obiskov je 
bil različen; odvisen pa najprej od predmetov in strokovnih modulov, z vidika posameznega študijskega 
programa. Ekskurzije so potekale v okviru trženja, turizma, organizacije, menedžmenta, logistike, 
kakovosti, prava, javne uprave, informatike, organizacije poslovnih dogodkov, podjetništva, poslovnega 
sporazumevanja, komunikacije, tujih jezikov in ekologije.

In kje vse so naše študente ter spremljevalce v teh letih največkrat gostili? V zadnjih desetih letih so 
najpogosteje (skoraj vsako študijsko leto) obiskali naslednje ustanove: 

 � Podjetniški center Slovenj Gradec, 
 � Premogovnik Velenje in Muzej premogovništva Velenje,
 � Koroški center za ravnanje z odpadki KOCEROD, d. o. o., in
 � Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem.

Študentje in predavatelji so se več študijskih let udeleževali tudi Kariernega sejma in Slovenskega foruma 
inovacij v Ljubljani. Obiskali so Banko Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije ter Slovenski inštitut za 
kakovost in meroslovje v Ljubljani. 

V nadaljevanju sledi še pregled podjetij in ustanov, kamor so se odpravili vsaj po enkrat (ali nekajkrat) v 
enem od študijskih let, v okviru strokovnih predmetov, da bi pridobili dodatna znanja in izkušnje:

 � Podjetje Bijol, d. o. o., v Vuzenici, 
 � Tovarna aluminija »Talum« v Kidričevem,
 � več podjetij oziroma ustanov v Celju: Toplarna, Dinos, Poslovno-komercialna šola Celje, Višja 

strokovna šola ter Planet Tuš,
 � Gorenje, d. d., Velenje,
 � NLB, d. d., PE Slovenj Gradec,
 � TAB, d. d.,
 � Okrožno sodišče Slovenj Gradec, 
 � TUS KO-SI, d. d., Slovenj Gradec, 
 � ABANKA Slovenj Gradec, 
 � Območna geodetska uprava, enota Slovenj Gradec, 
 � polžja farma Perun v Radljah ob Dravi,
 � Johnson Controls, d. o. o., (sedaj Adient, d. o. o.),

46 47

20200122_Zbornik 20 let.indd   47 22. 01. 2020   10:17:43



 � Hotel Vabo, d. o. o., v Slovenj Gradcu, 
 � PUNKT – hiša burgerjev, bistro in kavarna v Kotljah,
 � kmetija PODVOP,
 � Hipermarket Mercator Slovenj Gradec,
 � Turistična agencija Carintia (ki jo uspešno vodi naša diplomantka Polona Pečnik),
 � Steklarski studio Matijaža Gostečnika v Slovenj Gradcu,
 � Relax, d. d., v Dravogradu,
 � Hiša mojstrovin Perger v Slovenj Gradcu,
 � Čokoladni atelje Dobnik v Žalcu,
 � Andeški hram in Trgovina Marjanca v Slovenj Gradcu,
 � TIC – Turistično informacijski center v središču Slovenj Gradca,
 � CUDV – Center za usposabljanje delo in varstvo v Črni na Koroškem,
 � Sistemska tehnika, d. o. o., na Ravnah na Koroškem,
 � Upravna enota Slovenj Gradec,
 � Zadruga dobrote Dravograd, z. b. o., 
 � Rojstna hiša Huga Wolfa v Slovenj Gradcu in
 � EMO Orodjarna, d. o. o. v Celju,
 � KOPA, računalniški inženiring, d. d., Slovenj Gradec.

Za študente je bila 1. 12. 2011, še posebej zanimiva izkušnja ekskurzija na Dunaj, kjer so obiskali podjetje 
Gorenje, d. d. Tam je v preteklih letih nekaj naših študentov že opravljalo Erasmus+ prakso. Poleg 
Gorenja so si ogledali še osrednje znamenitosti privlačnega mesta.
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Jeseni leta 2015 je v Slovenj Gradcu potekal poseben projekt »Kje je prostor?« Naši študentje so si 
v okviru ekskurzije ogledali ponudbe v praznih poslovnih prostorih v mestu. Namen projekta je bila 
oživitev mestnega jedra, in sicer tako, da podjetniki in obrtniki seznanijo obiskovalce s priložnostmi, ki 
bi jih nudili zapolnjeni poslovni prostori in bi tako meščanom kot tudi ostalim prebivalcem lahko nudili 
različne storitve v centru Slovenj Gradca ter ga tako naredili še privlačnejšega.

Prijetno so s koristnim povezali v okviru strokovnih ekskurzij v gestapovske zapore Dravograd, kamor so 
se študentje in predavateljica odpravili s kolesi, ter ekskurzijo v Čokoladnico Zotter v bližini avstrijskega 
Gradca. Naj omenimo še lansko predbožično ekskurzijo v Ljubljano.

Najbrž smo v naših arhivskih podatkih spregledali kakšno ekskurzijo v podjetje oziroma drugo ustanovo 
ali pa smo jo pozabili omeniti. Zagotovo pa mladim želimo s strokovnimi ekskurzijami pomagati tudi pri 
načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in kariere. V današnjih, zelo negotovih časih, ko so priložnosti za 
zaposlitev slabše kot v preteklosti, je pri načrtovanju prihodnosti zelo pomembna tudi samoiniciativa z 
željo, da bi morebiti kdo med njimi pogumno začel lastno podjetniško pot. Želimo si, da bodo mladim ta, 
dodatna in na novo pridobljena znanja iz ekskurzij dragocena popotnica v njihovi prihodnosti.

Knjižničarka
Lidija Ajtnik, prof.

STROKOVNA EKSKURZIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
SLOVENJ GRADEC 2019

Ker smo prepričani, da moramo predavatelji iti v korak s časom in se nenehno izobraževati na različnih 
področjih, smo se v petek, 13. septembra 2019, odpravili na zanimivo in poučno strokovno ekskurzijo.
Najprej smo obiskali Strojno fakulteto v Ljubljani, kjer smo si ogledali demonstracijo t. i. »pametne 
tovarne«. Kot so nam pojasnili, demonstracijski center vsebuje vse ključne tehnologije, ki so nujno 
potrebne za delovanje pametne tovarne, od informacijskih sistemov do industrijskih robotov. Hrbtenico 
pametne tovarne predstavljata globalni digitalni dvojček in globalni digitalni agent oz. umetna 
inteligenca, podprta s strojnim vidom. Poleg robotiziranih sistemov je v demonstracijski center vključeno 
tudi pametno ročno delovno mesto, na katerem je mogoče demonstrirati različne tehnologije pametne 
tovarne, kot so virtualna in razširjena resničnost, digitalizacija in transparentnost navodil za montažne 
operacije, ergonomija delovnega mesta. Povedali so nam, da je trajalo skoraj dve leti, da so razvili 
obstoječo tovarno in da sodelujejo s številnimi slovenskimi podjetji. Celotna predstavitev je trajala slabo 
uro.

Iz Ljubljane pa nas je pot vodila v italijansko Gorico, in sicer v tamkajšnji obrat podjetja Pipistrel, 
proizvajalca edinstvenih ultralahkih letal. V povsem novi proizvodni hali, kjer približno 40 zaposlenih 
sestavlja vse modele Pipistrelovih letal, so nas izredno prijazno sprejeli in nas popeljali po hali. Lahko smo 
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se tudi usedli v letala, ki od zunaj sicer dajejo občutek majhnosti in utesnjenosti, vendar so presenetljivo 
udobna. Preizkusili smo tudi simulator letenja. Zaenkrat je v Italiji samo končna montaža, medtem ko je 
še ves razvojni del v Sloveniji.

Zaključek naše poti pa je bil kulturno obarvan, saj smo se sprehodili po čudoviti Rilkejevi poti, od koder 
so se odpirali veličastni pogledi na tržaški zaliv, poln jadrnic.

Predavateljica
Milena Štrovs Gagič, prof.
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8 USTVARJALNI IN NADARJENI ŠTUDENTI IN 
DIPLOMANTI

USTVARJALNOST NAŠIH ŠTUDENTOV SKOZI DRUGO 
DESETLETJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

V drugem desetletju delovanja Višje strokovne šole naši študenti in diplomanti niso bili samo vzorni 
študenti, ampak so bili nekateri od njih zelo aktivni in dejavni na drugih področjih; glasbenem, literarnem, 
športnem, prostovoljnem, fotografskem, kozmetičnem, risarskem in še kakšnem. V nadaljevanju po 
pregledu vseh številk Študentskega ustvarjalnega sveta ŠUS omenjamo študente, ki so obogatili in 
popestrili podobo šole z dodatnimi aktivnostmi.

LITERARNO USTVARJANJE

Med študenti, ki so se v zadnjih desetih letih delovanja Višje strokovne šole literarno udejstvovali, lahko 
izpostavimo Katjo Žerjal in Urško Podovšovnik.

Katja Žerjal je našo šolo obiskovala med leti 2010 in 2013. V nadaljevanju sledita dve pesmi.

Jaz sem človek.
Prebujajo me kriki ptic. 
In. Božajo me piki os.

Moje oči so luč, ki v temi najde smisel.
Moje roke so rezilo, ki ne ločijo cvetov 

od plevela.
Moje sanje, te so enigma.

Kdor bi jih razrešil, bi našel konec.
Jaz sem človek.

Sanjam.

Nebo. In vsa ta modrina.
Prihajali so dnevi.

Eden. Pa še eden. Pa še eden.
S sabo so prinesli vsak dan novo. 

Modro.

Spomnim se. Neba.
Enkrat je bilo tako modro, kot sosedin 

turkizni šal, za katerim skriva gube.
Enkrat pa je bilo tako modro, da je bilo 

podobno rdeči.
Vendar sem prepričan, da je bilo modro.
In takrat, se spomniš, ko sem ti rekel da 

so tvoje oči kot nebo?

Takšne modrine ne bo nikoli več. 
Ostala mi je le sivina, ki se vije kot cesta, 

na kateri sva se obrnila.
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Urška Podovšovnik Višjo strokovno šolo obiskuje od študijskega leta 2017/2018 dalje. Kot sama pravi, je 
pisanje pesmi njena največja strast. Predstavljamo dve njeni pesmi.

DEŽ

Dež pada, 
Drava šumi,

Meni vse brez zveze se zdi
Zunaj dež prši 

Meni misli megli.

Nebo je temno in kriči
Luna joče

Zunaj se mrači
Narava temni. 

Kapljice kapljajo
Kot angeli jokajo

Zvezde so prišle na plan
Luna se je pomaknila na stran.

Dež še kar pada
Drava še kar šumi 

A tebe več ob meni ni.

MODRINA

Oči modre so
Kot oprano nebo
Po poletni nevihti 
Ko se nebo zjasni.

Skrivnostne so
Kot ocean,

Oči so kot iz sanj. 

Oči globoke so kot misli nate...
Razigrane so kot pisano cvetje

Čudovite kot toplo poletje
Prijazne so kot novi dan

Oči so kot iz sanj.

Oči polne so življenja
Kot da nikoli ne bi videle trpljenja.

Oči žarijo kot sonce
Bleščijo se kot zvezde

Neskončne so kot rimske ceste.

FOTOGRAFIRANJE

4. 2. 2015 je na šoli potekala otvoritev fotografske razstave študentk Larise Lužnik in Gabrijele Holc. Obe 
sta veliki ljubiteljici živali, narave in okolja, v katerem živita.

KOZMETIKA IN LIČENJE

Jeseni 2017 so študentke pri predmetu Poslovno komuniciranje organizirale delavnico ličenja za osebno 
uporabo zato, da predstavijo zunanjo urejenost Poslovnega sekretarja. Krajšo verzijo delavnice ličenja so 
študentke izvedle tudi na spoznavnem večeru, v začetku decembra, leta 2017. Ena od glavnih organizatork 
je bila Špela Špeh.
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Študentka Sandra Miler pa se je v okviru diplomskega dela Poslovni načrt – La Femme, prodaja kozmetike 
odločila, da stopi na samostojno podjetniško pot in je postala ena od ustanoviteljic spletne trgovine z 
ličili La Femme. Tako je njena poslovna ideja zaživela tudi v realnosti.

ŠPORT

Med študenti, ki se ukvarjajo s športom, še posebej izstopa diplomantka Tanja Glušič, ki se že od 6. 
razreda dalje ukvarja s paraplezanjem. Osvojila je veliko kolajn ter visokih mest na številnih tekmovanjih. 
Športu posveča ves svoj prosti čas.

Diplomantka Nina Kontrec se je v našo šolo vpisala po prihodu iz Združenih držav Amerike, ko je tam 
v slabih šestih letih že diplomirala ter magistrirala. Pri nas si je želela pridobiti še dodatno izobrazbo 
ter praktična znanja v programu Ekonomist. Nina pa ni bila samo prizadevna študentka, ampak je tudi 
odlična športnica (ukvarja se z odbojko), rada potuje in spoznava nove ljudi.

GLASBENO UDEJSTVOVANJE

Diplomant Klemen Sušec je harmonikar v ansamblu Škorpijoni. Ansambel uspešno deluje že več kot 
15 let. Igrajo slovensko narodnozabavno ter tudi zabavno glasbo. Nastopajo na številnih festivalih, 
koncertih, porokah, obletnicah, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Študentka Jasmina Buč se glasbeno udejstvuje že od osnovne šole dalje. Vrsto let je poleg samostojnega 
petja, sodelovala še z drugimi glasbeniki. Njen najljubši stil je country glasba. Poleg glasbe je tudi 
podjetnica, ki uspešno vodi družinsko podjetje.

Vesna Mozgan, diplomantka programa Poslovni sekretar, je v prostem času obiskovala glasbeno šolo, 
kjer se je učila igranja na diatonično harmoniko. Kot pravi, se z glasbo ukvarja za sprostitev. 

Peter Prevorčič je kitarist in vokalist v narodno zabavnem ansamblu Vihar, ki deluje od leta 2006 in je v 
zadnjih letih prejel mnoga priznanja na festivalih ter sodeluje na številnih prireditvah. Izdali so več CD-
jev.

Med študenti, ki izstopajo po glasbenem talentu, omenjamo še Valentino Rejavc. Poleg igranja na 
inštrumente, se uči solopetja, poje v zboru, v prostem času pa nastopa še v amaterskem gledališču. S 
solopetjem pa se ukvarja tudi študentka Eva Bošnik. Ne smemo pa pozabiti na Klavdijo Ketiš, ki je odlična 
pevka in vedno rada nastopi na različnih prireditvah, ki jih organizira Višja strokovna šola Slovenj Gradec.

RISANJE

Med študenti je tudi kdo s talentom za risanje. Omenjamo Sašo Razboršek. Sledita dve njeni risbi.
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ZANIMIVI HOBIJI

Kar nekaj študentov ima zanimive hobije, ki so večini manj poznani. Matevž Krušnik, študent programa 
Poslovni sekretar, se ukvarja z gojenjem pritlikavih živali. Doma ima različne papige, glodavce, ptice, 
vodno perutnino. S tem hobijem se ukvarja že skoraj 14 let in te živali so mu v veliko veselje. 

Diplomant Miha Poklič je po osnovnem poklicu mizar ter lesarski tehnik, zato je njegov najljubši material 
les. Doma izdeluje različne izdelke. Pravi, da ga delo z lesom izjemno veseli že od majhnih nog. Poudarek 
je na izdelavi uporabnih predmetov.

Študentka Vesna Kager je bralcem v enem od ŠUS-ov zaupala, da je njen poseben hobi igranje pokra. Z 
igranjem se ukvarja ljubiteljsko in v krogu družine, kjer se za mizo zberejo vsi člani in skupaj za popestritev 
odigrajo kakšno igro.

DRUGE ZANIMIVE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV

Številne generacije študentov programa Poslovni sekretar so pokazale veliko spretnosti pri ročnem 
ustvarjanju (izdelava dekoracije za okrasitev šole) ter pri kuharstvu (kar je razvidno po številnih nasvetih 
in receptih v časopisu Študentski ustvarjalni svet).

Diplomantka Vesna Hudolist je v več številkah ŠUS-a poskrbela za številke križanke, anekdote, anagrame, 
kuhinjske recepte in uporabne nasvete za študente, za dobro popotnico v njihovi prihodnosti.

V študijskem letu 2011/2012 je bil nekajkrat izveden tečaj češčine, tako za študente kot tudi za 
predavatelje. Organizirale so ga študentke programa Poslovni sekretar, izvajala pa sta ga češka študenta, 
Jana Rakosnikova in Luboš Karbusicky, ki sta opravljala Erasmus prakso na naši šoli in v podjetju 
Grammer, d. o. o.

Svojo ustvarjalnost je pokazala še diplomantka Marinka Detečnik, ki je bila nekaj časa glavna urednica 
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ŠUS-a. Pisala je številne prispevke, zabavne, humoristične, literarne in filmske novice, bila je tudi 
udeleženka Erasmus prakse v Londonu. Omenimo še Franja Gradišnika in Tadejo Urnaut, kot avtorja 
mnogih zanimivih prispevkov v študentskem časopisu, Tadeja pa je bila del študija tudi njegova urednica. 
Izjemno aktivna je bila tudi (sedaj že diplomantka) Rebeka Lesjak, ki je bila nekaj časa urednica ŠUS-a, 
pisala pa je različne prispevke, aforizme, zanimive, kulturne ter zabavne vsebine. Tudi ona je bila zelo 
aktivna na področju projekta Erasmus, saj je bila na mednarodni mobilnosti, in sicer na praksi na 
Češkem. 

Pri ustvarjalnosti naših študentov lahko omenimo še novinarsko udejstvovanje takratnih študentov 2. 
letnika, programa Poslovni sekretar; namreč v januarju 2015 so v okviru projekta »Postani novinar za en 
dan« dobili vpogled, kako delati kot novinar na Koroški regionalni televiziji v Pamečah. Pri organizaciji 
tega dogodka je pomagala naša diplomantka Tjaša Sidar, ki je pred tem že okoli 4 leta sodelovala s 
KORTV. 

Novembra 2015 so takratne študentke 2. letnika Poslovni sekretar, v okviru predmeta Projektno 
organiziranje poslovnih dogodkov, pomagale pri pripravi pogostitve za koncert ob desetletju delovanja 
ženske vokalne skupine Nova. Oblikovale so jim tudi vabila za prihodnje koncerte.

Med študenti/diplomanti, ki so izstopali tudi po drugih aktivnostih poleg študija, omenjamo še Mirjano 
Poročnik in Klavdijo Ketiš. Bili sta aktivni pri nastajanju časopisa ŠUS, pisali sta razne prispevke, 
sodelovali pri predpraznični krasitvi šole. Klavdija je tudi večkrat nastopila s kakšno glasbeno točko in 
bila udeleženka mednarodne mobilnosti, prakse v češkem Časlavu. Mirjana pa je bralcem v enem od 
ŠUS-ov zaupala, da zelo rada ustvarja. Večino leta izdeluje nakit (uhane, ogrlice in drugo), v novembru in 
decembru pa izdeluje adventne venčke ter ostali praznični dekor.

Posebna zanimivost naše šole so bile občasne nagradne igre, v obliki foto natečajev za (objavo najbolj 
inovativne fotografije), najboljšega oglasa, aforizma in podobno. Njihov namen je bil vzpodbujati 
kreativnost in samostojnost študentov.

Dejavnosti je bilo veliko, kar kaže na pestrost šolskega in obšolskega dogajanja. Vsekakor bi se radi 
zahvalili vsem, ki so poleg študija kakorkoli pripomogli še k soustvarjanju dogajanja v drugih desetih letih 
uspešnega delovanja. Upamo, da bomo skupaj ustvarili nadaljnjih deset kreativnih let.

Knjižničarka
Lidija Ajtnik, prof.
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