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UVODNI NAGOVOR 
 
Spoštovane študentke, spoštovani študenti, 
dobro smo že zakorakali v študijsko leto, ki smo 
ga pričeli brez epidemioloških ukrepov, ki so nam  
»grenili« vsakodnevne aktivnosti v preteklih 
letih. Verjamem, da se tega veselite prav vsi.  
 
Kar nekaj aktivnosti smo izvedli od začetka 
študijskega leta, od srečanja z mentorji, dni 
praktičnega izobraževanja in sodelovanja, pa vse 
do seminarja za izdelavo pisnih del. Upam, da ste 
pridobili veliko uporabnih informacij za svojo 
nadaljnjo študijsko in poslovno pot.  
 
Študentska skupnost je uspešno izvedla volitve v 
Svet zavoda Šolskega centra, pripravila športne 
igre, kjer smo merili moči z dijaki zaključnih 
letnikov šolskega centra v odbojki in namiznem 
tenisu, poskrbela za novoletno okrasitev šole ter 
zbirala prispevke za študentski časopis ŠUS. 
Lahko rečem, da ste študenti Višje strokovne 
šole Slovenj Gradec zelo aktivni. Toliko 

dogodkov, pa še na polovici študijskega leta 
nismo. BRAVO in le tako naprej. 
 
Seveda pa je vaš prvi cilj, da uspešno opravite 
študijske obveznosti. Pri tem vam bomo 
pomagali vsi: tako vodstvo šole, predavatelji in 
vsi ostali zaposleni, seveda, če nam boste to 
dovolili. Vedno smo vam na voljo, da vam 
pomagamo pri problemih, ki so se vam morda 
nakopičili. Mi smo tukaj zaradi vas, zato se vedno 
lahko obrnete na kateregakoli za pomoč. 
 
Konec koledarskega leta se nezadržno približuje, 
zato vam v letu 2023 želim vse dobro, predvsem 
pa to, da opravite vse študijske obveznosti. 
 
Naj bo leto 2023 srečno in uspešno. 
 

Ravnateljica 
mag. Janja Razgoršek

Študentski ustvarjalni svet 
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DODATNE AKTIVNOSTI NAŠIH ŠTUDENTOV 

 

I-K-O je producent in DJ Techno glasbe. S  

produkcijo elektronske glasbe se je začel 

ukvarjati leta 2014 in leto kasneje postal DJ. 

Njegova ljubezen do te zvrsti glasbe je naraščala, 

dokler se ni zaljubil v Techno zvrst. I-K-O-va dela 

izstopajo zaradi svojega unikatnega stila, ki ga 

občasno spreminja. Njegova izdaja, ki se glasi 

»Forbidden Industry« (pri založbi DSR Digital), je 

dosegla prvo mesto svetovne DJ trgovine 

Beatport. To je odprlo veliko priložnosti in postal 

je prepoznaven  internacionalno. Njegova dela so 

zelo pogosto na svetovni Hard Techno lestvici na 

Beatportu in jih predvajajo svetovno znani 

Techno DJ-i, kot so NUSHA, AIROD, D.A.V.E. The 

Drummer, SPFDJ in še mnogo drugih. 

I-K-O je eden izmed dveh solastnikov založbe 

»HEIMISGARØR«. Z umetnikom Dom3n iščeta 

kreativne ideje in unikatne talente v Hypnotic, 

Raw in Hard Techno sceni.  

 

I-K-O ima svoj Podcast, ki se glasi »Emmulsify«. 

Tam predvaja svoje najljubše skladbe v 

preteklem mesecu. 

 

Njegova dela se najdejo pri založbah, kot so DSR 

Digital, Finder Records, Sonaxx Records, Pure 

Dope Digital in druge.  

 

Jaka Ikovic 
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BINE BREC IN SKUPINA D'CHYMNYZ 

 

Sem Bine Brec. Star sem 21 let in sem študent 
Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Trenutno 
sem zaključil z izpiti in predavanji ter pripravljam 
diplomsko nalogo, ob tem pa koristim privilegije 

statusa študenta in delam preko študentske 
napotnice. V prostem času se veliko ukvarjam z 
glasbo: lahko bi rekli, da me glasba spremlja na 
vsakem koraku. Sedmega junija 2017 (tako pravi 

račun, ki ga hranim še zdaj v denarnici) sem si 
kupil prvo električno kitaro, »Fender Squire 
Stratocaster«. Ta kitara me spremlja še zdaj, saj 
z njo odigram večino skladb, ki jih posnamem. 
Verjamem, da me bo spremljala še dolgo. Večina 
pesmi, na katerih delam, je last skupine 

D'Chymnyz. 
 
D'Chymnyz smo skupina štirih prijateljev, ki 
vsako leto marljivo delamo na svojih projektih. 
Sestavljamo jo Jakob Vid Zupančič na vokalu, 
Gabrijel Bartol na bobnih, Jaka Ikovic na basu ter 
moja malenkost na kitari. Torej dva Korošca, 
eden iz Novega mesta ter eden iz Loškega 
Potoka. Združujeta nas ljubezen do kreativnega 

ustvarjanja in prispevanja h glasbi. Sedmega 
novembra smo izdali nov album: Hot Dog 
Alkatraz. Na njem lahko najdete vse možne 
žanre: rock, funk, alternativni rock, french 

house, metal, psihedelični rock in malo 
južnoameriškega pridiha. Ob vsem tem pa vas 
skozi album spremlja radijska medigra. Postajo 
vodita dva neprofesionalna voditelja, zmedeno 

uredništvo, čuden program in posebni klicatelji, 
da se vmes še malo nasmejite.  
 
Zvesto sledimo načelu, da se moramo kot 
umetniki neprestano spreminjati, dodajati, 
odvzeti in nadgrajevati naše delo. Smo mnenja, 

da v naši glasbi neke stalne točke, kjer bi za 
določen čas obstali, preprosto ni. Nenehno smo 
v stanju prehoda in pripravljeni spremeniti vse v 
zvezi z nami v prid naše glasbe. Nas ne smete 
jemati preveč resno, sicer se boste začeli preveč 
spraševati in začeli komentirati smisel, ki ga v 
bistvu sploh ni! Zato pa se naš moto glasi: 
»Dobesedno, kr tk pač je«. 

Bine Brec 
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TURNIR RED BULL CAMPUS CLUTCH 

 

 

V torek, 18.10. 2022, so igralci ekipe Murka337 

dosegli 2. mesto na turnirju Red Bull Campus 

Clutch, ki je potekal v Ljubljani. V ekipi so 

sodelovali trije igralci, študenti Višje strokovne 

šole Slovenj Gradec, programa Informatika 

(Lovro Rek, Gregor Sevčnikar in Matej Jehart), ter 

dva igralca iz drugih višjih šol.  

 

To je bil velik uspeh, zato jim je vsekakor treba 

čestitati. 
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ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA ŠOLI 

 

Športno srečanje Višje strokovne šole Slovenj 

Gradec 

V torek, 22. 11. 2022, se je v telovadnici nove šole 

v Slovenj Gradcu od 11. ure naprej odvijal turnir v 

odbojki. Pomerile so se vse šole Šolskega centra 

Slovenj Gradec, in sicer študenti ter zaposleni 

Višje strokovne šole Slovenj Gradec, dijaki 

Gimnazije Slovenj Gradec, Srednje šole Slovenj 

Gradec in Muta ter Srednje zdravstvene šole 

Slovenj Gradec. Na koncu je slavila Gimnazija, ki 

je zmagala vse 4 tekme. Na 2. mestu so bili dijaki 

Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, 3. mesto pa 

so dosegli naši predstavniki.  

Študenti so lahko igrali tudi namizni tenis, kjer 

nam je tudi naša ravnateljica, mag. Janja 

Razgoršek, pokazala, kako dobra je v tej igri, saj 

je bila neporažena. Športno srečanje se je 

zaključilo ob 13. uri. 

Aljaž Čas 
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PLAKETA ZA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO SLOVENJ GRADEC 

 
 

PROJEKT Munera 3 

 

To je brezplačni študij za zaposlene in je 

nedvomno primer dobre prakse Višje strokovne 

šole Slovenj Gradec. Cilj projekta je bil DIPLOMA 

in ne samo vključitev v brezplačni študij. 

 

Višja strokovna šola Slovenj Gradec se ves čas 

trudi svojim študentom nuditi čim boljše pogoje, 

zato se vključuje v številne evropske projekte. 

Tako smo se leta 2018 prijavili v projekt Munera 

3: »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«. Že 

takrat smo se odločili, da je naš glavni cilj, da 

zaposleni študenti, vključeni v brezplačni študij v 

okviru projekta, tega tudi uspešno zaključijo z 

diplomo. To je postala vizija celotnega 

predavateljskega zbora Višje strokovne šole 

Slovenj Gradec, vodstva šole in vseh ostalih 

zaposlenih. 

 

Ob vpisu smo študentom in njihovim 

delodajalcem predstavili vizijo, da z uspešno 

zaključenim študijem pridobijo možnost 

napredovanja na delovnem mestu, oziroma jim 

to omogoči razvoj njihove kariere. V svetovanje 

študentom se je vključil tudi Karierni center Višje 

strokovne šole Slovenj Gradec z mesečnimi 

termini svetovanja ter s posameznim študentom 

prilagojenim individualnim svetovanjem.  

 

Ravnateljica šole je ob zaključku vsakega 

študijskega leta pregledala opravljene 

obveznosti vseh v projekt Munera 3 vpisanih 

izrednih študentov ter vsakega posameznega 

študenta, ki so mu še manjkale kakšne 

obveznosti, povabila na sestanek, kjer sta 

pripravila načrt, kako doseči cilj in uspešno 

zaključiti študij, torej diplomirati. Vsak 

predavatelj je na svojih predavanjih predstavil 

morebitne teme diplomskih nalog, nekateri 

študenti so se pričeli pripravljati že s 

seminarskimi nalogami, ki so jih morali pripraviti 

za Praktično izobraževanje. Precej diplomskih 

del je nastalo na podlagi teh seminarskih nalog. 

V vsakem študijskem letu smo pripravili Seminar 

za izdelavo pisnih del, ki je vključeval oblikovanje 

del, raziskovalne metode, navajanje virov in 

pripravo dispozicije diplomskega dela.  
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Ključ do uspeha je bilo zagotovo sprotno 

vzpodbujanje naših študentov. To smo počeli vsi: 

predavatelji, inštruktorji, vodstvo šole in ostali 

zaposleni. Svetovali smo jim, da si izberejo temo, 

mentorja in pripravijo dispozicijo diplomskega 

dela. Od tu naprej je bilo pravzaprav vse kar 

lahko. 

 

Ponosni smo, da je uspešno diplomiralo kar 71 % 

vseh vpisanih izrednih študentov v okviru  

projekta Munera 3. Veseli pa nas tudi, da so 

študenti, ki so uspešno zaključili študij, na svojih 

delovnih mestih napredovali ali pa se zaposlili na 

novih delovnih mestih. Želimo si še kakšnega 

podobnega projekta, saj bi lahko izkušnje, ki smo 

si jih pridobili, še nadgradili. 

 

Naš trud ni bil prezrt, saj smo dobili plaketo za 

najuspešnejšo šolo v vzhodni kohezijski regiji. 

Nagrado je 29. 9. 2022 v imenu vseh sodelujočih 

prejela ravnateljica Višje strokovne šole Slovenj 

Gradec, mag. Janja Razgoršek. 

 

Milena Štrovs Gagič, prof. 
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV 

 

 

Sem Ines Dedić, študentka 2. letnika, program 

Ekonomist. Praktično izobraževanje sem 

opravljala v podjetju Komot, predelava in 

obdelava kovin, d. o. o, ki se nahaja v Pamečah. 

Delala sem predvsem na področju prodaje, 

spoznala sem pa tudi ostale oddelke, kjer sem 

sodelovala pri izdelovanju nove spletne strani. 

Pridobila sem ogromno praktičnega znanja, se 

naučila timskega dela in spoznala delovanje 

podjetja. S sodelavci sem se zelo razumela. Ker 

me takšno delo veseli, sem se odločila, da bom 

tudi naslednje leto opravljala prakso v tem 

podjetju. Veselim se novih izkušenj. 
 

 

 

 

Sem Eva Bešlagić, študentka 2. letnika, program 

Ekonomist. Praktično izobraževanje sem opravljala v 

podjetju SIJ Ravne Systems, in sicer v oddelku 

Logistike.  

Delo mi je bilo zanimivo, saj sem opravljala različne 

naloge na prevzemu in odpremi. Predstavili so mi tudi 

skladiščno poslovanje in razkazali različna skladišča. 

Sodelovala sem tudi pri projektu digitalizacije, ki je 

takrat potekal v podjetju. Na praksi sem pridobila 

veliko novega in uporabnega znanja, zato sem se tudi 

letošnjo šolsko leto odločila, da bom opravljala 

praktično izobraževanje v istem podjetju. 
 

 

  



10 

 

Sem Anja Deželak in svoje praktično 

izobraževanje sem opravljala na občini v Črni 

na Koroškem. Svojo delo sem opravljala vestno 

in dobro, saj se zavedam, da nam daje 

praktično izobraževanje izkušnje za celo 

življenje. Moj delovnik na občini je bil zelo 

razgiban, saj sem pomagala na vseh področjih: 

v turistični pisarni, računovodstvu, sprejemni 

pisarni in pri veliko projektih in prireditvah, ki 

so potekale v občini med mojim delom. 

Povezala sem se tudi z zaposlenimi, ki so mi 

pomagali in svetovali, zato sem jim hvaležna za 

vsa nova znanja in izkušnje.  
 

 

 
 

SREČANJE PREDSTAVNIKOV PODJETIJ, MENTORJEV PRAKTIČNEGA 
IZOBRAŽEVANJA, PREDAVATELJEV, DIPLOMANTOV IN ŠTUDENTOV  
 

Višja strokovna šola Slovenj Gradec je v 

sodelovanju s Skupnostjo višjih strokovnih šol 

Slovenije organizirala srečanje predstavnikov 

podjetij, mentorjev praktičnega izobraževanja, 

predavateljev, diplomantov in študentov. 

 

Srečanje je potekalo v torek, 20. septembra 

2022, med 9. in 13. uro v prostorih Višje strokovne 

šole Šolskega centra Slovenj Gradec. 

 

Srečanje je bilo namenjeno vzpostavitvi 

tesnejših stikov med šolo, podjetji in mentorji 

praktičnega izobraževanja, promociji in 

predstavitvi programov Višje strokovne šole, 

predstavitvi rezultatov zadovoljstva študentov in 

mentorjev praktičnega izobraževanja ter 

razpravi o kompetencah in zaposlitvenih 

možnostih višješolskih diplomantov, 

predstavitvi dobrih praks (uspešne poslovne  

poti diplomantov in študentov, izkušnje 

delodajalcev…), dogovoru o možnih delovnih 

mestih za prakso ter pogovoru o možnem 

sodelovanju na skupnih projektih, upoštevanju 

trajnostnega razvoja na praktičnem 

izobraževanju ter predstavitvi aplikacije za 

ponudbo delovnih mest za prakso in zaposlitev. 

   
     

 Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon. 
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DNEVI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN SODELOVANJA 

 

V tednu od 7. do 11. novembra 2022 smo na Višji 

strokovni šoli Slovenj Gradec priredili Dneve 

praktičnega izobraževanja in sodelovanja. Temu 

dogodku sta bila namenjena dva dneva. 

 

V torek, 8. 11. 2022, so študenti s pomočjo 

predavateljic šole in podjetij pridobili uporabne 

napotke pri iskanju zaposlitve, pripravi 

življenjepisa ter še veliko drugih koristnih 

nasvetov. V četrtek, 10. 11. 2022, pa so se 

študentom predstavila podjetja iz Slovenj Gradca 

in okolice, ki so predvsem poudarila, katere 

kompetence in znanja pričakujejo od svojih 

bodočih sodelavcev. 

 
Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon. 
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STROKOVNE EKSKURZIJE 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA V KOROŠKO OSREDNJO KNJIŽNICO DR. FRANCA SUŠNIKA 

 

V torek, 25.10. 2022, smo si redni študenti 

programa Ekonomist ogledali Koroško osrednjo 

knjižnico dr. Franca Sušnika na Ravnah na 

Koroškem. Najprej smo imeli predavanje, kjer 

smo bolje spoznali zgodovino gradu, v katerem je 

tudi knjižnica, predstavili so nam tudi program 

prireditev in dogodkov, ki jih je v knjižnici veliko. 

Po predavanju pa smo šli na ogled knjižnice. 

Najprej smo si ogledali spominsko sobo 

Leopolda Suhodolčana, nato pot nadaljevali v 

sobo z redkimi knjigami, ki jih knjižnica ne 

izposoja, in nato videli še spominsko sobo dr. 

Franca Kotnika in si ogledali dela Prežihovega 

Voranca. Nato pa smo šli še v arhiv, kjer hranijo 

tudi original Dalmatinove Biblije. V knjižnici smo 

tudi iskali strokovno literaturo za področje 

ekonomije, ki jo bomo potrebovali za izdelavo 

seminarskih in diplomskih del. 

 

Aljaž Čas 
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STROKOVNA EKSKURZIJA V PODJETJE KOCEROD, D. O. O. 

 

V petek, 28. oktobra 2022, smo se ekonomisti 2. 
letnika Višje strokovne šole Slovenj Gradec pri 
predmetu Nabava odpravili na strokovno 
ekskurzijo v Koroški regijski center za ravnanje z 
odpadki – KOCEROD, d. o. o., ki se nahaja v 

Mislinjski Dobravi. V podjetju nas je sprejel 
gospod Samo Cokan, ki dela na oddelku za 
promocijo in nabavo. Najprej smo videli prostor, 
v katerem shranjujejo stvari, ki so po odpadu 
ponovno uporabne.  
 
Sledilo je zanimivo predavanje, v katerem nam je 
predstavil podjetje ter razkril njihovo poslanstvo. 
Razlagal nam je o posledicah, ki bodo nastale 
zaradi onesnaževanja okolja, če se ljudje ne 

bomo vedli bolj ekološko. V sobi za »ODPADNO – 
PONOVNO UPORABNO« smo lahko videli, kaj vse 
se lahko ponovno uporabi, na primer: dno 
steklenic, ki so bile uporabljene kot prosojna 
stena, ki je izgledala prav lepo, avtomobilske 
pnevmatike vgrajene v steno, ki so predstavljale 
zanimiv in privlačen okras. S tem nam je dal 
misliti, da lahko ogromno stvari ponovno 

uporabimo in s tem naredimo uslugo sebi in 
okolju. Po predavanju nam je razkazal objekte za 
sortiranje, kompostiranje, demontažo kosovnih 
odpadkov ter center za odpadke, ki se nato 
ponovno uporabijo. Na Prevaljah pa imajo tudi 

odlagališče, ki mu pravijo »Zmes«, kjer so objekti 
za odstranjevanje odpadkov, oziroma za sežig. 
 
Najbolj smo si zapomnili, da je ločevanje 
odpadkov izrednega pomena. Pred nekaj leti se 
jim je zgodilo, da je zaradi baterije, ki ni bila 
pravilno ločena, začelo tleti. Na srečo so to 
opazili pravi čas, da so lahko preprečili požar, ki 
bi zagotovo povzročil veliko škode in nevarnosti.  
 

Strokovna ekskurzija je bila zelo poučna. Menim, 
da bi vsak izmed nas moral vsaj enkrat videti vse 
stvari, tudi  kupe hrane, ki jo brez premisleka 
mečemo v koš, in verjamem, da bi na življenje in 
na naše okolje gledali z drugačnimi očmi. 
 

Žana Lukanc 
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STROKOVNA EKSKURZIJA V PODJETJE RELAX, D. D., DRAVOGRAD 

 

 

V torek, 29. 11. 2022, smo se študenti 1. letnika 

Višje strokovne šole, program Ekonomist, skupaj 

s profesorico Sonjo Smolar, ki nam predava 

predmet Trženje, odpravili na ekskurzijo v 

podjetje Relax v Dravograd. Ko smo prišli v 

agencijo, so nas na mizah pričakala promocijska 

darila; rogljiči 7days, Relaxovi katalogi, voda in 

ovratnica za ključe Relax. Predavanje na temo 

trženja 4 P je pripravila gospa Jasmina Vanzo, 

pomočnica direktorja za marketing. Predavanje 

je bilo tudi interaktivno in zanimivo, saj smo 

spoznali, katera orodja uporablja za trženje 

podjetje Relax. Na koncu pa so nam podarili tudi 

klobučke z napisom Relax, kar pa je tudi zelo 

dobra oglaševalska poteza agencije. 

 

Anže Verbovšek 
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STROKOVNA EKSKURZIJA V HIPERMARKET SLOVENJ GRADEC 

 

 

V petek, 25. novembra 2022, smo imeli študentje 

2. letnika Višje strokovne šole Slovenj Gradec, 

program Ekonomist, pri predmetu Nabavi 

strokovno ekskurzijo. Obiskali smo Hipermarket 

Mercator v Slovenj Gradcu. Vodja trgovine, gospa 

Edita Rotovnik, nam je povedala več o poslovanju 

podjetja, poudarek pa je bil na področju nabave 

izdelkov. Spoznali smo načine nabave v podjetju 

in potek celotnega procesa nabave. Ogledali smo 

si še skladiščno poslovanje in poslovanje 

prodajalne. Njihov cilj je kupcem ponuditi 

celovito izkušnjo, ki zajema kombinacijo 

cenovno ugodnih izdelkov in priznanih blagovnih 

znamk. S kampanjo "Radi imamo domače" 

spodbujajo uporabo domačih izdelkov ter razvoj 

lokalnih proizvajalcev. Prizadevajo si, da bi imeli 

čim več Koroških dobaviteljev. 

Ava Uršnik 
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SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOM – 16. 6. 2022 

 

Višja strokovna šola Slovenj Gradec je pred 
dvema letoma praznovala pomemben jubilej – 20 
let delovanja. V povezavi s tem so bili načrtovani 
številni dogodki, ki jih je izbruh koronavirusne 
bolezni preprečil, med drugim tudi slavnostno 
podelitev diplom. Slovesnost je zato potekala 
letos junija v prekrasni novi telovadnici Šolskega 
centra Slovenj Gradec. Višja strokovna šola 
Slovenj Gradec se že vse od svojega začetka leta 
2000 trudi sodelovati z gospodarstvom ter ožjim 
in širšim okoljem Koroške in Savinjsko-Šaleške 
regije. Za 20-letno uspešno delovanje je prejela 
tudi priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol 
Republike Slovenije. Tako so nastali številni 
zanimivi in pomembni projekti in se stkale dobre 
vezi z gospodarstvom, ki jih še poglabljamo z 
vsakoletnimi, praktično naravnanimi 
strokovnimi ekskurzijami. Naša šola je institucija 
s številnimi domačimi in mednarodnimi projekti, 
v katere so vključeni študenti, predavatelji in 
ostalo osebje. Še posebej je to sodelovanje 
pomembno za naše študente in diplomante, saj 
jim na široko odpira vrata na trgu dela. Vsi naši 
diplomanti so zelo dobro zaposljivi zaradi 

teoretičnega znanja, ki ga pridobijo v času 
izobraževanja, in tudi zaradi praktičnih izkušenj, 
ki jim jih da vsakoletno 10-tedensko praktično 
izobraževanje. Čeprav trenutno izvajamo tri 
programe, je naša konstantna želja, da bi svoj 
obseg izobraževanja razširili, zato sledimo 
potrebam gospodarstva in na pristojne 
institucije pošiljamo pobude in vso ustrezno 
dokumentacijo za uresničitev tega. Na 
slovesnosti se je generacijam, ki so uspešno 
zaključile študij in se zapisale v kroniko Višje 
strokovne šole v Slovenj Gradcu, pridružilo 43 
novih diplomantk in diplomantov programov 
Ekonomist in Poslovni sekretar, z velikim 
veseljem in ponosom pa smo diplome podelili 
tudi prvi generaciji diplomantov programa 
Informatika. Še posebej ponosni smo, ker imamo 
nekaj res vrhunskih študentov z izrednimi 
rezultati, najboljša v tej generaciji sta bila med 
rednimi študenti Maruša Vranc in Tine Horvat 
med izrednimi študenti. 
 

Milena Štrovs Gagič, prof.
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MEDNARODNE IZMENJAVE ERASMUS+ 

 

ERASMUS+ USPOSABLJANJE V MALAGI 

 

 

V oktobru 2022 sva  predavateljici Karmen 

Grudnik in Silva Ledinek obiskali ustanovo IES 

Canovas del Castillo v Malagi v Španiji. 

 

Tam sva spoznali nekaj predavateljev, študente 

ter delo na njihovi višji šoli, ki ponuja programa 

Turizem in IT. Izvedli sva predavanja za tri 

skupine študentov, v katerih sva predstavili našo 

šolo in našo deželo. Najina predstavitev je med 

študenti in profesorji izzvala nepričakovano 

zanimanje in navdušenje, saj sva morali 

odgovarjati na številna vprašanja. Srečali sva 

tudi študentko, ki je opravljala Erasmus prakso v 

Sloveniji in ji je bilo tako všeč, da je po tistem še 

trikrat obiskala Slovenijo, hodi pa tudi na tečaj 

slovenskega jezika v Granadi. 

 

Z Erasmus koordinatorico sva se pogovarjali  tudi 

o možnostih izmenjave študentov pri opravljanju 

prakse; izkazalo se je, da so možnosti odprte. 

 

V prostem času pa sva si ogledali Malago, lepo 

obmorsko mesto ob obali Costa del Sol, obiskali 

sva tudi Cordobo in Rondo. Vsi kraji ležijo v 

Andaluziji, prekrasni pokrajini južne Španije. 

 
 

Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 
 in Silva Ledinek, univ. dipl. ekon. 
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ERASMUS+ SPLIT 

 

 

Med 24. in 28. 10. 2022 sem bila v okviru projekta 

Eramus + na mednarodni izmenjavi v Splitu, in 

sicer pri našem dolgotrajnem partnerju, Univerzi 

Split. 

 

V času mojega obiska sem predvsem sodelovala 

z dr. Ivano Čizmić, višjo predavateljico in 

predstojnico Zavoda za jezike, od delka za 

strokovne študije  Sveučilišta v Splitu. 

 

Izvedla sem predavanja v dveh oddelkih, in sicer 

v 2. letniku mednarodnega oddelka, kjer so 

zbrani študenti iz Poljske, Nemčije, Francije in 

Nizozemske, in v 1. letniku hrvaškega oddelka, in 

sicer skupini 25 študentov. Najbolj mi je bilo 

všeč, da pri jezikih sploh nimajo več predavanj, 

ampak samo še vaje, kar pomeni, da nobena 

skupina ni večja od 25 študentov. 

 

Ostalo pa je tudi nekaj časa za sprehode po 

starem mestnem jedru, ogled Dioklecijanove 

palače, vzpon na Marjan in celo plažo (vreme je 

bilo zelo prijetno, morje pa že premrzlo za 

kopanje).  

 
Milena Štrovs Gagič, prof. 
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ERASMUS: STAFF TRAINING (11. 9. 2022 DO 17. 9. 2022), OHRID, S. MAKEDONIJA 

 
 

Udeležil sem se Erasmus+ projekta (Staff 

Training), ki ga je organizirala University of 

Information Science and Technology (UIST) iz 

Ohrida. Zanimivo je, da vsa predavanja in vaje na 

Univerzi potekajo v angleškem jeziku. Študentje 

diplomsko delo napišejo v angleškem jeziku, po 

strukturi za pisanje strokovnih in znanstvenih 

člankov.  

 

Sodeloval sem tudi na programu INSCOSES 2022, 

kjer sem predstavil članek z naslovom 

»Autonomous delivery of robots and their 

contribution during the pandemic«, ki sem ga 

napisal skupaj s Tino Ojsteršek in študentom 

Danilom Pušnikom.  

Ogledal sem si Ohrid in Skopje. Dogovorili smo 

se, da bomo pisali skupne znanstvene in 

strokovne članke, izvajali vabljena predavanja in 

širili mednarodno sodelovanje.   

 
dr. Anton Vorina 
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ERASMUS+ MEDNARODNA MOBILNOST V OHRIDU 

 

V tednu od 23. 5. do 27. 5. 2022 sem se mudila 
na mednarodni mobilnosti na Ohridu, na 
University of Information Science and 
Technology "St. Paul the Apostle". Moja želja je 
bila, da razširimo partnerstva v okviru Erasmus+ 
projekta tudi na Univerzo na Ohridu. Tako smo 
sklenili medinstitucionalni sporazum ter 
Erasmus+ Mobility Agreement – Staff Mobility 
For Training tudi s to univerzo. Mobilnosti sem 

se udeležila skupaj s sodelavko, mag. Gabrijelo 
Kotnik. 
 
V University of Information Science and 
Technology "St. Paul the Apostle" so vključene 
naslednje fakultete: Faculty of Information 
Systems, Visualization, Multimedia and 
Animation, Faculty of Computer Science and 
Engineering, Faculty of Communication 
Networks and Security, Faculty of Information 

and communication systems for business and 
management, Faculty of Applied IT, Machine 
Intelligence and Robotics. Več informacij je 
dosegljivih na njihovi spletni strani: 

https://uist.edu.mk/. 
 
Sprejela naju je gospa Jasmina Andonoska, 
Student Affairs Office & ECTS. Predstavila nama 
je vse njihove službe in oddelke na univerzi, 
povedala tudi ključne informacije o 

mednarodnem sodelovanju univerze, med 
drugim tudi Erasmus+ mobilnost študentov in 
osebja ter partnerje v tem projektu. Še posebej 
je izpostavila njihovo sodelovanje z Ljudsko 
republiko Kitajsko, ki jim je donirala tudi opremo 
za računalniško učilnico. Sestali sva se tudi s 

sodelavkama v kadrovski oziroma pravni službi, 
sodelavci na računovodskem oddelku ter 
bibliotekarko, ki je predstavila njihovo knjižnico 
ter njeno delovanje. Udeležili sva se tudi 
konference UIST Ohrid Hosts the Conference for 
Balkan Archaeology, ki se je na univerzi odvijala 
od 25. do 28. 5. 2022. Izobraževalni proces na 

univerzi poteka izključno na daljavo preko 
platform MS Teams in Zoom ter v angleškem 
jeziku. Trenutni problem, s katerim se na univerzi 
spopadajo, je padec števila vpisanih tujih 

študentov, kar prisujejo epidemiji Covida-19. V 
tem študijskem letu imajo vpisanih 500 
študentov. Z veseljem so nama razkazali tudi 
prostore univerze, ki so zelo dobro opremljeni in 
tehnološko podprti.  
 

Zadnji dan najine mobilnosti sva skupaj s 
sodelavko za mednarodno sodelovanje 
pregledali rezultate Erasmus izmenjave ter 
možnosti za nadaljnje sodelovanje. 
 

mag. Janja Razgoršek 
 

  

https://uist.edu.mk/
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POROČILO O MOBILNOSTI ERASMUS +, BRAGA 2022 

 

V tednu od 24. 4. 2022 do 1. 5. 2022 sem se mudila 
na mednarodni mobilnosti v okviru projekta 
Erasmus+ v Bragi na Portugalskem. Zame so 
pozorno skrbeli zaposleni podjetja Bragamob, ki 
je med drugim specializirano tudi za urejanje 
mobilnosti. Pripravili so enotedenski program 
pestrih aktivnosti. 
 
Med bivanjem v Bragi sem obiskala katoliško 
univerzo, ki je zasebno financirana in priznana s 
strani portugalske države kot svobodna, 
avtonomna univerzitetna ustanova javnega 
značaja. Priznana je kot najboljša portugalska 
univerza po Times Higher Education World 
University Ranking 2021 z več kot 11000 študenti 
in 7500 podiplomskimi študenti. Braga je ena 
izmed štirih lokacij, kjer ta univerza deluje. 
Obiskala sem tudi Factory Braga. Gre za neke 
vrste podjetniški inkubator, ki združuje veliko 
število start-up podjetij z zanimivimi idejami. 
Inkubator nudi pomoč mladim podjetjem pri 
vstopu v poslovni svet, pri čemer se novim, 
malim podjetjem zagotavljajo opremljeni 
prostori, voda, svetloba, internet, sejne sobe, 
opremljena kuhinja s celodnevnim dostopom, 
telefonska linija, administrativna podpora, 
sprostitvene masaže, namizni tenis, wii, 
guitarhero, pikado, jukebox… Prav tako sem si 
imela priložnost ogledati veliko znamenitosti ter 
spoznavati značilnosti drugih kultur. 
 
Prijazni gostitelji so zame in udeležence iz drugih 
držav pripravili program kulturnih obiskov. 
Obiskali in uživali smo v zgodovinskih mestih, kot 
so Braga (vključno z goro Bom Jesus in 
svetiščem Sameiro), Porto, Viana do Castelo in 
Guimarães. Na ekskurzijah sem spoznala 
udeležence iz Poljske, Češke, Bolgarije ter 
profesorico in dijake Šolskega centra Slovenske 
Konjice. 

 
Zaključim lahko, da je bil moj portugalski 
Erasmus+ teden nadvse zanimiv. Pridobila sem 
nova znanja in izkušnje, ki jih bom lahko 
uporabila pri svojem delu. Naučila sem se nekaj 
osnovnih pojmov portugalščine, obnovila znanje 
angleškega jezika ter spoznavala posebnosti 
Portugalske, njenih ljudi, kulturo, kulinariko in 
poslovanje. 
 
Portugalska me je znova navdušila in prepričana 
sem, da se bom še kdaj vrnila. 

 

Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon.
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ERASMUS + USPOSABLJANJE V SPLITU  

 

 

V Split sem se odpravila v začetku maja 2022. 

Tam sem se udeležila mednarodnega tedna v 

organizaciji Univerze Split, s katero že vrsto let 

dobro sodelujemo.  

 

Na srečanju je sodelovalo preko 30 kolegov iz 

različnih evropskih univerz. Zanimivo se je bilo 

družiti z njimi in spoznavati njihove načine dela 

ter njihove pedagoške prakse – večina  jih je bila 

z zelo velikih univerz z najrazličnejšimi programi 

in dejavnostmi.  

 

Ob moji predstavitvi naše Višje šole so bili 

navdušeni nad tem, kakšne prednosti lahko 

prinaša delo v majhnih skupinah in osebni 

pristop. Navdušile pa so jih tudi lepote Slovenije. 

Glavna tema strokovne razprave se je nanašala 

na iskanje možnosti za  povečanje zaposljivosti 

naših diplomantov. Osnovna ugotovitev pa je 

bila, da bi bilo dobro še bolj povečati strokovno, 

praktično in uporabno znanje naših študentov. 

 

Moje sodelovanje na Erasmus+ mednarodnem 

tednu v Splitu je zaradi prijaznosti gostiteljev in 

strokovnosti vseh sodelujočih vsekakor izpolnilo 

moja pričakovanja. 

 

 Silva Ledinek, univ. dipl. ekon. 

 


