
 

 

 

 

 

 

 

UTEMELJITEV PREDLOGA ZA IZBOR NAJZASLUŽNEJŠE IN NAJBOLJŠE 
DIPLOMANTKE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC 

 

Študentko Marušo Vranc odlikuje nadpovprečna izvedba vseh študijskih obveznosti, ki so ji 
bile naložene v sklopu študija (študijski leti 2019/20 in 2020/21), kar dokazujejo tudi njene 
ocene (najvišja povprečna ocena 10). Svoje ekonomsko znanje je v praksi vseskozi preizkušala 
in dokazovala tudi na delih z ekonomsko vsebino pri različnih delodajalcih (delo preko 
študentskega servisa). Posebej se je izkazala na praktičnem izobraževanju v podjetju Grammer 
Automotive Slovenija (oddelek Računovodstvo in kontroling), kjer so ji po opravljeni diplomi 
posledično ponudili službo. 
 
Na VSŠ SG si je prizadevala za tvorno in sodelovalno skupnost študentov, ki živi z vrednotami 
šole in v ta namen je vseskozi sodelovala tudi s Komisijo za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti, četudi uradno ni bila njen član.  
 
Maruša je prepoznavna tudi po nesebični pomoči pri študiju drugim študentom, ki jo je pri 
nekaterih predmetih nudila tudi kot tutorka. S svojo srčnostjo in naravnanostjo »pomagati 
drugim« je preko nudenja pomoči povezovala programe ŠCSG tudi po vertikali, saj je 
ekonomska znanja delila tudi preko nudenja pomoči srednješolcem, ki so imeli težave pri 
ekonomskih predmetih. 
 
Da bi izpopolnila svoje podjetniško znanje, je v sklopu svojega diplomskega dela izvedla 
raziskavo na temo »Samostojni podjetnik ali osebno dopolnilno delo«, ki jo je izpeljala v 
sodelovanju s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec. Rezultati raziskave bodo v pomoč 
nadaljnjemu delu Podjetniškega centra, hkrati pa je na podlagi pridobljenih znanj pridobila 
izhodišča za preizkus svoje podjetniške žilice in tudi sama registrirala Osebno dopolnilno delo, 
v sklopu katerega zdaj nudi inštrukcije za ekonomske predmete. 
 
Maruša se je odločila za nadaljevanje študija na FKPV (izredni študij), vseeno pa še naprej 
sodeluje z VSŠ SG. Še vedno pomaga študentom VSŠ SG, če potrebujejo pomoč pri študiju,  
vključena pa je tudi v projekte povezovanja šole z realnim podjetniškim okoljem. Tako ponovno 
dokazuje svojo edinstvenost, strokovnost in nesebično delovanje za (lokalno) skupnost.  
 
        Mentorica:  
        Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 
 


