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1 ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016
V programu Ekonomist je bilo v študijskem letu 2015/2016 v prvi letnik rednega študija
vpisanih 66 študentov, od tega 6 ponavljavcev. V 2. letnik rednega študija je bilo v
študijskem letu 2015/2016 v programu Ekonomist vpisanih 32 študentov, od tega je bilo
9 ponavljavcev.
V programu Ekonomist je bilo v Celju vpisanih 57 izrednih študentov, od tega 29 v 1. letnik
in 28 v 2. letnik. Na dislokaciji v Rogaški Slatini je bilo vpisanih 12 izrednih študentov, od
tega 2 v 1. letnik in 10 v 2. letnik. V Mozirju letos ni bilo vpisa. Študenti izrednega študija
programa Ekonomist so v študijskem letu 2015/2016 poslušali samo predavanja in vaje
po predmetniku 2. letnika, ker so bili študenti izrednega študija 1. in 2. letnika združeni. V
tem študijskem letu so se v modulu Računovodja strokovni predmeti prvič izvajali skupaj
za redni in izredni študij.
V programu Organizator socialne mreže je bilo vpisanih 47 izrednih študentov, od tega
21 v 1. letnik in 26 v 2. letnik. Študenti so imeli združena predavanja obeh letnikov in
sicer so poslušali predavanja in vaje po predmetniku 1. letnika.
V študijskem letu 2015/2016 je bilo v program Varovanje vpisanih 10 izrednih študentov,
od tega 8 v 1. letnik in 2 v 2. letnik. Predavanja so bila združena za oba letnika, poslušali
so predmete 2. letnika.
V študijskem letu 2015/2016 je bilo na Višjo strokovno šolo vpisanih 98 rednih in 126
izrednih študentov, skupaj 224 študentov. Za izredne študente se je program Ekonomist
izvajal v Celju in Rogaški Slatini, program Organizator socialne mreže in Varovanje pa v
Celju. Od 1. 1. 2016 dalje so se za študente, vpisane na dislokaciji v Rogaški Slatini
predavanja izvajala skupaj s študenti iz Celja.

1.1 PREDAVATELJI
Program Ekonomist
Predavatelj/predavateljica
mag. Zdenka Grlica
Cveto Jamšek
Tatjana Kosi
mag. Marjana Leva Bukovnik
Petra Tomšič
Irena Naraks
Marjeta Nosan

Predmet
Poslovna matematika s statistiko, Prodaja
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
Poslovno komuniciranje, Praktično izobraževanje 1
in 2
Davki, Finančno računovodstvo, Osnove poslovnih
financ, Temelji računovodstva, Insolvenčni postopki
Poslovno pravo
Temelji računovodstva
Informatika, Elektronsko poslovanje
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mag. Jadranka Prodnik
Mojca Sendelbah
Silvija Tintor
dr. Anton Vorina

Ekonomija, Nabava, Osnove poslovnih financ,
Trženje
Računovodstvo za samostojne podjetnike,
Stroškovno računovodstvo, Analiza bilanc z revizijo,
Praktično izobraževanje 1 in 2
Poslovni tuji jezik 1 nemščina in angleščina
Organizacija in menedžment podjetja, Poslovna
logistika, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov

Program Organizator socialne mreže
Predavatelj/predavateljica
mag. Olga Bezenšek Lalić
Tatjana Kosi
Helena Muha
Dora Najrajter
Marjeta Nosan
Mojca Sendelbah
Silvija Tintor
Petra Tomšič
Vida Vozlič

Predmet
Lokalno okolje in podporne mreže
Organizacija in tehnike vodenja
Jezikovna kultura
Kaj je socialna država
Informacijska tehnologija v sociali, Praktično
izobraževanje 1 in 2
Podjetništvo
Tuji jezik – nemški jezik in angleški jezik
Pravo in vodenje dokumentacije v sociali
Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju

Program Varovanje
Predavatelj/predavateljica
mag. Nada Caharijaz Ferme
Marjeta Nosan
mag. Jadranka Prodnik
Boris Rajšter
Alma Ribič

mag. Boris Rojs

Predmet
Upravno pravo
Varovanje informacijskih sistemov
Podjetništvo, trženje in kakovost storitev,
Praktično izobraževanje 1 in 2
Tehnična sredstva v sistemih varovanja
premoženja
Organizacija prevozov, intervencij in javnih
zbiranj, Zasebni varnostni menedžment in
postopki ter metode nadzora, Načrtovanje
varnosti
Ukrepi varnostnega osebja, Sodelovanje z
drugimi varnostnimi subjekti

1.2 MEDNARODNO SODELOVANJE
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V okviru programa Erasmus+ je naša šola nosilka Erasmus univerzitetne listine za
terciarno izobraževanje (ECHE), ki omogoča vključitev naše ustanove v projekte
programa Erasmus+.
V okviru razpisa ERASMUS+ 2015 smo pridobili sredstva za izvajanje mobilnosti
študentov in zaposlenih. Z Univerzo St. Kliment Ohridski iz Bitole smo podpisali
interinstitucionalni sporazum za mobilnost študentov in osebja naše šole. V študijskem
letu 2015/16 je bila nato že izvedena prva mobilnost predavatelja z namenom
poučevanja. Predavatelj Anton Vorina je bil od 9.5.2016 do 13.5.2016 gostujoči
predavatelj na članici te univerze - Fakulteti za turizam i ugostiteljstvo v Ohridu. Prvo
predavanje z naslovom COMPARISON BETWEEN SLOVENIA AND MACEDONIA TOURISM INDICATORS je izvedel za študente dodiplomskega študija, smeri turizem.
Drugo predavanje pa je izvedel za študente dodiplomskega študija turizma, carine,
varnosti in menedžmenta. Naslov predavanja je bil HOW TO ENSURE THE HIGH
QUALITY OF SERVICE IN TOURISM?
Zaradi neljubih dogodkov (teroristični napadi), je že dogovorjeno mobilnost za študenta z
namenom praktičnega izobraževanja, izbrana študentka odpovedala. Tako se bosta v
naslednjem študijskem letu do 31. 5. 2016 izvedli še obe mobilnosti: za študenta z
namenom praktičnega izobraževanja in za osebje z namenom usposabljanja.
V okviru razpisa ERASMUS+ 2016 smo se v mesecu februarju 2016 prijavili in pridobili
sredstva za izvajanje KA103: Mobilnost med državami programa in KA107: Mobilnost
med državami programa in partnerskimi državami.
V okviru odobrenih sredstev KA103: Mobilnosti med državami programa je na razpolago
ena štipendija za študenta z namenom praktičnega izobraževanja, ena za osebje z
namenom usposabljanja in dve za osebje z namenom poučevanja.
V okviru KA107: Mobilnost med državami programa in partnerskimi državami izvajamo
projekt: »Harmonizacija praktičnega izobraževanja« skupaj z našim partnerjem Visoko
poslovno školo strukovnih studija iz Leskovca. Na podlagi izmenjave izkušenj in dobrih
praks bomo oblikovali predloge za izboljšanje sistema organizacije in izvedbe PRI v
državah - partnericah projekta. Tako se je od 19.9. do 23.9.2016 na naši instituciji že
odvijalo prvo srečanje projektne skupine. Naša šola je kot prijaviteljica in nosilec projekta
pripravila pester program. Delo je potekalo na šoli, kjer smo pregledali vse pripravljene
dokumente in postopke, ki jih izvajata šoli v okviru priprave in izvajanja praktičnega
izobraževanja študentov. Izmenjali in opredelili smo dobre izkušnje in prednosti ter na
drugi strani pomanjkljivosti in slabosti. Pripravili smo SWOT analizo in opredelili nadaljnje
delo.
Posebej zanimivi pa so bili obiski podjetij, ki so dolgoletni partnerji naše šole pri izvajanju
praktičnega izobraževanja. Tako smo obiskali Gorenje d. d. in Unior Zreče d. d., kjer smo
imeli zanimive razgovore z organizatorji in mentorji praktičnega izobraževanja. Tako v
Gorenju kot tudi Uniorju imajo vzpostavljen dober sistem mentoriranja. V obeh podjetjih
smo si ogledali tudi del njihove proizvodnje.

1.3 ŠTUDIJSKA KOMISIJA
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Študijsko komisijo sestavlja pet predavateljev, ki zastopajo vse izobraževalne programe.
V študijskem letu 2015/2016 so to bili: mag. Zdenka Grlica, mag. Irena Potočnik, mag.
Jadranka Prodnik, Petra Tomšič, mag. in dr. Anton Vorina. Predsednica je mag. Zdenka
Grlica.
Študijska komisija Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole je, v skladu z Zakonom o
organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFI; Ur. l. RS. št. 12/96) ter določili
14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Ur. l. RS št. 86/04) in
Pravilnika o delu študijske komisije, v študijskem letu 2015/16, opravila naslednje naloge:
1. Obravnavala je 106 vlog za priznanje izpitov v študijskih programih ekonomist in
organizator socialne mreže iz drugih višjih ali visokih šol in v celoti priznala 70 izpitov,
28 izpitov delno priznala in 8 zavrnila.
2. Pregledala in delno priznala je 17 vlog za priznavanje praktičnega izobraževanja v
vseh treh študijskih programih.
3. Obravnavala je 54 predlaganih tem diplomskih nalog oz. dispozicij v vseh treh
študijskih programih in odobrila 46 naslovov, 8 pa zavrnila.
4. Obravnavala 25 vlog za ponavljanje letnika v vseh treh študijskih programih, od
tega 2 vlogi za ponavljanje 1. letnika in 23 za ponavljanje 2. letnika.
5. Obravnave pod točko razno:
– Komisija je podala predlog, da predavateljski zbor potrdi spremembo termina
ravnateljevega dneva za študijsko leto 2016-2017.
– Komisija je sprejela sklep: izredni študenti ne morejo ponavljati 1. letnika, ker nimajo
pogojev za prehod v 2. letnik. Tisti študenti, ki nimajo opravljenega nobenega izpita pa
ne morejo ponavljati niti 2. letnika.
– Komisija je obravnavala vlogo o podaljšanju statusa in sprejela sklep, da ni pristojna,
zato se vloga posreduje ravnatelju.
– Komisija je obravnavala in potrdila študijski koledar za študijsko leto 2016-2017.
– Na predlog ravnatelja je komisija obravnavala in sprejela sklep: bodoči diplomanti vseh
programov in načinov študija se morajo pred oddajo dispozicije obvezno udeležiti
seminarja o pripravi dispozicije in pisanju diplomske naloge. Prvi seminar bo maja ali
junija 2016.
– Na predlog ravnatelja je komisija obravnavala in sprejela sklep: predavatelje vseh
programov se v maju ali juniju povabi na seminar oz. delavnico za učinkovito in
uspešno mentorstvo diplomantom pri sestavi dispozicije in izdelavi naloge.
– Na predlog ravnatelja je komisija obravnavala in sprejela sklep: sklepe ŠK o odobritvi
ali zavrnitvi teme diplomske naloge oz. naslova diplomske naloge prejmejo tudi
mentorji – predavatelji.
– Komisija je obravnavala in odobrila dva prepisa iz rednega v izredni študij.

1.4 KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
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Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednica in šest
članov, in sicer:
– pet predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse

skupine predmetov,
– dva študenta.
Člani komisije so bili v tem študijskem letu: mag. Marjana Leva Bukovnik – predavateljica,
Marjeta Nosan – predavateljica in predsednica, Alma Nuhanović – študentka, Tanja
Oblak – študentka, Mojca Sendelbah – predavateljica, Silvija Tintor – predavateljica in dr.
Anton Vorina – predavatelj.
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja z zakonom določene naloge
in predvsem skrbi za spremljanje zadovoljstva študentov in predavateljev s študijskim
procesom. V tem študijskem letu se je sestala dvakrat, ostale dejavnosti so opravljali s
sprotnimi dogovori.
V tem študijskem letu so se za merjenje zadovoljstva študentov in predavateljev uporabili
enaki vprašalniki kot v lanskem študijskem letu. Študenti rednega študija so izpolnjevali
elektronske vprašalnike, študenti izrednega študija pa so ponovno izpolnjevali
vprašalnike v papirni obliki po koncu izvedbe vsakega predmeta.
Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so nadaljevali z vsemi
aktivnostmi, ki so jih izvajali v lanskem študijskem. Tako so tudi letos obravnavali analizo
zadovoljstva študentov s študijskim procesom na šoli, samoevalvacijsko poročilo ter
sproti spremljali vse pripombe in predloge študentov in predavateljev.
Posebno pozornost so namenili pripravi na zunanjo evalvacijo Nakvisa, ki je potekala11.
in 12. novembra 2015. Komisijo Nacionalne agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu so sestavljali:
–
–
–
–

Zdenka Steblovnik Župan, Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, predsednica,
mag. Miha Pauko, Univerza v Mariboru, član,
dr. Anton Vukelić, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, član,
Žiga Šmidt, študent Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, član.

Člani komisije so opravili razgovore z vodstvom, s predstavniki organov in komisij višje
šole, rednimi in izrednimi študenti, diplomanti, zaposlenimi in izrednimi predavatelji,
zaposlenimi v referatu za študijske zadeve, administraciji in skupnih službah ter mentorji
in delodajalci. Ogledali so si prostore šole in knjižnico. Obiskali so Cinkarno Celje in
Center za socialno delo Celje, kjer naši študenti opravljajo praktično izobraževanje, ter
tam opravili razgovore z vodstvom podjetja, mentorji in študenti, ki so bili tam na
praktičnem usposabljanju.
Po opravljenem obisku komisije na šoli smo prejeli poročilo o zunanji evalvaciji, katerega
povzetek je zapisan v nadaljevanju.
Povzetek poročila o zunanji evalvaciji Višje strokovne šole
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Višja strokovna šola Ekonomske šole Celje aktivno sodeluje znotraj zavoda z enoto
srednje šole, navzven pa z okoljem, tako z delodajalci kot z združenji in ostalimi
institucijami v svojem okolju, kot tudi v širšem okolju preko aktivnega vključevanja v
Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije, v številne projekte z zunanjimi partnerji, v
predstavitve na sejmih in organizacijo ter izvedbo strokovnih konferenc. Pridobljeno ima
tudi Erasmus listino in izvedene prve mobilnosti.
Delovanje višje šole poteka v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi, ki jih
izvaja. Delovanje je načrtovano in njegovo uresničevanje redno spremljajo. Formirani so
vsi organi skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi. Na šoli je tako pri
zaposlenih kot pri študentih medsebojno zaznati visoko stopnjo sodelovalne kulture. Šola
skrbno razpolaga z javnimi sredstvi in racionalizira stroške ter pridobiva dodatne vire za
svoje delovanje.
Višja šola ima stabilno kadrovsko strukturo, prizadeva si tudi za visoko usposobljen in
kakovosten pedagoški kader. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z
zakonodajo. Direktorica zavoda, ravnatelj višje strokovne šole, predavatelji – organizatorji
praktičnega izobraževanja ter referentka za študentske zadeve, poslovna sekretarka višje
strokovne šole in knjižničarka so redno zaposleni. V okviru zavoda je preko redne
zaposlitve zagotovljeno tudi računovodstvo in ostalo tehnično osebje.
V šoli je prisotna stalna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole v
skladu z zakonodajo. Študenti so aktivno vključeni v izobraževalni proces tudi preko
projektov, diplomskih nalog za podjetja, praktičnega izobraževanja v podjetjih.
Študentska skupnost je vzpostavljena, uspešno deluje, vodstvo pa podpira njeno
delovanje. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta
komunikacija in možnost dajanja predlogov. Diplomanti so s študijem na šoli zelo
zadovoljni in bi, organizirani v klubu diplomantov (alumni), lahko doprinesli k večji
prepoznavnosti programov in šole, z medgeneracijskim spoznavanjem in sodelovanjem
pa tudi k mreženju za svojo večjo zaposljivost.
Materialni pogoji so za izvajanje izobraževalnih programov so kakovostni. Izvedba je
podprta s sodobno opremo in informacijsko tehnologijo. Podpora večji individualizaciji
izobraževanja so e-učilnice, kjer so dostopna tudi vsa gradiva. Finančna sredstva za
delovanje šole so zagotovljena v skladu z normativi in šola ima kontrolo nad njihovim
načrtovanjem in porabo. Potrebno bo iskati trajnejše rešitve za boljšo dostopnost za
gibalno ovirane študente.
V višji šoli je vzpostavljen celovit sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in
ugotavljanja zadovoljstva vseh deležnikov. Šola uvaja izboljšave in ukrepe v primeru
ugotovljenih odmikov. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so vsi deležniki sicer
seznanjeni, a bi informiranje lahko bilo boljše.
Na nobenem izmed evalviranih področij na Višji strokovni šoli Ekonomske šole Celje
nismo ugotovili neskladnosti, opredeljenih v merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol.

1.5 STRATEŠKI SVET
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Strateški svet Višje strokovne šole, ki ga vodi dr. Anton Vorina, se je v študijskem letu
2015/2016 sestal trikrat. Člani strateškega sveta so preučili dejanski vpis in sprejeli sklep
o številu razpisanih mest za vpis v redni in izredni študij za študijsko leto 2016/2017.
Obravnavali in potrdili so Finančni načrt za leto 2016, se seznanili s Poročilom o zunanji
evalvaciji šole, s predlogi za dolgoročni razvojni program šole ter s Samoevalvacijskim
poročilom šole. Strateški svet bo v nadaljnjem delu sodeloval pri povezovanju teorije s
prakso-podjetji.

1.6 SVET ŠTUDENTOV
Svet študentov predstavlja skupnost predstavnikov študentov vseh letnikov, iz vseh
študijskih programov. V študijskem letu 2015/2016 so bili v svetu študentov Alma
Nuhanović– predsednica,. Brigita Dobočnik – podpredsednica, Matjaž Žagar, Suzana
Brodej, Petra Križnik, Saša Žvegler, Nastja Košić, Tanja Oblak, Andrej Križan.

1.7 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično izobraževanje je sestavni del vseh treh višješolskih študijskih programov, ki se
izvajajo na naši šoli: Ekonomist, Organizator socialne mreže in Varovanje. Na šoli so štiri
organizatorice praktičnega izobraževanja in sicer Tatjana Kosi in Mojca Sendelbah, za
študente programa Ekonomist, Marjeta Nosan za študente programa Organizator
socialne mreže in mag. Jadranka Prodnik za študente programa Varovanje.
Praktično izobraževanje obsega 400 ur v vsakem letniku oz. minimalno 320 ur v
letniku in izdelana seminarska naloga za posamezno prakso. Za izredne študente
je potrebno opraviti praktično izobraževanje v enakem obsegu za oba letnika z eno
seminarsko nalogo.Vse v zvezi s praktičnim izobraževanjem od obrazcev do navodil
imajo študenti v spletni učilnici. Prakso študenta vodita in spremljata mentor v
organizaciji in predavatelj - organizator praktičnega izobraževanja. V času prakse študent
izdela seminarsko nalogo, vezano na vsebino enega od predmetov v izbranem modulu.
Po oddani in pozitivno ocenjeni seminarski nalogi sledi ustni izpit, ki je sestavljen iz
predstavitve naloge in zagovora. Končno oceno praktičnega izobraževanje predstavlja
ocena mentorja v organizaciji in povpečje obeh ocen šolskih predavateljev.
V študijskem letu 2015/2016 je opravilo prakso v organizacijah 32 študentov 1. letnika
rednega študija programa Ekonomist, od tega 23 študentov modul Tehnični komercialist
in 9 modul Računovodja. Praktično izobraževanje so opravljali v času od 4. januarja
2016 do 14. marca 2016, ena študentka pa v času poletnih počitnic.
V 2. letniku rednega študija je opravljalo praktično izobraževanje 6 študentov, od tega
16 študentov iz modula Tehnični komercialist in 3 iz modula Računovodja. Praktično
izobraževanje so opravljali v obdobju od 30. marca 2016 do 10. junija 2016.
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Od izrednih študentov je bilo sklenjenih 7 pogodb za opravljanje prakse v modulu
Tehnični komercialist.
6 študentov izrednega študija programa Organizator socialne mreže je prakso
opravljalo v različnih terminih med celotnim študijskim letom, 6študentov pa je imelo
praktično izobraževanje delno priznano na osnovi delovnih izkušenj.
V programu izrednega študija Varovanje je v tem študijskem letu so praktično
izobraževanje opravljali 4 študenti, 1 študentka je imela praktično izobraževanje
priznano.

1.8 DIPLOMANTI
Program Ekonomist
Ime in priimek

R/I* Datum

Špela Ograjšek

R

Naslov diplomskega dela

Mentor/ica

19.10.2015 Informatizacija postopka
pridobitve elektronskih
tahografskih kartic
Katica Herček
I
19.10.2015 Standard ISO 14001 v
Steklarni Rogaška Slatina, d.
o. o.
Katja Bratuša
R
20.11.2015 Pravna ureditev gospodarske
družbe
Gorazd
R
17.12.2015 Organizacija in naloge
Hriberšek
nabavne službe v podjetju
Gorenje, d. d.
Armin Boršič
R
17.12.2015 Elektronsko poslovanje
podjetja General Ledger
Nina Koritnik
I
18.2.2016 Zadovoljstvo zaposlenih v
podjetju Ambient Litija
Boris Stojaković R
16.3.2016 Vpliv sodobnega življenjskega
sloga na gibalne sposobnosti
in motivacijo mladih v
Atletskem društvu Kladivar
Damijan
I
16.3.2016 Organizacija in zadovoljstvo
Zupanc
zaposlenih podjetja Schiedel
Aleksander
R
17.3.2016 Prodajno osebje v podjetju X
Galičič
s poudarkom na motiviranju,
ocenjevanju in nagrajevanju
Ime in priimek R/I* Datum
Naslov diplomskega dela

Nosan Marjeta

Manja Slapšak

Leva Bukovnik
Marjana

R

17.3.2016

Izterjava terjatev v podjetju
Gorenjske elektrarne
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Vorina Anton
Tomšič Petra
Prodnik
Jadranka
Nosan Marjeta
Vorina Anton
Vorina Anton

Vorina Anton
Grlica Zdenka
Mentor/ica

Saša
Hren

Štiglic I

17.3.2016

Mladen Ćulibrk

I

15.4.2016

Špela Lavbič

R

15.4.2016

Snežana
Bojanić
Ines Drofenik

R

19.5.2016

R

19.5.2016

Gorana Jovičić

I

19.5.2016

Mirjana
Lazarević
Darja Šuster

I

19.5.2016

R

19.5.2016

Melita Krajnc

R

16.6.2016

Urška Šega

R

16.6.2016

Hilda Memić

I

16.6.2016

Darinka Perko

I

16.6.2016

Irma Ducman

I

17.6.2016

Tomaž Farčnik

I

17.6.2016

Jasna Šošter

I

17.6.2016

Maja
Ograjenšek
Eva Šumiga

R

7.7.2016

R

7.7.2016

Monika
Mešnjak

I

7.7.2016

Ime in priimek

R/I* Datum

Gradbene kalkulacije v
podjetju Montažne gradnje
Loghouse
Računovodstvo osnovnih
sredstev v podjetju Odelo
Slovenija, d. o. o.
Knjigovodske listine in
poslovne knjige v podjetju x
Analize uspešnosti in
učinkovitosti zavoda X
Skrivnosti uspeha podjetja
MOS servis pri poslovanju na
globalnih trgih
Motivacija zaposlenih v hotelu
Sava Rogaška d. o. o.
Analiza poslovanja podjetja
AFP, d. o. o.
Zagotavljanje učinkovitosti
računovodenja v podjetju XY,
d. o. o.
Investicijski razvoj podjetja s
poudarkom na financah
Reševanje reklamacij v
podjetju Impol (PCP)
Elektronsko poslovanje v
podjetju Hervis
Analiza letnega poročila
podjetja Marovt d. o. o. za
poslovno leto 2013
Ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti v Hotelu Slovenija v
Rogaški Slatini
Zadovoljstvo zaposlenih v
AMZS Centru varne vožnje
Ravnanje z zaposlenimi v
podjetju X
Knjigovodske listine v podjetju
Prosinergus d. o. o.
Obračun davka od dohodka
pravnih oseb v javnem zavodu
X
Poslovni procesi v podjetju
Obsession d. o. o.

Leva Bukovnik
Marjana

Naslov diplomskega dela

Mentor/ica
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Leva Bukovnik
Marjana
Leva Bukovnik
Marjana
Leva Bukovnik
Marjana
Prodnik
Jadranka
Vorina Anton
Leva Bukovnik
Marjana
Leva Bukovnik
Marjana
Leva Bukovnik
Marjana
Kosi Tatjana
Nosan Marjeta
Sendelbah
Mojca
Vorina Anton
Vorina Anton
Vorina Anton
Leva Bukovnik
Marjana
Leva Bukovnik
Marjana
Kosi Tatjana

Suzana
Kučuković

R

7.7.2016

Blaž Zorko

R

7.7.2016

Sabina
Arzenšek

I

1.9.2016

Tjaša Vodeb

R

1.9.2016

Maja Viher

I

1.9.2016

Nina Pošebal

R

2.9.2016

Anže Drofelnik

R

15.9.2016

Nastja Košič

I

15.9.2016

Jernej Oset

R

15.9.2016

Analiza organiziranosti
turizma na podeželju v
Savinjski regiji
Organizacija nabavne službe
v podjetju Jagros, d. o. o.
Razvoj trajnostnega turizma v
občini Laško s poudarkom na
projektu EDEN
Pospeševanje prodaje v
trgovini Zara, Celje - City
center
Delovanje spletne trgovine
Golgeter
Letno poročilo podjetja XY

Prodnik
Jadranka
Prodnik
Jadranka
Grlica Zdenka
Grlica Zdenka
Nosan Marjeta

Leva Bukovnik
Marjana
Viri financiranja v občini Gornji Leva Bukovnik
Grad.
Marjana
Nabavno poslovanje v
Prodnik
podjetju Montaža gum in
Jadranka
avtopralnica Kmet, s. p.
Pomen in naloge ter
Grlica Zdenka
načrtovanje prodaje v Cinkarni
Celje

*R – redni študij
I – izredni študij
Program Organizator socialne mreže
Ime in priimek

R/I* Datum

Nataša
Augustinčič

I

Tamara Zajc

I

Sanela
Dizdarević

I

Mihaela Pinter

I

Nina Stočko

I

Teja Aristovnik

I

Naslov diplomskega dela

17.12.2015 Komunikacija z uporabnikom
in timsko delo v podjetju
Merela
22.12.2015 Samopodoba pri mlajših
odraslih
22.12.2015 Prostovoljno delo z osebami z
demenco in ugotavljanje
njihove vključenosti v
vsakdanje aktivnosti
17.3.2016 Sprejem in namesitev
migrantov v namestitvenem
centru Celje
21.3.2016 Komunikacija z ženskami,
žrtvami nasilja
15.9.2016 Analiza dejavnikov socialne
vključenosti uporabnikov v
podjetju SOC - EKO
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Mentor/ica
Kosi Tatjana
Vozlič Vida
Vozlič Vida

Kosi Tatjana
Bezenšek Lalić
Olga
Kosi Tatjana

Monika Siter
*I

I

15.9.2016

Nasilje skozi vidike primarne
družine pri uporabnicah Varne
hiše v Celju

Ferlež Zdenka

– izredni študij

1.9 ENAJSTA PODELITEV DIPLOM
Letošnja, enajsta slovesna podelitev diplomskih listin, je bila 15. oktobra 2015 v
Narodnem domu Celje. Diplomske listine je prejelo 75 diplomantov. Podelili smo jih 2
študentoma rednega študija v programu Komercialist,1 študentki rednega študija v
programu Računovodja in 42 študentom rednega študija v programu Ekonomist. Iz
izrednega študija je prejelo diplomske listine 8 študentov v programu Ekonomist v Celju.
Iz dislokacije Rogaška Slatina sta diplomski listini prejela 2 študenta izrednega študija v
starem programu Komercialist in 8 študentov iz sedanjega programa Ekonomist.
Diplomsko listino je prejela tudi 1 diplomantka izrednega študija v programu Ekonomist
iz dislokacije Mozirje. Diplomske listine smo podelili tudi 11študentom izrednega študija
v programu Organizator socialne mreže v Celju. Diplomanti so opravili zagovore
diplomskih del med 16. junijem 2014 in 29. septembrom 2015.
Poleg diplomskih listin smo podelili priznanje najboljšim študentom. Nagrade so prejele:
– ANA MICHELLE STIPIČ, študentka rednega študija programa Ekonomist,
– SABINA BABNIK, študentka izrednega študija programa Ekonomist,
– ANDREJA ŠMID, študentka izrednega študija programa Organizator socialne mreže.

1.10 PREGLED DOGODKOV
Datum
1. 10. 2015
5. 10. 2015
6. 10. 2015
15. 10. 2015
16. 10. 2015
19. 10. 2015
23. in 24. 10.
2015
25. 10. – 28. 10.
2015
30. 10. 2015

Dogodek
Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika programa Ekonomist
– redni študij
Začetek predavanj za študente programov Ekonomist, Organizator
socialne mreže in Varovanje – izredni študij Celje
Začetek predavanj za študente programa Ekonomist – izredni študij
Rogaška Slatina
Slavnostna podelitev diplomskih listih
Mag. Antona Vorina se je udeležil Mednarodne konference v Nišu
Zagovori diplomskih nalog
Ravnatelj mag. Bojan Sešel in mag. Anton Vorina sta sodelovala na
Mednarodni konferenci v Leskovcu
Predavateljica Silvija Tintor je bila na mednarodni izmenjavi na
fakulteti EFOS v Osijeku
38. seja študijske komisije
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11. 11. in 12. 11. Šolo je obiskala skupina strokovnjakov NAKVIS-a, ki je opravila
2015
zunanjo evalvacijo.
17. 11. 2015

Predavanje gospe Zdenke Čemažar Vrban, iz podjetja Par&Mat
svetovanje s. p. za študente 1. letnika programa Ekonomist – redni
študij
18. 11. 2015
Strokovni obisk podjetja Elektro Celje d. d. za študente 2. letnika
program Ekonomist – redni študij
20. 11. 2015
Zagovori diplomskih nalog
19. 11. 2015
Strokovni obisk podjetja EMO orodjarna, d. o. o. za študente 2.
letnika programa Ekonomist, modul Tehnični komercialist – redni
študij
20.11.2015
Mag. Marjana Leva Bukovnik in mag. Anton Vorina sta s svojima
prispevkoma sodelovala na 6. Mednarodni konferenci na Fakulteti za
komercialne in poslovne vede v Celju
24. 11. in 25. 11. Strokovni obisk podjetja Lesoprodukt v Celju za študente 1. in 2.
2015
letnika programa Ekonomist – redni študij
25. 11. 2015
39. seja študijske komisije
8. 12. 2015
Strokovni obisk mladinskega hotela MCC Hostel za študente 2.
letnika program Ekonomist – redni študij
10. 12. 2015
Zdravniški pregled za študente 1. letnika programa Ekonomist – redni
študij
10. 12. 2015
Mag. Anton Vorina je s strokovnim prispevkom sodeloval na
Mednarodni konferenci Limen 2015 v Beogradu
16. 12. 2015
40. seja študijske komisije
17. in 22. 12.
Zagovori diplomskih nalog
2015
21. 12. 2015
Strokovni obisk podjetja Intereuropa d. d., Celje za študente 2. letnika
programa Ekonomist – redni študij
23. 12. 2015
Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik programa Ekonomist – redni
študij
24. 12. – 31. 12. Božično–novoletne počitnice
2015
1. 1. 2016
Novo leto
4. 1. 2016
Začetek 2. semestra za 2. letnik programa Ekonomist – redni študij
4. 1. – 14. 3.
Praktično izobraževanje za študente 1. letnika programa Ekonomist
2016
– redni študij
20. 1. 2016
Mag. Anton Vorina je gostoval s predavanjem na Visoki šoli za
upravljanje in poslovanje v Novem Mestu
2. 2. 2016
41. seja študijske komisije
2. 2. 2016
Predavanje mag. Darka Pirtovška pri predmetu Poslovna logistika za
študente 2. letnika programa Ekonomist – redni študij
9. 2. 2016
67. korespondenčna seja predavateljskega zbora
12. in 13. 2.
Informativni dan na Višji strokovni šoli
2016
18. 2. 2016
Zagovori diplomskih nalog
23. 2. 2016
Predavanje ga. Natalije Seles iz Pivovarne Laško d. d. pri predmetu
Poslovna logistika za študente 2. letnika programa Ekonomist – redni
študij
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29. 2. 2016
1. 3. 2016
3. 3. 2016
8. 3. 2016
15. 3. 2016
16., 17. in 21. 3.
2016
28. 3. 2016
29. 3. 2016
30. 3. – 10. 6.
2016
31. 3. 2016
1. 4. 2016
11. 4. 2016
12. 4. 2016
15. 4. 2016
14. in 15. 4.
2016
28. 4. 2016
2. 5. 2016
4. 5. 2016
4. 5. do 6.5.
2016
6. 5. 2016
9. 5. do 13. 5.
2016
12. in 13. 5.
2016
16. 5. 2016
16. 5. 2016
19. 5. 2016
25. in 26. 5.
2016
26. 5. 2016
1. 6. 2016

42. seja študijske komisije
Strokovni obisk podjetja Emo orodjarna za študente 1. in 2. letnika
programa Varovanje – izredni študij
Študenti 2. letnika programa Ekonomist – redni študij so pri predmetu
Poslovna logistika poslušali predavanje g. Christiana Rušnika iz
hčerinskega podjetja Volvo v Ljubljani
Strokovni obisk podjetja BSH hišni aparati d. o. o., Nazarje za
študente 2. letnika programa Ekonomist – redni študij
Začetek 2. semestra za 1. letnik programa Ekonomist – redni študij
Zagovori diplomskih nalog
Velikonočni ponedeljek
Zaključek 2. semestra za 2. letnik programa Ekonomist – redni študij
Praktično izobraževanje za 2. letnik programa Ekonomist – redni
študij
68. seja predavateljskega zbora
43. seja študijske komisije
44. korespondenčna seja študijske komisije
Dekanica in prodekanica Ekonomske fakultete iz Niša sta obiskali
Višjo strokovno šolo
Zagovori diplomskih nalog
Mag. Anton Vorina se je udeležil mednarodne znanstvene
konference v organizaciji Fakultete za poslovne in upravne vede Novo
mesto in Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Mag. Anton Vorina se je udeležil konference v Moskvi, ki je potekala
na »Russian customs academy«.
Praznik dela
Delovni sestanek predavateljev za promocijo programa Varovanje
Študenti programa Ekonomist – redni študij so se udeležili 8.
raziskovalnega mednarodnega tabora ŠPIC na Ekonomski šoli
Murska Sobota
45. seja študijske komisije
Mag. Anton Vorina je v okviru programa Erasmus+ gostoval kot
predavatelj na Fakulteti za turizem in gostinstvo v Ohridu
Strokovni obisk predstavnikov Visoke poslovne škole strukovnih
studija Leskovac, Tanje Đekić in Miljane Stojković. Tema obiska je
bilo praktično usposabljanje njihovih študentov v Sloveniji, in sicer
hotelih Bernardin in Hit Alpinea.
Mag. Anton Vorina je gostoval na Visoki šoli za upravljanje in
poslovanje v Novem mestu
Delovni sestanek predavateljev za promocijo programa Organizator
socialne mreže
Zagovori diplomskih nalog
Udeležba predavateljic Grlica, Kosi, Prodnik in Sendelbah na 4.
Konferenci o razvoju kadrov v Laškem, ki jo je organiziral Javni sklad
RS za razvoj kadrov in štipendije
Strokovni obisk podjetja Avto hiša Škorjanec d. o. o. v Celju za
študente 1. letnika programa Ekonomist – redni študij
Delovni sestanek predavateljev programa Ekonomist
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3. 6. 2016
10. 6. 2016
16. in 17. 6.
2016
24. 6. 2016
24. 6. 2016
27. 6. 2016
5. 7. 2016
7. 7. 2016
17. 8. 2016
21. 8. – 27. 8.
2016
29. 8. 2016
1. in 2. 9. 2016
9. 9. 2016
12. 9. do 30. 9.
2016
14. 9. 2016
15. 9. 2016
19. 9. – 23. 9.
2016
27. in 29. 9. 2015
27. 9. 2016
28. 9. 2016
30. 9. 2016

46. seja študijske komisije
Zaključek 2. semestra za 1. letnik programa ekonomist – redni študij
Zagovori diplomskih nalog
Konec predavanj za študente izrednega študija v vseh programih
Ravnatelj mag. Bojan Sešel in predavatelj mag. Antona Vorina sta se
udeležila Mednarodne znanstvene konference v Nišu
1. rok za preizkus psihofizičnih sposobnosti kandidatov za vpis v
program Organizator socialne mreže
47. seja študijske komisije
Zagovori diplomskih nalog
Vpis študentov v prvem prijavnem roku v 1. letnik programa
Ekonomist – redni in izredni študij za študijsko leto 2016/2017
Dr. Anton Vorina je gostoval na 11. mednarodni poletni šoli
ekonomije v Zlatiboru
48. seja študijske komisije
Zagovori diplomskih nalog
Ravnateljev dan
Vpis študentov v 2. letnik – redni in izredni študij, za študijsko leto
2016/2017
49. seja študijske komisije
Zagovori diplomskih nalog
Obisk predavateljev Visoke poslovne škole strukovnih studija iz
Leskovca v okviru projekta Erasmus+
Vpis študentov v drugem prijavnem roku v 1. letnik vseh programov
– redni in izredni študij za študijsko leto 2016/2017
Delovni sestanek predavateljev
69. seja predavateljskega zbora
Dr. Anton Vorina se je udeležil mednarodne znanstvene konference
na Visoki strokovni poslovno-tehnični šoli v Užicah
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1.11 DOGODKI V SLIKI IN BESEDI
15. oktobra. 2015 je v Narodnem domu potekala
slavnostna podelitev diplomskih listin. Prejelo jih
je 75 diplomantov. Direktorica zavoda Bernarda
Marčeta je pozdravila vse prisotne.

Ravnatelj Višje strokovne šole mag. Bojan
Sešel je nagovoril vse diplomante, predavatelje
in goste.

S spodbudnimi besedami je diplomante
nagovorila podžupanja Mestne občine Celje,
mag. Darja Turk.
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Dvorana je bila polno zasedena. Slavnostna
podelitev
diplomskih
listin
predstavlja
pomemben dogodek tako za same diplomante
kot tudi za njihove družinske člane in prijatelje.

Prireditev je povezovala bivša študentka in
diplomantka naše višje šole gospa Mojca
Krajnc.

Pesem B. Ipavca Vabilo sta zapela tenorist
Matic Zakonjšek (levo) ter baritonist Tilen
Naraks (desno). Za klavirsko spremljavo je
poskrbel asistent mag. Primož Mavrič.

Dijaki celjske glasbene šole so odigrali deli A.
Berta La Payanca in G. M. Rodrigueza La
Cumparasita. Publika se je prepustila živahnim
ritmom tanga. Na fotografiji sta Kristina Žgank,
violina ter Jakob Kolman, viola.
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Kristini Žgank, violina, ter Jakobu Kolmanu,
viola, se je pridružila Lana Maksima Rumbak, ki
ju je spremljala s klavirjem.

Na fotografiji je diplomantka Martina Čokelc,
študentka
programa
Ekonomist,
modul
Računovodja – redni študij.

Diplomsko listino prejema diplomantka Dragica
Artič iz dislocirane enote Rogaška Slatina,
program Ekonomist, modul Turizem – izredni
študij.
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Na fotografiji prejema diplomsko listino
diplomant Edvard Papež, program Ekonomist,
modul Tehnični komercialist – redni študij.

Med diplomanti je bila tudi Damjana Lapornik,
študentka programa Organizator socialne
mreže – izredni študij.

Med prejemniki diplomske listine je bil tudi
Denis Oset, redni študij, program Ekonomist,
modul Turizem.
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Študij je z diplomo zaključil tudi Peter Budna,
redni študij, program Ekonomist, modul
Turizem.

Alena Mulej je diplomantka programa
Organizator socialne mreže, izredni študij.

Izbrane so bile najboljše študentke iz vrst rednih
in izrednih študentov. Med rednimi študenti je
bila najuspešnejša Ana Michelle Stipić iz
programa Ekonomist. Med izrednimi študenti pa
Andreja Šmid iz programa Organizator socialne
mreže in Sabina Babnik iz programa Ekonomist.
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V imenu vseh študentov je strnila misli o študiju
na Višji strokovni šoli, o sošolcih in predavateljih
diplomantka Ana Michelle Stipić iz programa
Ekonomist, modul Tehnični komercialist – redni
študij.

Skupinska fotografija vseh diplomantov, ki so se
udeležili slavnostne podelitve diplom.

16. oktobra 2015 je na Ekonomski fakulteti v
Nišu potekala mednarodna znanstvena
konferenca »Challenges in business and
economics: growth, competitiveness and
innovations«, ki se jo je udeležilo okoli 60
vabljenih predavateljev in gospodarstvenikov iz
11 različnih držav. Konference se je udeležil
mag. Anton Vorina, ki je v soavtorstvu z dr.
Parikshat Singh Manhas, predstavil članek z
naslovom »Analysis of the relationship between
body mass index (BMI) and employee
engagement«.
23. in 24. oktobra 2015 je na Tehnološki
fakulteti v Leskovcu potekala 11. mednarodna
znanstvena konferenca »Novel technologies
and economic development«, ki se jo je
udeležilo več kot 100 predavateljev in
gospodarstvenikov. Mag. Bojan Sešel je v
soavtorstvu z dr. Žiko Stojanovićem predstavil
članek z naslovom »Razvoj ekonomske misli o
preduzetništvu«, mag. Anton Vorina pa je v
soavtorstvu z dr. Božidarjem Veljkovićem
predstavil članek z naslovom »The relationship
between the investment in new technologies
and the employee engagement«.
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18. novembra 2015 so študenti 2. letnika
programa Ekonomist – redni študij obiskali
podjetje Elektro Celje d. d., Celje. Vodil jih je
predavatelj mag. Anton Vorina. Spoznali so
sistem vodenja Elektra Celje, hčerinskega
podjetja Energije, certifikate kakovosti, ki jih ima
podjetje, kako se kakovost vzdržuje, vodi,
preverja, meri in izboljšuje.
19. novembra 2015 so si študenti 2. letnika
programa
Ekonomist,
modul
Tehnični
komercialist – redni študij v sklopu predmetov
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
ter Poslovne logistike ogledali EMO orodjarno,
d. o. o. v Celju.

Študenti so si pod mentorstvom mag. Antona
Vorine in predavatelja Cveta Jamška ogledali
celotni proizvodni proces, vključno s pripravo
proizvodnje in razvojno službo. Podjetje
zaposluje približno 190 visoko usposobljenih
strokovnjakov, ki pri svojem delu uporabljajo
najsodobnejšo programsko in strojno opremo.

20. novembra 2015 je Fakulteta za komercialne
in poslovne vede v Celju organizirala 6.
mednarodno konferenco z naslovom Znanje in
poslovni izzivi globalizacije. S svojimi referati
sta se je udeležila predavatelja mag. Anton
Vorina in mag. Marjana Leva Bukovnik.

24. in 25. novembra 2015 so si študenti 1. in 2.
letnika programa Ekonomist – redni študij
ogledali podjetje Lesoprodukt v Celju.
Strokovno ekskurzijo je organizirala mag.
Jadranka Prodnik.
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Podjetje Lesoprodukt je organiziralo promocijo
svoje dejavnosti na kamionu EGGER s
predstavitvijo konstrukcijskih
elementov
EGGER OSB 4 TOP, EGGER DHF, EGGER
Timber in EGGER Ergo plošče. Prikazali so,
kako detajli konstrukcij odražajo raznolikost
njihovih izdelkov pri njihovi uporabi in pri
uporabi v paro propustni gradnji lesenih
konstrukcij.
8. decembra so si redni študenti 2. letnika
programa Ekonomist, v okviru predmeta
Prodaja in v spremstvu predavateljice Zdenke
Grlica, ogledali mladinski hotel MCC Hostel.
Skupino je sprejel vodja hotela, gospod Klemen
Sagadin, ki je študente najprej popeljal na ogled
hotela, nato pa nanizal kup zanimivih informacij.
Kot npr. kaj je dodana vrednost tega celjskega
hostela oz. v čem se razlikuje od večine
mladinskih hotelov po Sloveniji, zakaj se
imenuje tudi House of legends, kaj imata pri
vsem tem Gospod K. in Ninja, zakaj
backpackersi niso ciljni gostje in kdo so, koliko
nočitev letno beležijo, kako z malo
marketinškega budgeta izvajati obsežno in
uspešno promocijo, kaj je gverilski marketing v
praksi in še in še.

10. decembra 2015 se je mag. Anton Vorina
udeležil Mednarodne konference LIMEN 2015 v
Beogradu. V soavtorstvu z mag. Darkom
Pirtovškom
in
Damirjem
Hrepevnikom
predstavil članek z naslovom »Analysis og the
correlation between mrital status, smoking
habits and employee engagement«, v
soavtorstvu z dr. Mirom Simoničem pa članek z
naslovom »Guidelines of green marketing
strategy in coutries of Europe: correlation
analysis approach«.
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21. decembra 2015 so si študenti 2. letnika
modul Tehnični komercialist – redni študij, v
sklopu predmeta Poslovna logistika ogledali
podjetje Intereuropa, filialo v Celju. Koncern
Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih
logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni
Evropi ter uspešen logistični koncern z velikimi
razvojnimi možnostmi. Ekskurzijo je organiziral
mag. Anton Vorina.
20. januarja 2016 je mag. Anton Vorina gostoval
na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v
Novem Mestu. Izvedel je
predavanje z
naslovom »Uporaba Excela pri poučevanju
poslovne matematike – praktični primeri«.

2. februarja 2016, je študente 2. letnika
programa Ekonomist – redni študij pri predmetu
Poslovna logistika obiskal mag. Darko
Pirtovšek, predavatelj na različnih višjih šolah
po Sloveniji. Predstavil je temo z naslovom
Kalkulacija stroškov vzdrževanja avtomobila na
različne motorne pogone. Študentom je na
praktičnem primeru prikazal različne stroške, ki
jih imamo, če uporabljamo vozila na različne
motorne pogone (bencin, dizel, plin ali
elektriko). Obisk je organiziral mag. Anton
Vorina.
23. februarja 2016 je študente 2. letnika,
programa
Ekonomist,
modul
Tehnični
komercialist – redni študij pri predmetu
Poslovna logistika obiskala ga. Natalija Seles, ki
je vodja logistike v Pivovarni Laško, d. d. Obisk
je organiziral mag. Anton Vorina.
Ga. Seles je predstavila temo z naslovom
Delovna mesta v logistiki – primer Pivovarna
Laško, d. d. Študentom je predstavila različna
delovna mesta v logistiki (prevzemalec
embalaže, komisionar, skladiščnik, referent v
odpremi, projektni vodja, višji referent, operater
visoko
regalnega
skladišča,
viličarist,
prodajalec v diskontu, strokovni sodelavec v
logistiki, vodja skladišča, vodja logistike in
direktor logistike) in osnovne procese v logistiki
na praktičnih primerih.
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1. marca 2016 so bili študenti programa
Varovanje – izredni študij na strokovnem obisku
v Emo orodjarni.
Obisk podjetja, katerega namen je bil spoznati
tehnično varovanje, je organiziral predavatelj
Boris Rajšter.
3. marca 2016 je študente 2. letnika, programa
Ekonomist modul Tehnični komercialist – redni
študij, pri predmetu Poslovna logistika obiskal g.
Christian Rušnik, ki dela v podjetju Volvo. Obisk
je organiziral mag. Anton Vorina.
Gospod prihaja iz podjetja Volvo, ki ima sedež v
Göteborgu na Švedskem in zaposluje 115.000
ljudi, on sam pa je zaposlen v hčerinskem
podjetju v Ljubljani. Spoznali smo, katere so
vrednote podjetja Volvo. Te so varnost,
kakovost in hkratna skrb za okolje. Zanimivi so
bili promocijski spoti, predvsem pa glavne
značilnosti tovornih vozil znamke Volvo glede
varnosti (varnostne kamere in opozorila).
8. marca 2016, so si študenti 2. letnika,
programa
Ekonomist
modul
Tehnični
komercialist – redni študij ogledali podjetje BSH
HIŠNI APARATI d. o. o. v Nazarju. Obisk je
organiziral mag. Anton Vorina v sklopu
predmetov Ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti ter Poslovne logistike.
Vodja menedžmenta kakovosti, Matjaž Purnat,
je študentom najprej predstavil zgodovinski
razvoj podjetja, organiziranost podjetja in
prodajne rezultate. Glavni poudarek predavanj
je bil na zagotavljanju kakovosti v podjetju, kjer
je od 1200 zaposlenih (toliko je zaposlenih v
Nazarju, v celotnem koncernu BSH je
zaposlenih približno 53.000 delavcev), kar 85
zaposlenih na področju kakovosti.
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Nato so si študentje ogledali celoten proizvodni
proces, kjer so videli praktično uporabo orodij za
zagotavljanje kakovosti (Pareto diagram, ribja
kost…) in kazalnike produktivnosti zaposlenih.

14. in 15. aprila 2016 je v Novem mestu potekla
Mednarodna znanstvena konferenca, na temo
»Izzivi globalizacije in družbeno‐ekonomsko
okolje EU«, ki se je je udeležil mag. Anton
Vorina. Konferenco sta organizirali Fakulteta za
poslovne in upravne vede Novo mesto in Visoka
šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto.

28. aprila 2016 se je mag. Anton Vorina udeležil
Mednarodne konference »The topical issues od
customs business in terms of the Eurasian
economic Unoin«. Konferenca je potekala na
»RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY« v Moskvi.

Izvedel je dve predavanji, in sicer za študente
z naslovom »Why study in Slovenia? Student
cost of living in Slovenia« in še za profesorje z
naslovom »Challenges in Slovenian education
system«.
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Na Ekonomski šoli Murska Sobota se je od 4. 5.
2016 do 6. 5. 2015 odvijal 8. Raziskovalni
mednarodni tabor ŠPIC (Študentski podjetniški
in inovacijsko-raziskovalni center), ki sta ga
organizirala Ekonomska šola Murska Sobota,
Višja strokovna šola in Pomursko društvo za
kakovost.

Na taboru so sodelovali študenti višjih
strokovnih šol iz Slovenj Gradca, Celja, Novega
mesta, Ptuj, Murske Sobote in Ekonomske
fakultete iz Zagreba ter Ekonomske fakultete iz
Niša. Študente naše Višje strokovne šole je
vodil mag. Anton Vorina.

Od 9. do 13. maja 2016 je predavatelj, mag.
Anton Vorina, v okviru programa Erasmus+
gostoval na Fakulteti za turizem in gostinstvo v
Ohridu.

Fakulteta za turizem in gostinstvo v Ohridu ima
4 oddelke-smeri, mag. Anton Vorina je izvajal
predavanja v oddelku Turizem, kjer ga je gostil
dr. Aleksandar Trajkov.

Izvedel je dve predavanji. Prvo predavanje je
izvedel za študente dodiplomskega študija
smeri turizem z naslovom »Comparison
between slovenia and macedonia-tourism
indicators«. Drugo predavanje pa je izvedel za
študente dodiplomskega študija turizma, carine,
varnosti in menedžmenta z naslovom »How to
ensure the high quality of service in tourism«?

29

Mag. Anton Vorina je 16. maja 2016 gostoval na
Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem
mestu.

Izvedel je vabljeno predavanje z naslovom
»Menedžment prihodnosti
= znanstveni
menedžment, ki uporablja za poslovne odločitve
statistične raziskave«. Predavanja so se
udeležili dodiplomski študentje v okviru
predmeta Poslovna statistika.

Predavateljice Ekonomske šole Celje, Višje
strokovne šole so se 25. in 26. maja 2016
udeležile 4. konference o razvoju kadrov v
Laškem. Letošnja tema je bila: Za prihodnost
vseh - sodelujmo! Organizator vsakoletne
konference je Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendije. Na dvodnevnem dogodku so
zanimivi gosti govorili o uspešnem sodelovanju
na več ravneh in med različnimi deležniki.

26. maja 2016 so si študenti 1. letnika v sklopu
predmeta Organizacija in menedžment podjetja
ogledali družbo Avtohiša Škorjanec d. o. o. v
Celju. Obisk je organiziral mag. Anton Vorina.

Avtohiša Škorjanec je družinsko podjetje, ki je
bilo ustanovljeno leta 1989, že od vsega
začetka pa se ukvarja z avtomobilsko
dejavnostjo in so pooblaščeni prodajalec in
serviser vozil KIA. Študenti so spoznali
organizacijo podjetja, ki zaposluje 20 oseb, od
tega 4 ženske, načine motiviranja zaposlenih in
osnovne karakteristike vozil.
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24. junija 2016 sta se ravnatelj mag. Bojan
Sešel in mag. Anton Vorina udeležila 21.
Mednarodne znastvene konference v Nišu, v
Srbiji. Naslov konference je bil »Regionalni
razvoj i demografski tokovi zemalja u jugoistočni
Evropi«.

Konferenco je organizirala Ekonomska fakulteta
v Nišu. V dveh programskih modulih je svoje
strokovne prispevke predstavilo okoli 50
govorcev. Mag. Bojan Sešel je bil član
programskega odbora konference, mag. Anton
Vorina pa je predstavil članek z naslovom
»Razvoj regije = stečene kompetence
studenata«.
Od 21. do 27. avgusta 2016 je predavatelj, dr.
Anton Vorina, gostoval na 11. mednarodni
poletni šoli ekonomije v Zlatiborju (Srbija), ki jo
tradicionalno organizira Ekonomska fakulteta iz
Niša. Naslov konference je bil »Star-up your
business«. Kot gostujoči predavatelj je dr.
Vorina izvedel predavanje z naslovom
»Afternoonor complementary entrepreneur – an
example in Slovenia«. Poletne šole se je
udeležilo približno 50 študentov in 10
predavateljev iz različnih držav, med drugim tudi
iz Slovenije, Srbije, Rusije, Latvije, Španije,
Avstrije in Kitajske.
Od 19. do 23. septembra 2016 smo v okviru
programa
Erasmus+ in projekta KA107
»Mobilnost med državami programa in
partnerskimi državami« na naši šoli gostili
partnerje Visoko poslovne škole strukovnih
studija iz Leskovca. Skupaj z njimi izvajamo
enoletni projekt: »Harmonizacija praktičnega
izobraževanja«.
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Naša Višja strokovna šola je nosilec projekta,
vodja projekta je Mojca Sendelbah. V projektu
sodelujejo iz naše šole vse štiri organizatorice
praktičnega izobraževanja. Poleg vodje
projekta še Marjeta Nosan, mag. Jadranka
Prodnik in Tatjana Kosi. Visoko poslovno školo
strukovnih studija Leskovac so zastopali: mr.
Dragan Stojanović, Miljana Stojković Trajković,
Žaklina Anđelković, mr. Dragana Ranđelović,
dr. Tatjana Đekić.
Prvi dan je bil namenjen strokovnemu delu, kjer
so ena in druga šola predstavile obstoječ sistem
organiziranja
in
izvedbe
praktičnega
izobraževanja.
Izdelali
smo
posnetek
obstoječega stanja v eni in drugi šoli.
Prvemu sestanku sta prisostvovala tudi
direktorica šole Milena Marjanović in pomočnik
direktorice Ivan Mihajlović.
Drugi dan smo bili v Gorenju d. d., Velenje, kjer
smo imeli delovni sestanek z organizatorico
praktičnega izobraževanja in tremi mentorji
praktičnega izobraževanja. Gorenje in njegovo
proizvodnjo smo si tudi ogledali.

Tretji dan smo bili v Uniorju d. d., Zreče, kjer
smo se prav tako seznanili z organiziranjem
praktičnega izobraževanja, kar nam je
predstavila vodja kadrovske službe Renata
Stupan. Proizvodnjo v kovačnici in ostalih
proizvodnih halah nam je predstavil predstavnik
odnosov z javnostmi v podjetju gospod Gregor
Kovačec.
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Popoldne smo nadaljevali z delovnim
sestankom na šoli. Izdelali smo plan nalog za
nadaljevanje projekta v skladu s planom
projekta in se dogovorili za okvirne roke.
Naslednje srečanje je meseca marca 2017 v
Leskovcu. Z opravljenimi nalogami smo bili vsi
zelo zadovoljni, predavatelji iz Leskovca pa so
navezali tudi koristne stike za praktično
izobraževanje svojih študentov v Sloveniji.
30. septembra 2016 je na Visoki strokovni
poslovno-tehnični šoli
v Užicah potekala
mednarodna znanstvena konferenca, »Higher
Education in Function of Development of
Tourism in Serbia and Western Balkans«, ki se
jo je udeležilo okoli 100 vabljenih predavateljev
in gospodarstvenikov iz več različnih držav.
Konference se je udeležil dr. Anton Vorina, ki je
v soavtorstvu z dr. Daliborjem Miletićem in dr.
Anko Vojvodić, predstavil članek z naslovom
»Comparative analysis od Serbian and Austrian
tourism«
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2 ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
V programu Ekonomist je bilo v študijskem letu 2016/2017 v prvi letnik rednega študija
vpisanih 48 študentov, od tega 2 ponavljavki. V 2. letnik rednega študija je bilo v
študijskem letu 2016/2017 v programu Ekonomist vpisanih 38 študentov, od tega je bilo
15 ponavljavcev.
V programu Ekonomist je bilo v Celju vpisanih 31 izrednih študentov, od tega 14 v 1. letnik
in 17 v 2. letnik. Na dislokaciji v Rogaški Slatini so bili v 2. letnik vpisani 3 študenti.
Študenti izrednega študija programa Ekonomist so v študijskem letu 2016/2017 poslušali
samo predavanja in vaje po predmetniku 1. letnika, ker so bili študenti 1. in 2. letnika
združeni.
V programu Organizator socialne mreže je bilo vpisanih 34 izrednih študentov, od tega
10 v 1. letnik in 24 v 2. letnik. Študenti so imeli združena predavanja obeh letnikov in
sicer so poslušali predavanja in vaje po predmetniku 2. letnika.
V študijskem letu 2016/2017 so bili v program Varovanje vpisani 4 izredni študenti, in
sicer v 2. letnik. Poslušali so predavanja po predmetniku 1. letnika.
V študijskem letu 2016/2017 je bilo na Višjo strokovno šolo vpisanih 86 rednih in 72
izrednih študentov, skupaj 158 študentov. Za izredne študente vseh treh programov so
se predavanja izvajala samo v Celju.

2.1 PREDAVATELJI
Program Ekonomist
Predavatelj/predavateljica
mag. Zdenka Grlica
Tatjana Kosi
mag. Marjana Leva Bukovnik
Petra Tomšič
Marjeta Nosan
mag. Jadranka Prodnik
Mojca Sendelbah
Silvija Tintor
dr. Anton Vorina

Predmet
Poslovna matematika s statistiko, Prodaja
Poslovno komuniciranje
Davki, Finančno računovodstvo, Osnove poslovnih
financ, Insolvenčni postopki
Poslovno pravo
Informatika,
Elektronsko
poslovanje,
Praktično
izobraževanje 1 in 2
Ekonomija, Nabava, Osnove poslovnih financ, Trženje
Računovodstvo za samostojne podjetnike, Stroškovno
računovodstvo, Analiza bilanc z revizijo, Temelji
računovodstva,
Poslovni tuji jezik 1 angleščina
Organizacija in menedžment podjetja, Poslovna
logistika, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
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Program Organizator socialne mreže
Predavatelj/predavateljica
Olga Arnuš
mag. Olga Bezenšek Lalić
Mojca Šon
Danica Artnak
mag. Jožica Razpet
mag. Irena Potočnik
Dr. Andreja Grobelšek
Marjeta Nosan

Predmet
Človek v socialnem okolju
Komunikacija z uporabniki
Animacija z umetnostnim izražanjem
Delovanje za zdravo življenje
Izobraževanje in trg dela, Otroci in mladostniki v
sodobni državi
Starost in staranje, Življenjski svet starega človeka
Družba tveganja
Praktično izobraževanje

Program Varovanje
Predavatelj/predavateljica
mag. Jadranka Prodnik
Tatjana Kosi
Marjeta Nosan
Silvija Tintor
Marjeta Nosan
Cveto Jamšek
mag. Peter Skerbiš
mag. Boris Rojs

Predmet
Ekonomika in podjetništvo,Praktično izobraževanje
Poslovno komuniciranje in vodenje
Računalništvo in informatika v varovanju
Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku
Informacijsko-komunikacijski sistemi
Varstvo in zdravje pri delu
Pravo in državna ureditev,Kazensko pravo in
kriminalistika, Varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin z etiko in integriteto
Uvod v zasebno varovanje

2.2 MEDNARODNO SODELOVANJE
V okviru programa Erasmus+ je naša šola nosilka Erasmus univerzitetne listine za
terciarno izobraževanje (ECHE), ki omogoča vključitev naše ustanove v projekte
programa Erasmus+.
V letu 2017 so se izvajali naslednji Erasmus+ projekti:
V okviru razpisa Erasmus+ 2015 KA103: Mobilnosti med državami programa smo izvedli:
– mobilnost z namenom prakse študentke Lare Mogu iz programa Ekonomist, ki je bila
v času od 12.1. do 10.3.2017 na praksi v Avstriji in
– mobilnost osebja z namenom poučevanja predavateljice Mojce Sendelbah, ki je
izvedla predavanja na Sveučilištu u Dubrovniku v času od 25.4. do 28.4.2017.
V okviru razpisa Erasmus+ 2016 KA103: Mobilnost med državami programa smo izvedli:
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– mobilnost z namenom prakse študentke Karin Flere iz programa Organizator socialne
mreže, ki je bila v času od 30.6. do 29.8.2017 na praksi v Veliki Britaniji;
– mobilnost osebja z namenom poučevanja predavatelja Anton Vorine, ki je izvedel
predavanja na Riga Technical University v Latviji v času od 28.4. do 2.5.2017;
– mobilnost osebja z namenom usposabljanje predavateljice Mojce Sendelbah v
neprofitni organizaciji DEŠA Dubrovnik za področje socialnega podjetništva v času od
18.5. do 19.5.2017.
V okviru razpisa Erasmus+ 2016 KA107: Mobilnost med državami programa in
partnerskimi državami smo kot prijavitelji in nosilci pridobili sredstva za projekt: »Praktično
izobraževanje – most med izobraževanjem in trgom dela«. Kot partner je sodelovala
Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Leskovca, Srbija. Za cilj smo si zadali
oblikovati in sistematizirali postopke za organizacijo, izvedbo, nadzor in ovrednotenje
opravljanja praktičnega izobraževanja (PRI) v državah partnericah na podlagi znanja in
veščin, ki jih imamo na obeh institucijah. Kot dodano vrednost smo si zadali predvsem
ovrednotenje opravljanja PRI v smislu zapisa kompetenc, ki jih pridobijo študentje.
V toku projekta smo izvedli 14 mobilnosti za usposabljanje za člane projektne skupine v
treh delovnih srečanjih. V projekt so bili vključeni predavatelji, ki na šolah aktivno
sodelujejo pri organizaciji in izvedbi praktičnega izobraževanja. Na naši šoli so tako
sodelovale štiri predavateljice: Metka Nosan, Jadranka Prodnik, Marjana Leva Bukovnik
in Mojca Sendelbah. Zaključnega srečanja v Leskovcu pa se je udeležil tudi ravnatelj
mag. Bojan Sešel. Izvedli smo tri srečanja. Prvo delovno srečanje je bilo septembra 2016
v Celju. Aktivnosti so potekale v obliki delovnih sestankov na šoli ter obiska podjetij
(Gorenje, Unior Zreče,), kjer smo se pogovarjali z organizatorji in mentorji PRI o
problematiki izvedbe PRI. V času do drugega srečanja, smo pripravljali osnutke gradiv
(priročnikov in obrazcev) na podlagi izkušenj obeh institucij in pogovorov v podjetjih.
Drugo delovno srečanje je bilo v Leskovcu od 3.4 do 8.4.2017. Delovni sestanki so bili
namenjeni usklajevanju, popravkom in dopolnitvam pripravljenih osnutkov. Obiskali pa
smo tudi dve podjetji: Primanova in Grand hotel & Spa na Kopaoniku. Nato je sledila faza
dokončne izdelave in oblikovanja intelektualnih rezultatov: Priročnik za izvedbo
praktičnega izobraževanja za mentorje in organizatorje v izobraževalni instituciji;
Priročnik za izvedbo praktičnega izobraževanja za organizatorje in mentorje v
organizacijah; Zbirko obrazcev za praktično izobraževanje, ki vključuje tudi dodano
vrednost: Nabor splošnih kompetenc ter Nabor poklicnih kompetenc (na primeru
komercialist in računovodja). Zaključno srečanje je bilo od 4.9. do 9.9.2017 v Leskovcu.
Dne 7.9.2017 smo na Visoki poslovni šoli Leskovac izvedli tiskovno konferenco, na kateri
so bili prisotni predstavniki organizacij-partnerjev pri izvedbi praktičnega izobraževanja,
študentje, predstavniki Gospodarske zbornice in mediji.
S skupnim sodelovanjem na izdelavi intelektualnih rezultatov so udeleženci iz Slovenije
in Srbije izdelali okvir, ki bo pomembno olajšal delo pri izvajanju strokovne prakse tako
na izobraževalnih institucija kot tudi v podjetju. Med delom na projektu smo opredelili tudi
glavne težave, ki otežujejo kakovost izvajanja poklicnega izobraževanja.
Projekt tako odkriva številne nove izzive in priložnosti: gospodarstvo in organizacije lahko
v okviru izvajanja PRI prepoznajo svojo bodočo delovno silo; država in njene institucije
morajo prevzeti odgovornost in zavedanje, da je mentorje v organizacijah potrebno
pedagoško usposobiti in finančno motivirati, po vzoru dobrih praks drugih držav, vsi
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subjekti, vključeni v sistem izobraževanja in usposabljanja mladih, se morajo med seboj
povezati in načrtno ter odgovorno reševati probleme povezane s to problematiko. Le tako
bodo postavljeni cilji našega projekta v prihodnosti prinašali želene pozitivne sadove.
V okviru razpisa Erasmus+ 2017 KA107: Mobilnost med državami programa in
partnerskimi državami smo kot prijavitelji in nosilci pridobili sredstva za projekt: »Social
entrepreneurship education – the way to solve social problems« skupaj z našim
partnerjem Ekonomsko fakulteto Niš, Srbija. Na podlagi izmenjave izkušenj in dobrih
praks bomo oblikovali gradivo s primeri dobrih praks v državah - partnericah projekta.
Prvo neformalno srečanje je bilo že v septembru 2017, ko smo bili na zaključku projekta
v Leskovcu. Nadaljevanje bo v letu 2018.
V okviru razpisa Erasmus+ 2017 Ključni ukrep 2 Strateška partnerstva v visokem šolstvu,
smo kot partnerji vključeni v projekt, ki ga kot nosilka vodi Skupnost višjih strokovnih šol
Republike Slovenije – obdobje projekta od 1.9.2017 do 31.8.2020. Kot partnerji so
vključene še institucije iz Češke, Malte, Hrvaške in EURASHE – European Association of
Institutions in Higher Education, Belgija. Vsebina projekta »Smart Electronic System for
Tracking Apprenticeships« se nanaša na pomembno področje praktičnega izobraževanja
in njegovega kakovostnega spremljanja s pomočjo sodobne tehnologije. V septembru
2017 smo imeli vsi partnerji prvi sestanek, kjer smo pregledali zadolžitve in zastavili cilje
v prihodnjem izvajanju projekta. V projektu sodelujejo tri predavateljice: Marjeta Nosan,
Silvija Tintor in Mojca Sendelbah.

2.3 ŠTUDIJSKA KOMISIJA
Študijsko komisijo sestavlja pet predavateljev, ki zastopajo vse izobraževalne programe.
V študijskem letu 2016/2017 so to bili: mag. Zdenka Grlica, mag. Irena Potočnik, mag.
Jadranka Prodnik, Petra Tomšič, mag. in dr. Anton Vorina. Predsednica je mag. Zdenka
Grlica.
Na 72. seji, predavateljskega zbora, ki je bila 19. 4. 2017, so bili potrjeni novi člani
študijske komisije za naslednje 4-letno mandatno obdobje:
1. mag. Zdenka Grlica
2. mag. Marjana Leva Bukovnik
3. Marjeta Nosan, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Študijska komisija Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole je, v skladu z Zakonom o
organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFI; Ur. l. RS. št. 12/96) ter določili
14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Ur. l. RS št. 86/04) in
Pravilnika o delu študijske komisije, v študijskem letu 2016/17, opravila naslednje naloge:
1. Obravnavala je 47 vlog za priznanje izpitov v študijskem programu ekonomist iz
drugih višjih ali visokih šol in v celoti priznala 29 izpitov, 12 izpitov delno priznala in 6
zavrnila.
2. Pregledala in delno priznala je 11 vlog za priznavanje praktičnega izobraževanja v
vseh treh študijskih programih.
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3. Obravnavala je 68 predlaganih tem diplomskih nalog oz. dispozicij v vseh treh
študijskih programih in odobrila 67 naslovov, 1 pa zavrnila.
4. Obravnavala 11 vlog za ponavljanje 2. letnika v vseh treh študijskih programih.
5. Obravnave pod točko razno:
– Posodobitev navodil za diplomske naloge
– Komisija je obravnavala in potrdila študijski koledar za študijsko leto 2017-2018.
– Komisija je obravnavala in odobrila dva prepisa iz rednega v izredni študij.

2.4 KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednica in šest
članov, in sicer:
– pet predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse
skupine predmetov,
– dva študenta.
Člani komisije so bili v tem študijskem letu: mag. Marjana Leva Bukovnik – predavateljica,
Marjeta Nosan – predavateljica in predsednica, Alma Nuhanović – študentka, Tanja
Oblak – študentka, Mojca Sendelbah – predavateljica, Silvija Tintor – predavateljica in dr.
Anton Vorina – predavatelj.
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja z zakonom določene naloge
in predvsem skrbi za spremljanje zadovoljstva študentov in predavateljev s študijskim
procesom. V tem študijskem letu se je sestala dvakrat, ostale dejavnosti so opravljali s
sprotnimi dogovori.
V tem študijskem letu so se za merjenje zadovoljstva študentov in predavateljev uporabili
enaki vprašalniki kot v lanskem študijskem letu. Študenti rednega študija so izpolnjevali
elektronske vprašalnike, študenti izrednega študija pa delno izpolnjevali elektronske in
delno vprašalnike v papirni obliki po koncu izvedbe vsakega predmeta.
Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so nadaljevali z vsemi
aktivnostmi, ki so jih izvajali v lanskem študijskem. Tako so tudi letos obravnavali analizo
zadovoljstva študentov s študijskim procesom na šoli, samoevalvacijsko poročilo ter
sproti spremljali vse pripombe in predloge študentov in predavateljev.
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2.5 STRATEŠKI SVET
Strateški svet Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole je sestavljen iz članov, ki so
predstavniki gospodarstva (Jožefa Berghaus, Franc Meža), predstavniki
predavateljskega zbora (dr. Anton Vorina, mag. Marjana Leva Bukovnik, Mojca
Sendelbah), predstavnica diplomantov (Barbara Hrovat) in predstavnici študentov (Alma
Nuhanović in Katarina Platovšek).
Strateški svet Višje strokovne šole, ki ga vodi dr. Anton Vorina, se je v študijskem letu
2016/2017 sestal štirikrat.
Člani strateškega sveta so preučili dejanski vpis in sprejeli sklep o številu razpisanih mest
za vpis v redni in izredni študij za študijsko leto 2017/2018. Obravnavali so Letni delovni
načrt za študijsko leto 2016/2017 ter sprejeli Finančni načrt za leto 2017.

2.6 SVET ŠTUDENTOV
Svet študentov sestavljajo predstavniki vseh letnikov iz vseh študijskih programov
rednega kot izrednega študija. Svet študentov je edini reprezentativni organ skupnosti
študentov višje strokovne šole, ki jo sestavljajo vsi v tekočem študijskem letu vpisani
študentje. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
V študijskem letu 2016/2017 so bili v svetu študentov:
– Alma Nuhanović – predsednica sveta študentov, študentka 1. letnika rednega študija
programa ekonomist,
– Brigita Dobočnik – predstavnica v svetu zavoda, študentka 1. letnika rednega študija
programa ekonomist,
– Petra Križnik – študentka 2. letnika rednega študija programa ekonomist,
– Andrej Križan – študent 1. letnika izrednega študija programa ekonomist Celje,
– Tanja Oblak – študent 1. letnika izrednega študija programa organizator socialne
mreže,,
– Aljaž Črešnik – študent 2. letnika izrednega študija programa organizator socialne
mreže,
Svet študentkov obravnava in daje pristojnim organom mnenje o zadevah, ki se nanašajo
na pravice in dolžnosti študentov, obravnava samoevalvacijsko poročilo, daje mnenje o
kandidatu za ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje
šole, organizira izven šolsko življenje in delo študentov, sprejema in izvaja program
interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov. Promovira šolo
doma in v tujini preko partnerskega sodelovanja, sodeluje tudi v okviru skupnosti
študentov višjih strokovnih šol na ravni države.
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2.7 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično izobraževanje je sestavni del vseh treh višješolskih študijskih programo, ki se
izvajajo na naši šoli: ekonomist, organizator socialne mreže in varovanje. S tem se
uresničuje temeljno načelo strokovnega izobraževanja, to je povezovanje in sodelovanje
z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem okolju. Študenti so si v veliki meri sami
poiskali podjetja, kjer so opravljali praktično izobraževanje. Pri tem jim je bili v pomoč
organizatorice praktičnega izobraževanja na šoli.
V študijskem letu 2016/2017 so študenti rednega študija Višje strokovne šole opravljali
prakso v različnih organizacijah in na različnih strokovnih področjih glede na njihovo smer
izobraževanja.
Praktično izobraževanje v podjetju oziroma organizaciji obsega 400 ur v vsakem letniku
oziroma minimalno 320 ur v letniku. Študentovo prakso vodita, nadzirata in ocenjujeta
ustrezni mentor v organizaciji in predavatelj Višje strokovne šole – organizator
praktičnega izobraževanja. V času praktičnega izobraževanja študent izdela seminarsko
nalogo, vezano na vsebino enega od predmetov v izbranem modulu, ki ga posluša v
tekočem letniku oziroma do odhoda na praktično izobraževanje.
V študijskem letu 2016/2017 je 21 študentov 1. letnika rednega študija programa
ekonomist opravljalo praktično izobraževanje v času od 4. 1. 2017 do 15. 3. 2017 in 22
študentov 2. letnika rednega študija programa ekonomist v obdobju od 30. 3. 2016 do 10.
6. 2016. Pri izrednem študiju je praktično izobraževanje opravljalo 8 študentov v
programu organizator socialne mreže. Praktično izobraževanje so opravljali v različnih
organizacijah. 11 študentov pa je imelo praktično izobraževanje priznano.

2.8 TUTORSTVO ŠTUDENTOM
Organizatorice praktičnega izobraževanja so prevzele vlogo tutorjev V neposrednem
stiku s študenti so usmerjale njihov razvoj, skrbele za uspešnost njihovega študija, jih
motivirale za osebna napredovanja in jim pomagale pri reševanju težav in problemov.
Interes študentov je bil majhen, saj se je na tutorje obrnilo samo 5 študentov, in še to
samo za posamezne informacije, niso pa želeli sistematičnega pristopa za sestavo
njihovega programa za boljši in uspešnejši študij. Koordinatorica tutorstva na šoli je bila
Tatjana Kosi.
V študijskem letu 2016/17 so bili tutorji:
–
–
–
–

Tatjana Kosi (za program ekonomist, modul tehnični komercialist),
Mojca Sendelbah (za program ekonomist, modul računovodstvo),
Marjet Nosan (za program organizator socialne mreže) in
mag. Jadranka Prodnik (za program varovanje).
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2.9 ALUMNI KLUB
V študijskem letu 2016/17 je bil Alumni klub sklican dvakrat, in sicer decembra 2016 in
maja 2017. Imeli smo povabljeno gostjo s strokovnim predavanjem. Obakrat je bil odziv
zelo slab (prvič 7 in drugič 3 prijavljeni), zato je bil Alumni klub prestavljen na naslednje
študijsko leto 2017/2018. V Alumni klub se je preko elektronskega povabila in
internetnega obrazca, od vseh diplomantov, včlanilo 44 diplomantov. Alumni klub je
vodila Tatjana Kosi.
Želimo si, da bi člani našli v okviru delovanja kluba kar največ skupnih interesov in da bo
klub prepoznaven po razvijanju in promoviranju interdisciplinarnega sodelovanja med
Višjo strokovno šolo, njenimi diplomanti, gospodarskimi subjekti ter institucijami doma in
v tujini.

2.10 KARIERNI CENTER
V okviru Kariernega centra Višje strokovne šole je bil 17. 5. 2017 organiziran obisk
študentov v Inkubatorju Savinjske regije v Celju. Odzvalo se je 12 rednih študentov 1.
letnika programa Ekonomist. Direktorica inkubatorja Saša Lavrič nam je razkazala center
in predstavila možnosti koriščenja njihovih prostorov. Seznanila nas je tudi s ponudbo
brezplačnih delavnic, ki so namenjene vsem, ki so zainteresirani za realizacijo lastnih
inovativnih idej. Karierni center je vodila predavateljica Tatjana Kosi.
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2.11 DIPLOMANTI
Program Ekonomist
Ime in priimek

R/I* Datum

Lara Žlof

R

13.10.2016

Ula Cugmas

R

16.11.2016

Kaja Zemljič

I

17.11.2016

Maja Pospeh

R

17.11.2016

Staša Sivka

R

7.12.2016

Jakob Jež

R

7.12.2016

Lucia Josić

I

8.12.2016

Lucija Zupanc

I

8.12.2016

Mojca Brdnik

R

8.12.2016

Miha Selič

R

8.12.2016

Jolanda Hren
Šalamon

I

15.3.2017

Mateja Gračnar

R

15.3.2017

Nina Štefančič

R

16.3.2017

Naslov diplomskega dela

Mentor/ica

Predstavitev načinov
nabave v trgovini Broadway
Siva ekonomija in davčno
potrjevanje računov v
podjetju X
Interno komuniciranje v
podjetju Pivovarna Laško
Union
Organizacija dela v nabavni
službi v podjetju
Termoelektrarna Trbovlje
Obračun plač in drugih
dohodkov iz delovnega
razmerja v podjetju Eurotas
hoteli d.o.o.
Vodenje zalog in skladiščno
poslovanje v podjetju
Frutarom Etol
Motivacija in zadovoljstvo
zaposlenih v podjetju
Adecco H.R.
Raziskava trga za potrebe
uvajanja novega izdelka na
trg v podjetju RC IRC Celje,
d.o.o.
Motivacija zaposlenih v
družbi Impol, P.C.P.
Proces izbiranja kadrov v
podjetju Cinkarna Celje
Analitična evidenca
dobaviteljev zdravstvene
dejavnosti Zavoda za
zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Medsebojni odnosi in
zadovoljstvo zaposlenih v
Trgovskem podjetju X
Trženjski splet gostinskega
lokala MK Cafe

Prodnik
Jadranka
Leva Bukovnik
Marjana
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Kosi Tatjana
Prodnik
Jadranka
Leva Bukovnik
Marjana
Prodnik
Jadranka
Vorina Anton
Grlica Zdenka

Vorina Anton
Vorina Anton
Leva Bukovnik
Marjana

Vorina Anton
Grlica Zdenka

Ime in priimek

R/I* Datum

Maja Zec

I

20.4.2017

Jože Blatnik

R

17.5.2017

Lara Klepej

R

17.5.2017

Nastija Močnik

R

17.5.2017

Damjan Muzel

R

17.5.2017

Anja Operčkal

R

17.5.2017

Eva Bezget

I

18.5.2017

Nataša Madzík

I

18.5.2017

Tanja Senčar

R

18.5.2017

Domen Medved

I

15.6.2017

Nina Kovačič

I

15.6.2017

Matic Ograjenšek

R

7.7.2017

Darja Strnad

I

13.7.2017

Roman Žlaus

I

13.7.2017

Ines Lešnik

R

13.7.2017

Naslov diplomskega dela

Mentor/ica

Obdavčitev dohodkov iz
zaposlitve in drugih
pogodbenih razmerij
Oblikovanje novega
turističnega proizvoda v
družbi Pošta Slovenije
Oblikovanje novega
turističnega proizvoda v
turističnem in kulturnem
društvu Celje
Športno-družabne in
kulturne prireditve kot
turistični proizvod na
Slivniškem jezeru
Oblikovanje novih turističnih
proizvodov v turistični
destinaciji Rogla.
Gasilska veselica kot primer
turističnega proizvoda v
turistični ponudbi kraja
Organizacija transporta in
skladiščenja v podjetju
Konus Konex
Proces razbremenilne
logistike v podjetju X
Organizacija dela na
primeru Gasilskega zavoda
Trbovlje
Organizacija dela in delo
policista na PP Šmarje pri
Jelšah
Analiza računovodskih
izkazov podjetja Tajfun
Planina, d.o.o.
Organizacija tečaja varne
vožnje v društvu ZŠAM
Celje
Elektronsko poslovanje v
organizaciji AB7 d. o. o.
Analiza poslovanja družbe z
omejeno odgovornostjo XY
in samostojnega podjetnika
z vidika samozaposlitve
Komuniciranje v
računovodstvu CUDV
Dobrna

Leva Bukovnik
Marjana
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Grlica Zdenka
Grlica Zdenka

Grlica Zdenka

Grlica Zdenka
Grlica Zdenka
Vorina Anton
Vorina Anton
Vorina Anton
Vorina Anton
Sendelbah
Mojca
Vorina Anton
Nosan Marjeta
Leva Bukovnik
Marjana
Leva Bukovnik
Marjana

Ime in priimek

R/I* Datum

Natalija Drofenik

I

13.7.2017

Tamara Volovšek

R

13.7.2017

David Tratnik

R

13.7.2017

InesVolavc

R

11.9.2017

Tadej Jazbec

R

11.9.2017

Vahidina
Mehmedović

R

11.9.2017

Nika Pilko

R

11.9.2017

Marjana Robič
Jezernik

I

21.9.2017

Martina Artiček

R

21.9.2017

Gregor Kos

I

21.9.2017

Sara Režun

R

21.9.2017

Karin Leskovar

R

29.9.2017

Aleš Potočnik

R

29.9.2017

Bistra Jontez

R

29.9.2017

Naslov diplomskega dela
Reševanje konfliktov s
sodelavci v organizaciji X
Nabavno poslovanje v
podjetju MOS Servis, d. o.
o.
Analiza turistične destinacije
Nova Cerkev
Obdavčitev - davek od
dohodka fizičnih oseb v
Republiki Sloveniji.
Optimizacija spletnih strani v
podjetju Intersplet d. o. o.
Klasična in elektronska
hramba gradiva v Mestni
občini Celje
Oblike obveščanja v
Osnovni šoli Ljubečna
Pogodbe o delu z davčnega
in računovodskega vidika v
podjetju X
Knjigovodske listine in
poslovne knjige v podjetju
Eurokonto plus, d. o. o.
Nabavno poslovanje v
podjetju Sofran, d. o. o.
Postopki pri osebni prodaji
in poslovna korespondenca
v podjetju Kovit projekti, d.
o. o
Pravni položaj oseb, ki
opravljajo javna dela v
Občini Oplotnica
Prehod iz klasičnih oblik
poslovanja v e-poslovanje
na Občini Zreče
Ustreznost Celja kot
turistične destinacije za tuje
obiskovalce

*R – redni študij
I – izredni študij
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Mentor/ica
Kosi Tatjana
Prodnik
Jadranka
Prodnik
Jadranka
Leva Bukovnik
Marjana
Nosan Marjeta
Nosan Marjeta
Kosi Tatjana
Leva Bukovnik
Marjana
Leva Bukovnik
Marjana
Prodnik
Jadranka
Grlica Zdenka

Tomšič Petra
Nosan Marjeta
Tintor Silvija

Program Organizator socialne mreže

*I

Ime in priimek

R/I* Datum

Naslov diplomskega dela

Slavica
Leskovšek

I

5.10.2016

Nina Poznič

I

23.1.2017

Živa Dobnik

I

14.2.2017

Urša Košar

I

14.3.2017

Maja Mernik

I

14.3.2017

Tea Čulk

I

20.4.2017

Katja Jug

I

16.5.2017

Nina Marciuš

I

11.7.2017

Marina Spasić

I

11.7.2017

Janja Maček

I

31.8.2017

Vključitev otroka s
sindromom Mowat Wilson v
šolo
Konflikti in nevarnost
doživljanja nasilja na
delovnem mestu
Mednarodne posvojitve - s
poudarkom na pripravi za
to potrebne dokumentacije
Pomoč in podpora
žalujočim otrokom in
mladostnikom v
Slovenskem društvu
Hospic
Organizacija občinskega
praznika v občini Vojnik
Ustvarjalnost v dnevnem
centru Sonček Celje
Biblioterapija kot
terapevtsko sredstvo pri
delu z brezdomci
Stres pri delu z ljudmi v
Domu ob Savinji Celje
Pravice in obveznosti
delodajalca v okviru
urejanja delovnega
razmerja
Spremljanje gibalno
oviranega otroka v osnovni
šoli

Mentor/ica
Arnuš Olga
Bezenšek Lalić
Olga
Caharijaz
Ferme Nada
Muha Helena

Muha Helena
Šon Mojca
Muha Helena
Arnuš Olga
Caharijaz
Ferme Nada
Artnak Danica

– izredni študij

Program Varovanje
Ime in priimek

R/I* Datum

Naslov diplomskega dela

Suzana Brodej

I

13.10.2016

Goran Jevnišek

I

8.12.2016

Varnostno načrtovanje v
podjetju
Varovanje športnih
prireditev v organizaciji X
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Mentor/ica
Ribič Alma
Ribič Alma

*I

Rajko Peneš

I

8.12.2016

Tadej Zupan

I

8.12.2016

Tomaž Zupan

I

8.12.2016

Varovanje delovnih postaj v
domenskem okolju v
podjetju Engrotuš
Požarno varovanje objekta
na primeru podjetja Kova
d.o.o.
Varnost in zdravje pri delu
v pisarni na primeru
podjetja Kova d.o.o.

Nosan Marjeta
Jamšek Cveto
Jamšek Cveto

– izredni študij

2.12 DVANAJSTA PODELITEV DIPLOM
Letošnja, dvanajsta slovesna podelitev diplomskih listin, je bila 16. decembra 2016 v
Narodnem domu Celje. Diplomske listine je prejelo 60 diplomantov. Podelili smo jih 28
študentom rednega študija v programu Ekonomist. Iz izrednega študija programa
Ekonomist v Celju je prejelo diplomske listine 11 študentov in 7 iz dislokacije Rogaška
Slatina. Diplomsko listino je prejela tudi 1 diplomantka izrednega študija v programu
Ekonomist iz dislokacije Mozirje. Diplomske listine smo podelili tudi 8 študentkam
izrednega študija programa Organizator socialne mreže v Celju. Podelili pa smo tudi prvih
5 diplomskih listin študentom izrednega študija programa Varovanje. Diplomanti so
opravili zagovore diplomskih del med 1. oktobrom 2015 in 10. decembrom 2016.
Poleg diplomskih listin smo podelili priznanje najboljšim študentom. Nagradi sta prejeli:
– Staša Sivka ,študentka rednega študija programa Ekonomist,
– Lucija Zupanc, študentka izrednega študija programa Ekonomist.

2.13 PREGLED DOGODKOV
Datum

Dogodek

3. 10. 2016

Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika programa Ekonomist
– redni študij
4. 10. 2016
Začetek predavanj za študente programov Ekonomist, Organizator
socialne mreže in Varovanje – izredni študij Celje
5. in 13. 10. 2016 Zagovori diplomskih nalog
10. 10. 2016
Predavanje gospe Dušanke Janša za študente 2. letnika programa
Ekonomist – redni študij pri predmetu Oblikovanje proizvodov in
tehnoloških procesov
13. in 14. 10. Na Ekonomski fakulteti v Nišu je potekala mednarodna konferenca in
2016
56. proslava obstoja Ekonomske fakultete v Nišu, katere se je
udeležil dr. Anton Vorina
17. 10. 2016
Strokovni obisk študentov 2. letnika programa Ekonomist, modula
Tehnični komercialist – redni študij podjetja EMO orodjarna, d. o. o.
26. 10. 2016
70. korespondenčna seja predavateljskega zbora
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28. 10. 2016
9. 11. 2016

30. seja strateškega sveta
Strokovni obisk študentov 2. letnika programa Ekonomist, modula
Tehnični komercialist – redni študij podjetja Elektro Celje, d. d.
9. 11. 2016
Strokovni obisk študentov 1. letnika programa Ekonomist – redni
študij podjetja VIVAPEN, d. o. o. v Celju
16. in 17. 11. Zagovori diplomskih nalog
2016
23. 11. 1016
Študenti 1. In 2. letnika programa Ekonomist – redni študij so obiskali
Karierni sejem v Celju
7. in 8. 12. 2016 Zagovori diplomskih nalog
15. 12. 2016
Mednarodne konference LIMEN 2016 - druga međunarodna
naučnostručna i biznis konferencija liderstvo i menadžment:
Integrisane politike istraživanja i inovacija v Beogradu, sta se
udeležila mag. Zdenka Grlica in dr. Anton Vorina
16. 12. 2016
12. slavnostna podelitev diplom 60-tim diplomantom v Narodnem
domu v Celju
19. 12. 2016
31. seja strateškega sveta
20. 12. 2016
51. seja študijske komisije
21. 12. 2016
Predavanje mag. Alenke Brod, direktorice družbe Racio razvoj d. o.
o. študentom 1. in 2. letnika programa Ekonomist – redni študij
6. 1. 2017
70. korespondenčna seja predavateljskega zbora
12. 1. – 11. 3. V okviru programa Erasmus+ je študentka Lara Mogu iz 1. letnika,
2017
programa Ekonomist – redni študij, opravljala praktično
izobraževanje v Avstriji, v smučarskem središču Katschberg
Januar – februar Predstavitve programov naše šole za vpis v novo študijsko leto
2017
2017/2018 dijakom na srednjih šolah v Celju, Slovenskih Konjicah,
Slovenski Bistrici in Trbovljah, ki jih je koordinirala mag. Zdenka
Grlica
23. 1. 2017
Zagovor diplomskih nalog
27. 1. 2017
52. seja študijske komisije
31. 1. 2017
Strokovni obisk študentk 2. letnika program Ekonomist, modul
Računovodja – redni študij Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) Celje
7. 2. 2017
Gostovanje predavatelja pri predmetu Poslovna logistika v 2. letniku
programa Ekonomist – redni študij
14. 2. 2017
Zagovor diplomskih nalog
23. 2. 2017
32. seja strateškega sveta
24. 2. 2017
Gostujoče predavanje v okviru predmeta Poslovna logistika v 2.
letniku programa Ekonomist – redni študij
3. 3. 2017
53. seja študijske komisije
8. 3. 2017
Študenti 2. letnika programa Ekonomist – redni študij, so si v okviru
predmeta Prodaja ogledali prenovljeni supermarket Planet Tuš Celje
14. in 15. 3. 2017 Zagovori diplomskih nalog
15. 3. 2017
Strokovni obisk študentov programa Organizator socialne mreže –
izredni študij, v okviru predmeta Starost in staranje Hospica v
Ljubljani
22. 3. 2017
Strokovna ekskurzija študentov 1. in 2. letnika programa Ekonomist
– redni študij, v Steklarno Hrastnik
31. 3. 2017
54. seja študijske komisije
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3. 4. – 8. 4.

Delovni obisk naših predavateljev v okviru projekta Erasmus+ KA107
pri gostiteljih Visoke poslovne škole strukovnih studija v Leskovcu,
Srbija
12. 4. 2017
71. seja predavateljskega zbora
19. 4. 2017
72. korespondenčna seja predavateljskega zbora
20. 4. 2017
Zagovor diplomskih nalog
24. 4. do 28. 4. Predavateljica Mojca Sendelbah je v okviru mobilnosti predavateljev
2017
Erasmus+ predavala na Sveučilištu v Dubrovniku
27. 4 do 3. 5.
Dr. Anton Vorina je v okviru programa Erasmus+ gostoval na Rīgas
2017
Tehniskās Universitātes Inženier Ekonomikas Unvadības fakultātes
v Rigi (Latvija)
10. 5. do 12. 5.
Študenti 1. letnika, programa Ekonomist – redni študij, so na
2017
Ekonomski šoli Murska Sobota sodelovali na 9. Raziskovalnem
mednarodnem taboru ŠPIC
11. 5. 2017
33. seja strateškega sveta
16. 5. do 18. 5. Zagovori diplomskih nalog
2017
17. 5. 2017
V okviru Kariernega centra Višje strokovne šole je bil organiziran
strokovni obisk študentov 1. letnika programa Ekonomist – redni
študij, v Inkubatorju Savinjske regije v Celju
17. 5. do 20. 5.
Predavateljica Mojca Sendelbah je bila v okviru Erasmus+
2017
mobilnosti gostja neprofitne organizacije Deša Dubrovnik –
Regionalni centar za izgradnju zajednice i civilnog društva
24.5. 2017
Pri predmetu Organizacija in menedžment podjetja je izvedel
vabljeno predavanje g. Franc Jager iz družbe Jagros, d. o. o.
24. in 25. 5.
Predavateljice mag. Marjana Leva Bukovnik, mag. Zdenka Grlica in
2017
Tatjana Kosi so se udeležile 5. konference o razvoju kadrov v
organizaciji Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada RS
29. 5. 2017
55. seja študijske komisije
Študenti 1. letnika programa Ekonomist – redni študij, so bili na
1. 6. 2017
strokovnem obisku v podjetju Avtohiša Škorjanec, d. o. o. v Celju
15. 6. 2017
Zagovor diplomskih nalog
15. 6. 2017
Objava intervjuja s predavateljico Mojco Sendelbah, koordinatorico
programa Erasmu+,v časopisu Novi tednik
23. 6. 2017
Ravnatelj mag. Bojan Sešel, mag. Zdenka Grlica in dr. Anton Vorina
so se udeležili 22. mednarodnega znanstvenega srečanja v Nišu
27. 6. 2017
Prvi rok za preizkus posebnih psihofizičnih sposobnosti kandidatov
za vpis v program OSM
29. 6. 2017
56. seja študijske komisije
7., 11. in 13. 7. Zagovori diplomskih nalog
2017
5. 7. 2017
57. seja študijske komisije
17. 8. 2017
Vpis študentov v prvem prijavnem roku v 1. letnik programa
Ekonomist – redni in izredni študij ter programa Organizator socialne
mreže – izredni študij za študijsko leto 2016/2017
31. 8. 2017
Zagovor diplomskih nalog

48

4. do 9. 9. 2017

Tretji delovni obisk projektne skupine Erasmus+ KA107 in
ravnatelja na Visoki poslovni školi strukovnih studija v Leskovcu, v
Srbiji
4. 9. do 30. 9. Vpis študentov v 2. letnik – redni in izredni študij, za študijsko leto
2017
2017/2018
11. 9. 2017
Zagovor diplomskih nalog
12. do 17. 9.
Predstavitev projekta Erasmus+ KA107 in naše šole na
2017
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju
15. 9. 2017
Drugi rok za preizkus posebnih psihofizičnih sposobnosti
kandidatov za vpis v program OSM
18. 9. 2017
58. seja študijske komisije
21. in 29. 9. 2017 Zagovori diplomskih nalog
22. 9. 2017
Ravnateljev dan
26. 9. 2017
Vpis študentov v drugem prijavnem roku v 1. letnik vseh programov
– redni in izredni študij za študijsko leto 2017/2018

2.14 DOGODKI V SLIKI IN BESEDI
10. oktobra 2016, je študente 2. letnika
programa
Ekonomist,
modul
tehnični
komercialist – redni študij, pri predmetu
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
obiskala ga. Dušanka Janša, ki ima svoje
podjetje in je strokovnjakinja s področja
psihoterapije in človeških virov. Obisk je
organiziral dr. Anton Vorina.
Pomen pri razvoju novih izdelkov ga. Dušanka
Janša vidi v samem jedru človeka in meni, da je
potrebno nenehno iskati nove in nove ideje.
Vsak razvoj se začne z razmišljanjem.

49

V Nišu je 13. oktobra 2016 potekala
mednarodna
znanstvena
konferenca
z
naslovom »The priority directions of national
economy
development«
v
organizaciji
Ekonomske fakultete. Udeležilo se je je okoli 60
avtorjev iz več deset različnih držav. Dr. Anton
Vorina je v soavtorstvu z dr. Miro Simonič in
Maria Vlasova predstavil članek z naslovom
»The relationship between job satisfaction and
employee engagement«.
14. oktobra 2016 je potekala 56. obletnica
obstoja Ekonomske fakultete v Nišu, katere se
je udeležil tudi dr. Anton Vorina.
Izvedel je vabljeno predavanje za študente
dodiplomskega študija z naslovom »Start up
and running own business - case study«.
17. oktobra 2016 so študenti 2. letnika
programa
Ekonomist,
modul
tehnični
komercialist– redni študij, obiskali podjetje EMO
orodjarna, d. o. o. v Celju. Pod mentorstvom
predavateljev dr. Antona Vorine in Cveta
Jamška so si ogledali celotni proizvodni proces,
vključno s pripravo proizvodnje, razvojno službo
ter službo kakovosti. Podjetje zaposluje
približno
200
visoko
usposobljenih
strokovnjakov, ki pri svojem delu uporabljajo
najmodernejšo programsko in strojno opremo.
Skozi celoten proizvodni proces skrbijo za visok
nivo zagotavljanja kakovosti z vmesnimi in
končnimi internimi in eksternimi kontrolami.
Bistvo je, da so proizvodi zelo kakovostni, saj
so stroški reklamacij, zaradi izvoza, previsoki.
Pod mentorstvom predavatelja dr. Antona
Vorine so študenti 2. letnika programa
Ekonomist, modul tehnični komercialist – redni
študij, 9. novembra 2016 obiskali podjetje
Elektro Celje d. d.. Poleg hčerinskega podjetja
Energije so
spoznali tudi sistem vodenje
Elektra Celje, certifikate kakovosti, ki jih podjetje
ima, kako se kakovost vzdržuje, vodi, preverja,
meri
in
izboljšuje.
Podjetje
posluje
dobičkonosno in vodi dokumentacijo kakovosti
(približno 900 dokumentov), pri zagotavljanju
kakovosti pa uporablja prek 140 kazalnikov
učinkovitosti in ima zapisanih več 100 navodil
za delo.
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9. novembra 2016 so v okviru predmeta
Poslovno komuniciranje študenti 1. letnika
programa Ekonomist – redni študij, obiskali
družinsko podjetje Vivapen, d. o. o. v Celju.
Sprejela jih je direktorica in solastnica podjetja
gospa Petra Melanšek. Podjetje je bilo
ustanovljeno 1967 leta. Danes spada med
vodilne proizvajalce nalivnih peres, rolerjev in
črnila v Evropi. V podjetju je trenutno 96 redno
zaposlenih, 90 % proizvodnje izvozijo na
evropske trge.
Podjetje Vivapen je prejemnik številnih nagrad
za odličnost poslovanja. Študenti so si ogledali
proizvodnjo nato pa imeli razgovor z direktorico
na temo kako ustvariti dober vtis pri potencialnih
delodajalcih na razgovoru za prakso ali službo,
kako napisati dobro prijavo oz. prošnjo za
prakso. Strokovno ekskurzijo je organizirala
predavateljica Tatjana Kosi.

Študenti 1. in 2. letnika programa Ekonomist –
redni študij so 23. novembra 2016 obiskali
Karierni sejem v Celju. Na njem so lahko
preverili svoj izdelan življenjepis, opravili
psihometrično
testiranje,
si
izdelali
profesionalno fotografijo, predvsem pa izkoristili
priložnost za iskanje zaposlitve oz. prakse.
Organizatorici strokovne ekskurzije sta bili
predavateljici Marjeta Nosan in Tatjana Kosi.

Predavatelja dr. Anton Vorina in mag. Zdenka
Grlica sta se 15. decembra 2016 udeležila
mednarodne konference LIMEN 2016 - Druga
međunarodna
naučnostručna
i
biznis
konferencija
liderstvo
i
menadžment:
Integrisane politike istraživanja i inovacija.
Konferenca je potekala v Beogradu (Srbija).
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Dr. Vorina je v soavtorstvu z Nikolino Vrcelj in
Damirjem Hrepevnikom predstavil članek z
naslovom »What future holds for human
resource management«. Mag. Zdenka Grlica pa
je predstavila članek z naslovom »The use of
more demanding statistical methods within
management of education«.
16. decembra 2016 je v Narodnem domu Celje
potekala že 12. slavnostna podelitev diplom.
Tokrat je diplomske listine prejelo 60
diplomantov, ki so diplomirali v preteklem
študijskem letu. Diplome so bile podeljene
študentom vseh treh programov, in sicer
ekonomist, organizator socialne mreže in prvič
tudi iz programa varovanje. Z diplomo
Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole se
ponaša že 1440 diplomantov.
Slavnostne podelitve so se udeležili mag. Bojan
Sešel, ravnatelj Višje strokovne šole, gospa
Bernarda
Marčeta,
direktorica
zavoda
Ekonomske šole Celje, gospa Katja Esih,
direktorica Regijskega izobraževalnega centra
in gospod Stane Rozman, pooblaščenec
župana Mestne občine Celje (v prvi vrsti od leve
proti desni).

Prve vrste v dvorani so zasedli diplomanti in
diplomantke. Njihovi povabljenci so zapolnili
zadnji del dvorane.
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Prisotne je uvodoma nagovorila gospa
Bernarda
Marčeta,
direktorica
zavoda
Ekonomske šole Celje.

V imenu Mestne občine Celje je diplomante in
diplomantke pozdravil in zaželel osebnih in
kariernih uspehov gospod Stane Rozman,
pooblaščenec župana Mestne občine Celje

Diplomante in diplomantke, predavateljski zbor
in goste je nagovoril tudi ravnatelj Višje
strokovne šole mag. Bojan Sešel.
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Prejemnica diplomske listine je bila med drugimi
tudi Špela Ograjšek, študentka programa
Ekonomist, modula tehnični komercialist – redni
študij.

Diplomant Ekonomske šole Celje, Višje
strokovne šole je postal tudi Tomaž Farčnik,
študent programa Ekonomist, modula tehnični
komercialist – izredni študij Celje.
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Med prejemniki diplomske listine v programu
Organizator socialne mreže je bila tudi Teja
Aristovnik.

Prva diplomantka v programu Varovanje je bila
študentka Suzana Brodej.
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Diplomsko listino je prejel tudi študent programa
Ekonomist, modula tehnični komercialist – redni
študij, Jakob Jež.

Najboljša študentka med rednimi študenti je bila
Staša Sivka (levo), med izrednimi študenti pa
Lucija Zupanc.

V imenu vseh študentov je spomine obudila
diplomantka Suzana Kučuković, študentka
programa Ekonomist, modula turizem – redni
študij.
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Kulturni program so popestrili dijaki Srednje
glasbene šole Celje.
Program je kot že več let povezovala bivša
študentka in diplomantka naše šole Mojca
Krajnc.
Po slavnostni podelitvi je sledilo druženje v
stranski dvorani Narodnega doma.
V okviru predmeta Poslovno komuniciranje je
21. decembra 2016 izvedla predavanje mag.
Alenka Brod, direktorica družbe Racio razvoj, d.
o. o. iz Celja. Študentom 1. in 2. letnika
programa Ekonomist, je predstavila nekaj
koristnih napotkov pri komuniciranju v
poslovnem svetu.
Gospa Alenka Brod je razložila, zakaj se je
potrebno vse življenje učiti in razvijati. To je
podkrepila z izkušnjami družbe Racio razvoj, ki
je zelo uspešno podjetje na področju
kadrovskega svetovanja. Obisk je organizirala
predavateljica Tatjana Kosi.

V Ajmerju v Indiji je 23. in 24. decembra 2016
potekala mednarodna konferenca 5th Biennial
International Conference on Entrepreneurship,
Tourism and Environment, Center for
Entrepreneurship
and
Small
Business
Management Maharshi Dayan and Saraswati
University Ajmer 305009 Rajasthan. Udeležil se
je je dr. Anton Vorina.

Dr. Anton Vorina je v soavtorstvu z dr. Dejanom
Spasićem, dr. Borislavo Stoimenovo in Nikolino
Vrcelj predstavil članek z naslovom »The
correlation between employee engagement and
leadership styles«.
Konferenca je poudarila pomen podjetništva,
kompetenc, ki jih mora imeti podjetnik in
raziskovanja različnih področij z namenom biti
boljši.
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Naša študentka Lara Mogu je pridobila
štipendijo za mobilnosti študentov z namenom
prakse v okviru programa Erasmus+. Praktično
izobraževanje je opravljala med 12. januarjem
in 11. marcem 2017 v Avstriji, v smučarskem
središču Katschberg.
Delo je opravlja v podjetju Lärchenstadl GmbH,
katerega restavracija se nahaja na 1600 m
nadmorske višine.
Njene naloge so bile iz širšega področja
komerciale: naročila, delo z računalniškim
programom Orderman, sodelovanje pri odpravi
napak pri plačevanju s kreditnimi karticami,
sprejem gostov, urejanje dokumentacije itd.
V mesecu januarju in februarju 2017 so
potekale predstavitve programov naše višje
šole dijakom na srednjih šolah v Celju,
Slovenskih Konjicah, Slovenski Bistrici in
Trbovljah. Koordinirala jih je mag. Zdenka Grlica
pri samih predstavitvah po šolah po so
sodelovale predavateljice še mag. Marjana
Leva Bukovnik, Mojca Sendelbah in mag.
Jadranka Prodnik ter študenti 1. letnika
programa Ekonomist – redni študij.
31. januarja 2017, so študentke 2. letnika
programa Ekonomist, modula računovodstvo –
redni študij, s predavateljico Mojco Sendelbah
obiskale Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Sprejela jih je vodja organizacijske enote Celje,
gospa Darja Lipičnik. Predstavila je glavne
naloge in vlogo AJPES-a. Študentke je
predvsem zanimala vsebina in vodenje
Poslovnega
registra
Slovenije,
podatki
povezani z insolvenčnimi postopki ter
večstranski pobot obveznosti (ePobot).
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Spoznale so točko »točka VEM« (Vse Na Enem
Mestu) ter celoten postopek ustanovitve s. p.
preko registracije na točki VEM. Ta postopek je
v primeru, da bodoči samostojni podjetnik
pozna svoj cilj in pride s potrebnimi podatki (ime
podjetja, davčna številka, dejavnosti, ki jih bo
opravljal, sedež podjetja ipd.), pravzaprav zelo
enostaven in kratek.

V okviru predmeta Poslovna logistika so
študenti 2. letnika programa Ekonomist, modula
tehnični komercialist – redni študij, 7. februarja
2017 poslušali predavanja mag. Darka
Pirtovška. Izvedel je predavanje z naslovom
»Kakšne so cene železniškega in avtobusnega
prevoza za državljane članic EU«?
Pri predmetu Poslovna logistika smo 24.
februarja 2017 gostili predavatelja Christiana
Rušnika (vodja poprodaje tovornih vozil v
podjetju
Volvo) in
Jožeta
Gorenjaka
(samostojnega podjetnika – prevoznika).
Izvedla sta predavanje na temo »Stroški
mednarodnega cestnega prevoza«.
Študenti 2. letnika programa Ekonomist modula
tehnični komercialist – redni študij, so v okviru
predmeta Prodaja 8. marca 2017 obiskali Planet
Tuš Celje. Pod vodstvom poslovodkinje, gospe
Mirjane Vučkovac, so si ogledali prenovljeni
hipermarket. Študenti so po opravljenem
ogledu, ki ga je organizirala predavateljica mag.
Zdenka Grlica, pripravili obsežno in natančno
poročilo v sliki in besedi.
Študenti programa Organizator socialne mreže
– izredni študij, so v okviru predmeta Starost in
staranje 5. marca 2017 obiskali Hospic v
Ljubljani. Obisk je organizirala predavateljica
mag. Irena Potočnik.
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22. marca 2017 je bilo 38 študentov 1. In 2.
letnika programa Ekonomist na strokovni
ekskurziji v Steklarni Hrastnik. Pred proizvodnjo
jih je pričakala gospa Rosanda Kladnik, ki je v
Steklarni Hrastnik zaposlena kot samostojna
komercialistka. Najprej so se odpravili v sejno
sobo, kjer so si lahko ogledali razne specialne
steklenice (za vodko, konjak, whiskey,...) in tudi
različne vrste kozarcev, ki jih proizvajajo v
Steklarni Hrastnik Vitrum.
Predstavljena jim je bila zgodovina podjetja in
njihovi zadnji uspehi poslovanja podjetja, ki
zaposluje 770 ljudi in kar 97% proizvodnje
izvozijo. Nato so si ogledali tudi proizvodnjo.
Ogled so zaključili v njihovi trgovini steklenih
izdelkov. Ekskurzijo je organizirala Marjeta
Nosan, ki je bila poleg mag. Marjane Leva
Bukovnik in Tatjane Kosi, tudi spremljevalka.
Na fotografiji je komercialistka Rosanda Kladnik
s študentkama Ines Podkoritnik in Anamarijo
Hrup (desno), ki sta v Steklarni Hrastnik
opravljali praktično izobraževanje.

Od 27. do 31. marca 2017 je v okviru programa
Erasmus+ na naši višji šoli gostoval predavatelj
dr. Aleksandar Trajkov iz Fakultete za turizem in
gostinstvo Ohrid, iz Makedonije.
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29. marca. 2017 je izvedel predavanje z
naslovom »Trade logistics in modern business
world«. Predavanja so bila v okviru predmetov
Organizacija in menedžment podjetja ter
Poslovna logistika organizirana za študente 1.
in 2. letnika programa Ekonomist – redni študij.

Od 3. do 8. aprila. 2017 so bile predavateljice
Marjeta Nosan, mag. Jadranka Prodnik, mag.
Marjana Leva Bukovnik in Mojca Sendelbah, v
okviru projekta Erasmus+ KA107, na delovnem
obisku pri gostiteljih Visoke poslovne škole
strukovnih studija v Leskovcu, Srbija. Vodja
projekta je bila Mojca Sendelbah, ostale pa so
članice delovne skupine. Na delovnih sestankih
je sodelovalo pet članov delovne skupine šole
gostiteljice. Delovni obisk je bil nadaljevanje
dela, ki so ga opravili gostje iz Niša skupaj z
našimi predavatelji v mesecu septembru 2016.
Prvi delovni dan, 4. aprila 2017, je potekal v
usklajevanju in dopolnitvah priprave skupnih
izhodišč glede kvalitetne organizacije in izvedbe
praktičnega izobraževanja študentov.
Nato so obiskali podjetje »Primanova d. o. o.«,
kjer izvajajo praktično izobraževanje za
študente naših gostiteljev. Podjetje ima tako
trgovinsko dejavnost kot tudi proizvodnjo
živilskih izdelkov.
5. aprila 2017 so obiskali turistično destinacijo
Kopaonik,
kjer
študenti
turistične
in
gastronomske smeri študija opravljajo svoje
praktično izobraževanje. Tudi tu so si po
uvodnem pogovoru in izmenjavi mnenj in
predlogov ogledali Grand hotel & Spa, ki v
kompleksu treh hotelov letno gosti preko tisoč
petičnih gostov.
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6. aprila 2017 so se udeležili tudi dneva Odprtih
vrat, ki so ga pripravili dijakom srednjih šol,
svojim potencialnim študentom v prihodnjem
študijskem letu.

7. aprila 2017 so se še enkrat srečali na
skupnem delovnem sestanku, na katerem so
povzeli bistvene dosežke skupnega projekta ter
dogovorili nadaljnje aktivnosti vezane na
dokončno zaključevanje vseh preostalih
aktivnosti projekta.
V Nišu so obiskali sejem izobraževanja,
namenjen bodočim študentom na območju tega
dela Srbije.
Po zaključnem delovnem sestanku projektnega
dela so se 8. aprila 2017 še zadnjič srečali z
vodstvom šole, z direktorico dr. Mileno
Marjanović, ter povzeli bistvene zaključke
medsebojnega sodelovanja zdaj in v bodoče.

Dr. Anton Vorina je v okviru programa
Erasmus+ od 27. aprila do 3. maja 2017
gostoval na Rīgas Tehniskās Universitātes
Inženier Ekonomikas Unvadības fakultātes v
Rigi, v Latviji.

Študentom visokošolskega in magistrskega
študija smeri ekonomija in inženirstvo je
predaval štiri različne teme: »The future skills
of leaders (entrepreneurs)«; »How do i become
a very motivated worker?«; »Management of
quality - how to ensure excellent quality of the
service?«; »Optimization of logistical costs:
how to find a cheap airline tickets?«
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Od 24. do 28. aprila 2017 je predavateljica
Mojca Sendelbah v okviru mobilnosti
predavateljev
Erasmus+
predavala
na
Sveučilištu
u
Dubrovniku.
Študentom
dodiplomskega in magistrskega študija na
Oddelku za ekonomijo in poslovno ekonomijo
ter Oddelku za elektrotehniko in informatiko je
predavala na temo »Vloga in pomen socialnega
podjetništva« s primeri dobre prakse v Sloveniji.
V okviru obiska je obiskala tudi organizacijo
DEŠA Dubrovnik – Regionalni centar za
izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, ki
deluje na področjih socialne ekonomije in izvaja
različne projekte v cilju pomoči različnim
ranljivim skupinam ljudi.

Od 10. do 12. maja 2017 je potekal 9.
Raziskovalni
mednarodni
tabor
ŠPIC
(Študentski
podjetniški
in
inovacijskoraziskovalni center), ki sta ga organizirala
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja
strokovna šola in Pomursko društvo za
kakovost. Na taboru so sodelovali študenti višjih
strokovnih šol iz Slovenije (Slovenj Gradca,
Celja, Ptuja in Murske Sobote), Ekonomske
fakultete iz Zagreba, Hrvaška, Ekonomske
fakultete iz Niša, Srbija, Fakultete za turizem
Ohrid, Makedonija in Ekonomske fakultete
Moskva, Rusija.
Mentorji so predstavili delo po skupinah, teme
in način dela. Celjska skupina pod mentorstvom
predavatelja, dr. Antona Vorine je raziskovala
temo »Zadovoljstvo z življenje, in politično
kulturo«.
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17. maja 2017 smo v okviru Kariernega centra
naše šole s študenti 1. letnika programa
Ekonomist – redni študij, obiskali Inkubator
Savinjske regije v Celju. Direktorica Saša Lavrič
nam je predstavila način dela inkubatorja.
Poslovne prostore ponujajo interesentom tudi
kot obliko »coworkinga«. Študentom je
predstavila možnosti kako z njihovo pomočjo
realizirati svojo idejo.
Od 17. do 20. maja 2017 je bila predavateljica
Mojca Sendelbah v okviru Erasmus+ mobilnosti
z namenom usposabljanja gostja neprofitne
organizacije DEŠA Dubrovnik – Regionalni
centar za izgradnjuzajednice i civilnog društva.
DEŠA deluje na področju socialne ekonomije z
različnimi projekti v obliki delavnic, izobraževanj
in usposabljanj za različne skupine ranljivih
skupin prebivalstva (mladi, ženske, starejši).
Deluje na področju ohranjanja kulturne
dediščine in razvoja podeželja. Sodelujejo tudi v
širokem mednarodnem projektu SUSY, ki
vključuje udeležence iz kar 23 držav.
Dnevi socialne ekonomije so bili organizirani v
smislu okroglih miz in delavnic na temo
problematike in dobrih praks, ki so jih predstavili
eminentni
udeleženci:
vodilni
hrvaški
strokovnjak na področju socialne politike Gojko
Bežovan s Pravne fakultete Univerze v
Zagrebu,
Lidija
Pavić-Rogosić,
članica
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,
Dubravka Akšamović s Pravne fakultete v
Osijeku, ki je predstavila projekt Pravnoekonomske klinike, Marko Pavičić in Mario
Dodig, ki sta predstavila Zadrugo etičnega
financiranja in Etično banko.
Naša predavateljica Mojca Sendelbah je
predstavila Zakon o socialnem podjetništvu in
primere dobre prakse v Sloveniji, kjer je danes
registrirano že 251 socialnih podjetij.
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24. maja 2017 je študentom 1. letnika programa
Ekonomist – redni študij, pri predmetu
Organizacija in menedžment podjetja, izvedel
vabljeno predavanje g. Franc Jager, direktor
družbe Jagros, d. o. o. na temo »Menedžment
družbe Jagros, d. o. o.«

24. in 25. maja 2017 so se predavateljice mag.
Marjana Leva Bukovnik, mag. Zdenka Grlica in
Tatjana Kosi udeležile 5. konference o razvoju
kadrov v organizaciji Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada RS. Naslov konference je bil »Skupaj
nad izzive jutrišnjega dne«. Prvi dan so potekale
plenarne razprave na temo »Kadri in trg dela –
stanje, pričakovanja in izzivi«, v popoldanskem
času pa okrogla miza z gosti iz podjetij, ki so
predstavili dobre primere iz prakse.

Drugi dan konference so potekale različne
delavnice. Naše predavateljice so se udeležile
različnih delavnic na temo management idej,
sinergija poslovne strategije in organizacijske
kulture ter tretje delavnice na temo čustvene
inteligentnosti na delovnem mestu. Vsaka od
teh delavnic je bila zelo praktično naravnana in
je dala vsebine, ki jih bo mogoče kot najnovejše
trende prenesti študentom.
1. junija 2017 so študenti 1. letnika programa
Ekonomist modula tehnični komercialist – redni
študij, v sklopu predmeta Organizacija in
menedžment podjetja obiskali podjetje Avtohiša
Škorjanec, d. o. o. v Celju. Obisk je organiziral
dr. Anton Vorina. Študenti so si ogledali
družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta
1989, že od vsega začetka pa se ukvarja z
avtomobilsko dejavnostjo in so pooblaščeni
prodajalec in serviser vozil KIA. Študenti so
spoznali
organizacijo
podjetja,
načine
motiviranja zaposlenih in osnovne karakteristike
vozil.
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5. junija 2017 so se predavatelji družili izven
delovnega časa in sicer so si ogledali cvetlični
vrt v Šmarju pri Jelšah, lastnice Nade Vreže. Vrt
je poimenovala Čar vrta. Gospa Nada nam je
podrobneje predstavila rastline in nas pogostila
s sadeži vrta. Z navdušenjem smo prisluhnili
naravnim zakonitostim, ki omogočajo zdravo in
bujno rast rastlin.

Kot samozaposlena v lastnem s. p. nam je
predstavila dejavnosti s katerimi se še ukvarja,
da ji je omogočen status samozaposlene. Tudi
v vrtu je potrebno poznati ekonomijo, le da tukaj
prevladujejo namesto ekonomskih naravni
zakoni.

15. junija 2017 je bil v časopisu Novi tednik
objavljen intervju s predavateljico Mojco
Sendelbah in študentko Laro Mogu, ki je v
okviru Erasmusa + opravljala prakso v Avstriji,
kar pa jo je opogumilo, da si je poiskala delo
med počitnicami v Ameriki in sicer Južni
Karolini. Mojca Sendelbah je kot koordinatorica
za program Erasmu+, predstavila možnosti
opravljanja prakse študentov v tujini v okviru
programa Erasmus+. Naslov članka: V tujino po
praktične izkušnje.
23. junija 2017 so se predstavniki Ekonomske
šole Celje, Višje strokovne šole udeležili 22.
mednarodnega
znanstvenega
srečanja
Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja
jugoistočne Evrope. Srečanje je organizirala
Ekonomska fakulteta Niš.

66

Mag. Bojan Sešel in mag. Zdenka Grlica sta na
konferenci predstavila referat »Trendovi na
području merchandisinga u prodavnicama
prehrane velikih trgovačkih lanaca«.
Dr. Anton Vorina in dr. Božidar Veljković sta
predstavila referat »Turističku putovanje posledica ili cilj«.
Od 4. do 9. septembra 2017 je v Leskovcu, v
Srbiji potekal drugi delovni obisk v okviru
projekta Erasmus+ KA107. S strani naše šole
so sodelovali ravnatelj mag. Bojan Sešel ter
člani projekta: Mojca Sendelbah – vodja
projekta, mag. Marjana Leva Bukovnik, mag.
Jadranka Prodnik ter Marjeta Nosan.

S partnerji iz Visoke poslovne škole strukovnih
studija v Leskovcu so uskladili Priročnik za
izvedbo praktičnega izobraževanja za mentorje
in organizatorje v izobraževalnih institucijah kot
tudi v organizacijah, kjer so študenti na praksi.

Gostje so pripravili tudi več obiskov v podjetjih,
med njimi Hidroelektrarno Vućje. Zanimiv je bil
tudi obisk socialnega podjetja »Radanska ruža«
v kraju Lebani v Srbiji.

Na novinarski konferenci, ki je bila organizirana
za njihove medije 7. septembra 2017, so
sodelovali direktorica Visoke poslovne škole
strukovnih studija v Leskovcu, dr. Milena
Marjanović in ravnatelj Višje strokovne šole
mag. Bojan Sešel, vodja celotnega projekta
Erasmus+ KA107 Mojca Sendelbah in vodja
projekta s strani šole iz Leskovca, dr. Dragan
Stojanović.
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Od 12. do 17. septembra 2017 smo se
predstavili na 50. Mednarodnem obrtnem sejmu
MOS v Celju.

Poudarek predstavitve je bil na projektu
Erasmus+ KA107.

Predstavili smo obiske naših predavateljev in
študentov v podjetjih oz. organizacijah doma in
v tujini v okviru Erasmusa+.
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3 ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018
V programu Ekonomist je bilo v študijskem letu 2017/2018 v prvi letnik rednega študija
vpisanih 31 študentov. V 2. letnik rednega študija je bilo v študijskem letu 2017/2018 v
programu Ekonomist vpisanih 18 študentov, od tega sta bila 2 ponavljalca.
V programu Ekonomist je bilo vpisanih 20 študentov izrednega študija, od tega 11 v
1. letnik in 9 v 2. letnik. V študijskem letu 2017/2018 so poslušali samo predavanja in vaje
po predmetniku 2. letnika, ker so bili študenti 1. in 2. letnika združeni.
V programu Organizator socialne mreže je bilo vpisanih 29 študentov izrednega študija,
od tega 15 v 1. letnik in 14 v 2. letnik. Študenti so imeli združena predavanja obeh letnikov
in sicer so poslušali predavanja in vaje po predmetniku 1. letnika.
V študijskem letu 2017/2018 je bilo na Višjo strokovno šolo vpisanih 49 rednih in 50
izrednih študentov, skupaj 99 študentov. Za študentov izrednega študija obeh programov
so se predavanja izvajala samo v Celju.

3.1 PREDAVATELJI
Program Ekonomist
Predavatelj/predavateljica
mag. Zdenka Grlica
Tatjana Kosi
Mateja Kapitler
mag. Marjana Leva Bukovnik
Petra Tomšič
Marjeta Nosan
Mag. Danica Pušnik
Janez Turnšek
Mojca Sendelbah
Silvija Tintor
dr. Anton Vorina

Predmet
Poslovna matematika s statistiko, Prodaja, Trženje
Poslovno komuniciranje
Poslovno komuniciranje
Davki, Finančno računovodstvo, Osnove poslovnih
financ, Insolvenčni postopki
Poslovno pravo
Informatika, Elektronsko poslovanje, Praktično
izobraževanje 1 in 2
Ekonomija
Nabava
Računovodstvo za samostojne podjetnike,
Stroškovno računovodstvo, Analiza bilanc z revizijo,
Temelji računovodstva,
Poslovni tuji jezik 1 angleščina
Organizacija in menedžment podjetja, Poslovna
logistika, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
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Program Organizator socialne mreže
Predavatelj/predavateljica
mag. Olga Bezenšek Lalić
Tatjana Kosi
Helena Muha
Dora Najrajter
Marjeta Nosan
Mojca Sendelbah
Silvija Tintor
Petra Tomšič
Žanet Mithans

Predmet
Lokalno okolje in podporne mreže
Organizacija in tehnike vodenja
Jezikovna kultura
Kaj je socialna država
Informacijska tehnologija v sociali, Praktično
izobraževanje 1 in 2
Podjetništvo
Tuji jezik – nemški jezik in angleški jezik
Pravo in vodenje dokumentacije v sociali
Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju

3.2 MEDNARODNO SODELOVANJE
V okviru programa Erasmus+ je naša šola nosilka Erasmus univerzitetne listine za
terciarno izobraževanje (ECHE), ki omogoča vključitev naše ustanove v projekte
programa Erasmus+.
V študijskem letu 2017/2018 so potekali trije projekti:
V okviru razpisa Erasmus+ 2017 za Ključni ukrep 1 smo pridobili sredstva za izvajanje
KA103: Mobilnost med državami programa in KA107: Mobilnost med državami programa
in partnerskimi državami.
V okviru odobrenih sredstev KA103: Mobilnosti med državami programa je na razpolago
ena štipendija za študenta z namenom praktičnega izobraževanja, dve za osebje z
namenom usposabljanja in ena za osebje z namenom poučevanja.
V okviru KA107: Mobilnost med državami programa in partnerskimi državami izvajamo
projekt: »Social entrepreneurship education – the way to solve social problems« skupaj
z našim partnerjem Ekonomsko fakulteto Niš, Srbija. Na podlagi izmenjave izkušenj in
dobrih praks bomo oblikovali gradivo s primeri dobrih praks v državah - partnericah
projekta. Imeli smo eno kontaktno srečanje v Celju (aprila 2018). Drugo bo v Nišu
predvidoma januarja 2019. Delo je intenzivno potekalo skozi celotno študijsko leto
2017/18.
V okviru razpisa Erasmus+ 2017 Ključni ukrep 2 pa smo kot partnerji vključeni v projekt
KA2 Strateška partnerstva v visokem šolstvu, ki ga kot nosilka vodi Skupnost višjih
strokovnih šol Republike Slovenije. Kot partnerji so vključene še institucije iz Češke,
Malte, Hrvaške in EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education,
Belgija. Vsebina projekta »Smart Electronic System for Tracking Apprenticeships« se
nanaša na pomembno področje praktičnega izobraževanja in njegovega kakovostnega
spremljanja s pomočjo sodobne tehnologije.
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3.3 ŠTUDIJSKA KOMISIJA
Študijsko komisijo sestavljajo tri predavateljice, ki zastopajo vse izobraževalne programe,
in sicer: mag. Zdenka Grlica, mag. Marjana Leva Bukovnik in Marjeta Nosan, univ. dipl.
inž. rač. in inf.
Študijska komisija Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole je, v skladu z Zakonom o
organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFI; Ur. l. RS. št. 12/96) ter določili
14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Ur. l. RS št. 86/04) in
Pravilnika o delu študijske komisije, v študijskem letu 2017/18, opravila naslednje naloge:
1. Obravnavala je 46 vlog za priznanje izpitov v vseh treh študijskih programih iz drugih
višjih ali visokih šol in v celoti priznala 31 izpitov, 13 izpitov delno priznala in 2 zavrnila.
2. Pregledala in delno priznala je 10 vlog za priznavanje praktičnega izobraževanja v
vseh treh študijskih programih.
3. Obravnavala je 32 predlaganih tem diplomskih nalog oz. dispozicij v vseh treh
študijskih programih in odobrila 31 naslovov, 1 pa zavrnila.
4. Obravnave pod točko razno:
–
–

Komisija je obravnavala in potrdila študijski koledar za študijsko leto 2018-2019
Komisija je določila meriala za vključitev zaposlenih študentov v sofinanciran študij
projekta MUNERA 3.

3.4 KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednica in šest
članov, in sicer:
–
–

pet predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse
skupine predmetov,
dva študenta.

Člani komisije so bili v tem študijskem letu: mag. Marjana Leva Bukovnik – predavateljica,
Marjeta Nosan – predavateljica in predsednica, Andraž Laubič – študent, Neja Rajh –
študentka, Mojca Sendelbah – predavateljica, Silvija Tintor – predavateljica in dr. Anton
Vorina – predavatelj.
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja z zakonom določene naloge
in predvsem skrbi za spremljanje zadovoljstva študentov in predavateljev s študijskim
procesom. V tem študijskem letu se je sestala dvakrat, ostale dejavnosti so opravljali s
sprotnimi dogovori.
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V tem študijskem letu so se za merjenje zadovoljstva študentov in predavateljev uporabili
enaki vprašalniki kot v lanskem študijskem letu. Študenti so izpolnjevali elektronske
vprašalnike.
Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so nadaljevali z vsemi
aktivnostmi, ki so jih izvajali v lanskem študijskem. Tako so tudi letos obravnavali analizo
zadovoljstva študentov s študijskim procesom na šoli, samoevalvacijsko poročilo ter
sproti spremljali vse pripombe in predloge študentov in predavateljev.

3.5 STRATEŠKI SVET
Strateški svet Višje strokovne šole, ki ga je vodil dr. Anton Vorina, se je v študijskem letu
2017/2018 sestal štirikrat in je obravnaval LDN 2017/2018, Finančni načrt Višje strokovne
šole za leto 2018 in druge zadeve.
– Dne 3. 11. 2017 je potekala 34. korespondenčna seja strateškega sveta, kjer so člani
obravnavali in potrdili LDN 2017/2018.
– Dne 24. 11. 2017 je potekala 35. korespondenčna seja Strateškega sveta, kjer so člani
sprejeli sklep, da potrjujejo predlagano število vpisnih mest za študijsko leto
2018/2019.
– Dne 2. 2. 2018 je potekala 36. korespondenčna seja Strateškega sveta, kjer so člani
Strateškega sveta obravnavali Dolgoročni razvojni program Višje strokovne šole 20182023 in ga predlagali v potrditev Svetu zavoda.
– Dne 12. 3. 2018 je potekala 37. seja strateškega sveta, kjer so člani strateškega sveta
obravnavali Finančni načrt za leto 2018 in ga predlagali v potrditev Svetu zavoda.

3.6 SVET ŠTUDENTOV
Svet študentov predstavlja skupnost predstavnikov študentov vseh letnikov, iz vseh
študijskih programov.
V študijskem letu 2017/2018 so bili v svetu študentov:
–
–
–
–
–
–

Luka Hrastnik – predsednik sveta študentov, predstavnik v svetu zavoda, študent 2.
letnika rednega študija programa ekonomist,
Zala Breznikar – študentka 1. letnika rednega študija programa ekonomist,
Andraž Laubič – študent 1. letnika rednega študija programa ekonomist,
Neja Rajh – predstavnica v svetu zavoda, študentka 1. letnika izrednega študija
programa ekonomist,
Mateja Škorja – študentka 1. letnika izrednega študija programa organizator socialne
mreže,
Biserka Otorepec – študentka 2. letnika izrednega študija programa organizator
socialne mreže.
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Svet študentkov obravnava in daje pristojnim organom mnenje o zadevah, ki se nanašajo
na pravice in dolžnosti študentov, obravnava samoevalvacijsko poročilo, daje mnenje o
kandidatu za ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje
šole, organizira izvenšolsko življenje in delo študentov, sprejema in izvaja program
interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov. Promovira šolo
doma in v tujini preko partnerskega sodelovanja, sodeluje tudi v okviru skupnosti
študentov višjih strokovnih šol na ravni države.

3.7 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično izobraževanje je sestavni del vseh treh višješolskih študijskih programo, ki se
izvajajo na naši šoli: ekonomist, organizator socialne mreže in varovanje. S tem se
uresničuje temeljno načelo strokovnega izobraževanja, to je povezovanje in sodelovanje
z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem okolju. Študenti so si v veliki meri sami
poiskali podjetja, kjer so opravljali praktično izobraževanje. Pri tem jim je bila v pomoč
tudi organizatorica praktičnega izobraževanja na šoli Marjeta Nosan.
V študijskem letu 2017/2018 so študenti rednega študija Višje strokovne šole opravljali
prakso v različnih organizacijah in na različnih strokovnih področjih glede na njihovo smer
izobraževanja.
Praktično izobraževanje v podjetju oziroma organizaciji obsega 400 ur v vsakem letniku
oziroma minimalno 320 ur v letniku. Študentovo prakso vodita, nadzirata in ocenjujeta
ustrezni mentor v organizaciji in predavatelj Višje strokovne šole – organizator
praktičnega izobraževanja. V času prakse študent izdela seminarsko nalogo, vezano na
vsebino enega od predmetov v izbranem modulu, ki ga posluša v tekočem letniku oziroma
do odhoda na praktično izobraževanje.
V študijskem letu 2017/2018 je 13 študentov 1. letnika rednega študija programa
ekonomist opravljalo praktično izobraževanje v času od 8. 1. 2018 do 16. 3. 2018 in 13
študentov 2. letnika rednega študija programa ekonomist v obdobju od 9. 4. 2018 do 15.
6. 2018. Pri izrednem študijo programa ekonomist so v tem študijskem letu praktično
izobraževanje opravljali 3 študenti in v programu organizator socialne mreže 6 študentov.
Praktično izobraževanje so opravljali v različnih organizacijah. 10 študentov pa je imelo
praktično izobraževanje priznano.

3.8 TUTORSTVO ŠTUDENTOM
Posamezni predavatelji so prevzeli tudi vloge tutorjev. V neposrednem stiku s študenti so
usmerjali njihov razvoj, skrbeli za uspešnost njihovega študija, jih motivirali za osebna
napredovanja in jim pomagali pri reševanju težav in problemov. Študente so zanimale
posamezne informacije, niso pa želeli sistematičnega pristopa za sestavo njihovega
programa za boljši in uspešnejši študij.
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V študijskem letu 2017/18 so bili tutorji:
– Tatjana Kosi (za program ekonomist, modul tehnični komercialist),
– Mojca Sendelbah (za program ekonomist, modul računovodstvo),
– Marjeta Nosan (za program organizator socialne mreže)

3.9 ALUMNI KLUB
Zaključek Erasmus projekta KA107, katerega tema je bila »Praktično izobraževanje –
most med izobraževanjem in trgom dela«, ki smo ga izvedli skupaj z Visoko poslovno
školo strukovnih studija Leskovac iz Srbije, smo prepoznali kot zanimivo temo tudi za
člane našega Alumni kluba. Zato smo jih 10. 10. 2017 povabili na novinarsko konferenco,
ki je bila organizirana ob zaključku projekta.
Od 44 vabljenih članov Alumni kluba, so se vabilu odzvali 3, in sicer iz vsakega
študijskega programa po en predstavnik: Tamara Tadina iz programa Ekonomist, Alena
Mulej iz programa Organizator socialne mreže in Rajko Peneš iz programa Varovanje.
Po zaključku novinarske konference so se sestali s koordinatorico Alumni kluba,
predavateljico Tatjano Kosi. Dogovorili so se za nadaljnje tesnejše sodelovanje s šolo.
Za začetek bi s svojimi izkušnjami sodelovali pri predavanjih oziroma vajah posameznih
predmetov.
Zaradi GDPR (General Data Protection Regulation oziroma Splošne uredbe EU o varstvu
podatkov), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov, smo marca 2018
spremenili način prijav v Alumni klub. Tako študent po uspešnem zagovoru diplomskega
dela prejme prijavnico in obrazec o soglasju za uporabo osebnih podatkov. V študijskem
letu 2017/18 se je na ta način v Alumni klub včlanilo 6 diplomantov (od 40, kar predstavlja
15 odstotkov diplomantov tega študijskega leta).

3.10 KARIERNI CENTER
Ves čas aktivno delujemo kot vezni člen in posrednik med gospodarstvom in udeleženci
izobraževanja. Sodelujemo z Regionalno gospodarsko zbornico Celje ter Območno
obrtno zbornico Celje. Naša vloga pri karierni podpori študentov in diplomantov je
spodbujanje samozaposlovanja in podjetništva.
Študenti se vsako leto organizirano udeležujejo kariernih sejmov, kjer imajo možnost, da
se predstavijo podjetjem s svojimi znanji in usvojenimi spretnostmi ter tako iščejo
priložnosti za vključitev v praktično izobraževanje pri želenem delodajalcu in nadaljnje
vključevanje v zaposlitvenem procesu. Za študente smo prav tako organizirali strokovne
obiske v več uspešnih podjetij. Na naši FB strani redno posredujemo razpise
delodajalcev.
Najpomembnejša pa je pozitivna povratna informacija delodajalcev o naših študentih in
diplomantih, bodisi na praktičnem izobraževanju ali po zaposlitvi.
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3.11 DIPLOMANTI
Program Ekonomist
Ime in priimek

R/I*

Datum

Naslov diplomskega dela

Kaja Kušar

R

23.10.2017 Iskanje, izbor in
ocenjevanje dobaviteljev v
podjetju Unior d. d.

Prodnik
Jadranka

Tajda Teraž

R

23.10.2017 Skladiščno poslovanje v
podjetju Lisca, d. d.

Vorina Anton

Monika Grajžl

R

Nosan Marjeta

Patricija Šosterič

R

Brigita Dobočnik

R

Sabina Hriberšek

R

Sanja Mališ

I

Katarina Platovšek

I

Liza Strožič

R

Anja Ulipi

R

Jana Belšak

R

Marko Hrvatič

R

Monika Petrinjak

R

Sabina Rorič

I

20.11.2017 E-hramba in e-arhiviranje
gradiva na Občini
Slovenske Konjice
20.11.2017 Knjigovodske listine in
poslovne knjige v
računovodskem servisu
Input Nazarje
24.11.2017 Sistem poslovne logistike v
podjetju X
8.12.2017 Letno poročilo podjetja
Eurotas hoteli
8.12.2017 Pospeševanje prodaje v
trgovskem podjetju
JAGROS d. o. o.
8.12.2017 Knjigovodske listine in
poslovne knjige v podjetju
METRO, d. d.
26.1.2018 Uvedba e-računov v
javnem zavodu X
26.1.2018 Interna navodila za
ravnanje z odpadki v
Občini Vojnik
16.3.2018 Interna komunikacija na
Osnovni šoli Vransko –
Tabor
16.3.2018 Analiza turističnih
destinacij na območju
mesta Celje
16.3.2018 Elektronske dovolilnice za
izhod v podjetju X
16.3.2018 Obračun davka na dodano
vrednost v podjetju Satler
okna in vrata, d. o. o.
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Mentor/ica

Leva Bukovnik
Marjana
Vorina Anton
Leva Bukovnik
Marjana
Prodnik
Jadranka
Leva Bukovnik
Marjana
Nosan Marjeta
Vorina Anton
Kosi Tatjana
Prodnik
Jadranka
Nosan Marjeta
Leva Bukovnik
Marjana

Ime in priimek

R/I*

Datum

Naslov diplomskega dela

Mentor/ica

Marija Fistrič

I

24.5.2018

Leva Bukovnik
Marjana

Darja Lončarič

I

14.6.2018

Tjaša Felicijan

R

18.6.2018

Tomaž Šalamon

R

18.6.2018

Manja Drofenik

R

13.9.2018

Posebnosti računovodenja
v invalidskem podjetju
Sintal Vazi
Analiza računovodskih
izkazov podjetja Helij, d. o.
o.
Zadovoljstvo gostov v
podjetju X
Uporaba tujih jezikov v
podjetju Vinska klet vinotoč
Urbanov hram Minka
Pinter Šalamon s. p.
Stroški dela v podjetju CRI
Celje d. o. o.

Maruša Grmšek

R

13.9.2018

Leva Bukovnik
Marjana

Anja Štiglic

I

13.9.2018

Luka Hrastnik

R

17.9.2018

Žiga Sodržnik

R

17.9.2018

Andrej Križan

I

27.9.2018

Sestava proračuna Občine
Vransko in financiranje
projektov iz sredstev EU
Ciljno usmerjeno trženje
na primeru podjetja Nama
d. d. za franšizo Mango
Slovenija
Analiza poslovanja v
podjetju XY
Zadovoljstvo porabnikov
Športnega centra Triglav
Vloga marketinškega
komuniciranja v podjetju
Kozmetika Afrodita, d. o. o.

Sendelbah
Mojca
Vorina Anton
Tintor Silvija

Leva Bukovnik
Marjana

Grlica Zdenka

Sendelbah
Mojca
Grlica Zdenka
Grlica Zdenka

*R – redni študij
I – izredni študij
Program Organizator socialne mreže
Ime in priimek

R/I*

Datum

Naslov diplomskega dela

Samra Krkalić

I

20.10.2017

Nataša Trupi

I

20.10.2017

Dnevni center za otroke in
mladostnike kot institucija
pomoči socialno
izključenim pri
vključevanju v družbo
Oskrba starejših ljudi v
Občini Laško
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Mentor/ica
Razpet Jožica

Potočnik Irena

Ime in priimek

*I

R/I*

Datum

Naslov diplomskega dela

Mojca
Plemenitaš

I

7.12.2017

Vpliv glasbe na likovno
ustvarjanje otrok

Šon Mojca

Driton Osmani

I

8.12.2017

Razpet Jožica

Nina Petelinšek
Hermina

I

8.12.2017

Nataša Jošt

I

26.1.2018

Učna pomoč otrokom z
učnimi težavami v različnih
organizacijah
Zaznavanje motenj
hranjenja pri mladostnikih
v Centru za socialno delo
X
Uspešnost vključitve
brezposelnih oseb v
program PUM – projektno
učenje mladih na Zavodu
RS za zaposlovanje Celje

Saša Senica

I

23.3.2018

Potočnik Irena

Mateja Volovšek I

23.3.2018

Marija Drofenik

I

29.6.2018

Alma Špiler

I

6.7.2018

Sandra
Ograjenšek

I

25.9.2018

Marija
Pustoslemšek

I

28.9.2018

Nina Smodiš

I

28.9.2018

Nataša Volavc
– izredni študij

I

28.9.2018

Vloga in cilji družinskega
pomočnika za ohranjanje
kakovostnega staranja
invalidnih oseb v Občini
Sevnica
Pomen in vloga
alternativne medicine pri
zdravljenju v ambulanti
Podčetrtek
Pomen telesne aktivnosti v
domu za brezdomce
Osebna rast v Zavodu
varne misli in razvoj
umetnosti
Komunikacija gluhih s
polževim vsadkom v
Društvu za gluhe in
naglušne Velenje
Oblike pomoči otrokom in
mladostnikom v Osnovni
šoli Nazarje
Sodobne zasvojenosti
med mladostniki v Osnovni
šoli Mozirje
Obravnava nasilja v
družini v Centru za
socialno delo X
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Mentor/ica

Razpet Jožica

Razpet Jožica

Artnak Danica

Artnak Danica
Artnak Danica

Artnak Danica
Razpet Jožica
Razpet Jožica
Razpet Jožica

Program Varovanje
Ime in
priimek
Denis
Plavčak
Andrej
Treven

*I

R/I* Datum

Naslov diplomskega dela

I

24.11.2017

I

11.12.2017

Varovanje javnih prireditev
v podjetju prosignal
Implementacija
varnostnega sistema
podjetja X v sistemu za
upravljanje varnosti
informacij

Mentor/ica
Ribič Alma
Nosan Marjeta

– izredni študij

3.12 TRINAJSTA PODELITEV DIPLOM
Trinajsta slovesna podelitev diplomskih listin, je bila 15. decembra 2017 v Narodnem
domu Celje. Diplomske listine je prejelo 56 diplomantov. Podelili smo jih 27 študentom
rednega študija v programu Ekonomist. Iz izrednega študija programa Ekonomist v
Celju je prejelo diplomske listine 12 študentov in 1 iz dislokacije Rogaška
Slatina. Diplomske listine smo podelili tudi 14 študentkam izrednega študija programa
Organizator socialne mreže v Celju. Podelili pa smo tudi 2 diplomski listini študentoma
izrednega študija programa Varovanje. Diplomanti so opravili zagovore diplomskih del
med 1. januarjem 2017 in 11. decembrom 2017.
Poleg diplomskih listin smo podelili priznanje najboljšim študentom. Nagradi sta prejeli:
– Nastija Močnik ,študentka rednega študija programa Ekonomist,
– Nina Hermina Petelinšek, študentka izrednega študija programa Organizator socialne
mreže.

3.13 PREGLED DOGODKOV
Datum
2. 10. 2017
2. 10. 2017
3. 10. 2017
10. 10. 2017

Dogodek
Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika programa Ekonomist –
redni študij
73. seja predavateljskega zbora
Začetek predavanj za študente programov Ekonomist in Organizator
socialne mreže – izredni študij Celje
Novinarska konferenca ob zaključku mednarodnega projekta
Erasmus+ KA1 »Praktično izobraževanje – most med izobraževanjem
in trgom dela«
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11. in 12. 10. V Srbiji v Prolom banji je potekala mednarodna znanstvena
2017
konferenca z naslovom »Contemporary approaches in the analysis of
economic performances«, katere se je udeležil dr. Anton Vorina
20. in 21. 10. Na Visoki strokovni šoli Leskovac v Srbiji je potekala 12. mednarodna
2017
znanstvena konferenca. Udeležila sta se je mag. Bojan Sešel in dr.
Anton Vorina
20. in 23. 10. Zagovori diplomskih nalog
2017
27. 10. 2017
Strokovni obisk študentov 2. letnika programa Ekonomist, modula
Tehnični komercialist – redni študij podjetja EMO orodjarna, d. o. o.
27. 10. 2017
59. seja študijske komisije
3. 11. 2017
34. seja strateškega sveta
7. 11. 2017
Predavanje gostujoče predavateljice iz Rusije, gospe Elene Gayko
(Russian custom academy) študentom 1. in 2. letnika programa
Ekonomist – redni študij
17. 11. 2017
Dr. Anton Vorina in mag. Marjana Leva Bukovnik sta se udeležila 7.
mednarodne konference na Fakulteti za komercialne in poslovne
vede v Celju
20. in 24. 11. Zagovori diplomskih nalog
2017
22. 11. 2017
Strokovni obisk študentov 2. letnika programa Ekonomist, modula
Tehnični komercialist – redni študij podjetja Pivovarna Laško Union,
d. o. o.
24. 11. 2017
35. seja strateškega sveta
7. in 8. 12. 2017 Zagovori diplomskih nalog
8. 12. 2017
60. seja študijske komisije
14. 12. 2017
Mednarodne znanstvene konference LIMEN 2017 v Beogradu, se je
udeležil dr. Anton Vorina
15. 12. 2017
13. slavnostna podelitev diplom 56-tim diplomantom v Narodnem
domu v Celju
18. 12. 2017
Predavanje Bojana Planka, direktorja podjetja Intersplet študentom
programa Ekonomist – redni in izredni študij
17. 1. 2018
Študenti 2. letnika programa Ekonomist – redni študij so obiskali
Karierni sejem in 5. Festival izobraževanja v Celju
25. 1. 2018
61. seja študijske komisije
26. 1. 2018
Zagovori diplomskih nalog
29. 1. 2018
74. korespondenčna seja predavateljskega zbora
Januar – februar Predstavitve programov naše šole za vpis v novo študijsko leto
2018
2018/2019 dijakom na srednjih šolah v Celju, Velenju, Sl. Konjicah,
Sl. Bistrici in Trbovljah, ki jih je koordinirala mag. Zdenka Grlica
2. 2. 2018
36. seja strateškega sveta
22. 2. 2018
62. seja študijske komisije
26. 2. do 2. 3. Dr. Anton Vorina je v okviru programa Erasmus+ gostoval na
2018
Integrated Business Faculty v Skopju
1. 3. 2018
Strokovni obisk študentov 2. letnika programa Ekonomist, modula
Tehnični komercialist – redni študij podjetja Engrotuš Celje
2. 3. 2018
Študenti 2. letnika programa Ekonomist, modula Tehnični komercialist
– redni študij so v okviru predmeta nabava obiskali Splošno bolnišnico
Celje in podjetje Izletnik Celje, d. o. o.
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2. 3. 2018
15. 3. 2018
3. 3. 2018
16. in 23. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
22. 3. 2018

23. do 27. 3. 2018
29. 3. 2018
9. 4. 2018
20. 4. 2018
25. 4. 2018
9. do 11. 5. 2018
22. do 26. 5. 2018
24. 5. 2018
24. 5. 2018
7. in 8. 6. 2018

37. seja strateškega sveta
Strokovni aktiv predavateljev, knjižničark in referentov za študijske
zadeve javnih višjih strokovnih šol s študijskimi programi Ekonomist
in Poslovni sekretar na Ekonomski šola Murska Sobota
53. seja študijske komisije
Zagovori diplomskih nalog
Strokovni obisk študentov 1. in 2. letnika programa Ekonomist,
modula Tehnični komercialist – redni študij podjetja Elektro Celje, d.
d.
V okviru programa Erasmus+ je na naši šoli gostovala dr. Slagjana
Stojanovska iz Integrated business school Skopje (Makedonija)
Strokovna ekskurzija študentov 1. in 2. letnika programa Ekonomist –
redni študij, v Prekmurje. Ogledali so si občino Odranci, podjetje Nov
dom AV v Odrancih, podjetje Varis v Lendavi, razgledni stolp Vinarium
in Tropski vrt Ocean Orchids v Dobrovniku
Mag. Zdenka Grlica je v okviru programa Erasmus+ gostovala na
Fakulteti za turizem in gostinstvo Ohrid v Makedoniji
63. seja študijske komisije
75. korespondenčna seja predavateljskega zbora
64. seja študijske komisije
Študenti 1. letnika programa Ekonomist – redni študij, so si v okviru
predmeta Organizacija in menedžment podjetja ogledali družbo
Avtohiša Škorjanec, d. o. o. v Celju
Študenti 2. letnika, programa Ekonomist – redni študij, so na
Ekonomski šoli Murska Sobota sodelovali na 10. Raziskovalnem
mednarodnem taboru ŠPIC
V okviru projekta E+2017 KA107 so našo šolo obiskale dekanica
Jadranka Đurović Todorović, prodekanica Marija Radosavljević, Maja
Ivanović-Đukić in Danijela Stosić Panić iz Ekonomske fakultete v Nišu
Zagovori diplomskih nalog
65. seja študijske komisije
V Laškem je potekala Poletna šola za pogodbenike in koordinatorje
projektov Erasmus+ mobilnosti v visokem šolstvu v organizaciji
Nacionalne agencije CMEPIUS. Udeležila se jo je Mojca Sendelbah
Zagovori diplomskih nalog

14, 18. in 29. 6.
2018
20. 6. 2018
66. seja študijske komisije
28. 6. 2018
Prvi rok za preizkus posebnih psihofizičnih sposobnosti kandidatov za
vpis v program OSM
29. 6. 2018
Mag. Bojan Sešel, mag. Zdenka Grlica in Mojca Sendelbah so se
udeležili mednarodne znanstvene konference »Regionalni razvoj i
demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope« v organizaciji
Ekonomske fakultete Niš.
6. 7. 2018
Zagovori diplomskih nalog
8. do 14. 7. 2018 Na Ekonomski fakulteti Niš je potekala 13. Poletna sola ekonomije
Udeležil se je je predavatelj dr. Anton Vorina ter študenta 2. letnika
programa Ekonomist – redni študij, Tjaša Jerman in Andraž Laubič
9. 7. 2018
76. korespondenčna seja predavateljskega zbora
11. 7. 2018
67. seja študijske komisije
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20. 8. 2018

Vpis študentov v prvem prijavnem roku v 1. letnik programa
Ekonomist – redni in izredni študij ter programa Organizator socialne
mreže – izredni študij za študijsko leto 2018/2019
23. 8. 2018
68. seja študijske komisije
3. do 19. 9. 2018 Vpis študentov v 2. letnik – redni in izredni študij, za študijsko leto
2018/2019
12. do 15. 9. 2018 Dr. Anton Vorina se je v okviru programa Erasmus+ udeležil
izobraževanja na Faculty of Tourism and Hospitality v Ohridu
12. 9. 2019
Delovni sestanek predavateljev
13, 17., 25. in 28. Zagovori diplomskih nalog
6. 2018
14. 9. 2018
Drugi rok za preizkus posebnih psihofizičnih sposobnosti kandidatov
za vpis v program OSM
17. 9. 2018
77. korespondenčna seja predavateljskega zbora
17. 9. 2018
69. seja študijske komisije
19. do 23. 9. 2018 Strokovna ekskurzija ravnatelja, predavateljev in referentke v Srbijo in
Makedonijo. Obiskali smo dve fakulteti in eno visoko strokovno šolo
22. 9. 2018
Ravnateljev dan
27. 9. 2018
Vpis študentov v drugem prijavnem roku v 1. letnik vseh programov –
redni in izredni študij za študijsko leto 2018/2019
28. 9. 2018
Tretji rok za preizkus posebnih psihofizičnih sposobnosti kandidatov
za vpis v program OSM
28.
do 30. 9. Vpis študentov v tretjem prijavnem roku v 1. letnik vseh programov –
2018
redni in izredni študij za študijsko leto 2018/2019
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3.14 DOGODKI V SLIKI IN BESEDI
Koordinatorica programa Erasmus+ Mojca
Sendelbah in študentka Lara Mogu, ki je na
novinarski
konferenci
ob
zaključku
mednarodnega projekta Erasmus+ KA1
»Praktično izobraževanje – most med
izobraževanjem in trgom dela«, predstavila
svoje vtise o praktičnem izobraževanju v okviru
projekta Erasmus+.
Udeleženci na novinarski konferenci.

11. in 12. oktobra 2017 je v Srbiji v Prolom banji
potekala mednarodna znanstvena konferenca,
»Contemporary approaches in the analysis of
economic performances«. Konferenco je
organizirala Ekonomska fakulteta v Nišu.
Konference se je udeležil dr. Anton Vorina, ki je
v soavtorstvu z Maria Vlasova, predstavil članek
z naslovom »Satisfaction with life: comparison
between Slovenia and Russia«.
20. in 21. oktobra 2017 je na Visoki strokovni šoli
Leskovac otekala 12. mednarodna znanstvena
konferenca, ki sta se jo udeležila mag. Bojan
Sešel in dr. Anton Vorina. Mag. Bojan Sešel je v
soavtorstvu z mag. Jožetom Kranjcem predstavil
članek z naslovom »Concerning biases about
socio-economic
implications
of
artificial
intelligence«.
Dr. Anton Vorina, je v soavtorstvu z dr. Denisom
Tomšetom in dr. Miro Simonićem predstavil
članek z naslovom »The relationship between
the investment in new technologies and the
employee`s satisfaction«.
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27. oktobra 2017 je za študente 2. letnika
programa
Ekonomist,
modula
Tehnični
komercialist – redni študij, predavatelj dr. Anton
Vorina organiziral strokovni obisk podjetja EMO
orodjarna, d. o. o. v Celju. Ogledali so si celotni
proizvodni proces v podjetju, vključno s pripravo
proizvodnje in razvojno službo ter službo
kakovosti.
Predavanje gostujoče predavateljice iz Rusije,
gospe Elene Gayko (desno) iz Russian custom
academy študentom 1. in 2. letnika programa
Ekonomist – redni študij

Dr. Anton Vorina in mag. Marjana Leva Bukovnik
sta se udeležila 7. mednarodne konference na
Fakulteti za komercialne in poslovne vede v
Celju.
Dr. Anton Vorina je v soavtorstvu z dr. Miro
Simonićem je predstavil članek z naslovom
»Vpliv
spremembe
proizvodnih
količin
perutninskega mesa na BDP« .
Strokovni obisk študentov 2. letnika programa
Ekonomist, modula Tehnični komercialist – redni
študij podjetja Pivovarno Laško Union, d. o. o..
Spoznali so celoten proizvodni proces s
poudarkom na zagotavljanju kakovosti in
obvladovanju logistike. Lastnik družbe Heineken
iz Nizozemske ustvarja kulturo "Copy with
pride". Ogled je 22. novembra 2017 organiziral
dr. Anton Vorina

83

14. decembra 2017 je v Beogradu potekala
znanstvena konferenca LIMEN 2017, ki se jo je
udeležil dr. Anton Vorina. V soavtorstvu z
Damirjem Hrepevnikom in Nikolino Vrcelj je
predstavil članek z naslovom »Uporaba
standardov za vodenje kakovosti v turizmu«. Dr.
Vorina je bil tudi član organizacijskega odbora
konference in vodja sekcije.

15. decembra 2017 je v Narodnem domu Celje
potekala že 13. slavnostna podelitev diplom.
Tokrat je diplomske listine prejelo 56
diplomantov, ki so diplomirali v preteklem
študijskem letu. Diplome so bile podeljene
študentom vseh treh programov, in sicer
ekonomist, organizator socialne mreže in iz
programa varovanje.

Prisotne je uvodoma nagovorila gospa Bernarda
Marčeta, direktorica zavoda Ekonomske šole
Celje.
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Diplomante in diplomantke je pozdravila in jim
zaželela osebnih in kariernih uspehov tudi gospa
Katja Esih, direktorica Regijskega študijskega
središča Celje.

Diplomante in diplomantke, predavateljski zbor
in goste je nagovoril tudi ravnatelj Višje
strokovne šole mag. Bojan Sešel.
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Prva je diplomsko listino prejela Nina Poznič,
študentka programa Organizator socialne
mreže.

Diplomant Ekonomske šole celje, Višje
strokovne šole je postal tudi Matic Ograjenšek,
študent programa Ekonomist, modula tehnični
komercialist – redni študij Celje.
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Med prejemniki diplomske listine v programu
Organizator socialne mreže je bila tudi Teja
Aristovnik.

Diplomant v programu Varovanje je tudi študent
Andrej Treven.
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Diplomsko listino je prejela tudi študentka
programa Ekonomist, modula računovodstvo –
izredni študij, Marjana Robič Jezernik.

Najboljša študentka med rednimi študenti je bila
Nastija Močnik (levo), med izrednimi študenti pa
Nina Hermina Petelinšek.
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V imenu vseh študentov je spomine obudila
diplomantka
Nina
Hermina
Petelinšek,
študentka programa Organizator socialne
mreže.

Kulturni program so popestrili dijaki Srednje
glasbene šole Celje.
Program je, kot že več let, povezovala
diplomantka naše šole Mojca Krajnc.
Po slavnostni podelitvi je sledilo druženje v
stranski dvorani Narodnega doma.

V ponedeljek, 18. decembra 2017 je študentom
programa Ekonomist – redni in izredni študij,
predavanja in vaje pri predmetu Elektronsko
poslovanje popestril eden od ustanoviteljev in
direktor podjetja Intersplet, gospod Bojan
Planko. Predstavil je dejavnost podjetja - spletno
rezervacijo turističnih namestitev in pojem
optimizacija spletnih strani v praksi.

Študenti 2. letnika programa Ekonomist – redni
študij so se 17. januarja 2018 udeležili 2.
Kariernega sejma in 5. Festivala izobraževanja,
ki sta potekala na Celjskem sejmišču.
Organizator MojeDelo.com je karierni dan
oblikoval z več kot 40 razstavljavci, kadrovikniki
in HR strokovnjaki iz podjetij ter okoli 1200
obiskovalci.

89

Med januarjem in februarjem 2018 so potekale
predstavitve programov naše šole za vpis v novo
študijsko leto 2018/2019 dijakom na srednjih
šolah v Celju, Velenju, Sl. Konjicah, Sl. Bistrici in
Trbovljah. Koordinirala jih je mag. Zdenka
Grlica.
Predstavili smo se tudi dijakom in dijakinjam
Srednje zdravstvene šole v Celju.
Dr. Anton Vorina je v okviru programa Erasmus+
med 26. februarjem in 2. marcem 2018 gostoval
na Integrated Business Faculty v Skopju. izvedel
je dve predavanji. Prvo z naslovom
»Management accounting - an example in
slovenia entrepreneur in ensuring quality - the
aim is satisfied customers«, ter drugo z
naslovom »Use SPSS (statistical) program for
making decision in business in example-breakevent point in transport«.
1. marca 2018 so študenti 2. letnika programa
Ekonomist, modula Tehnični komercialist – redni
študij, v okviru predmeta Nabava in v
organizaciji predavatelja Janeza Turnška,
obiskali enega največjih trgovcev v državi družbo
Engrotuš.
Predstavili
so
jim
organizacijski ustroj te velike trgovske
gospodarske družbe s poudarkom na trženju,
nabavi in skladiščnem poslovanju.
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2. marca 2018 so študenti 2. letnika programa
Ekonomist, modula Tehnični komercialist – redni
študij, prav tako v okviru predmeta Nabava
obiskali Splošno bolnišnico Celje. Nazorno so
jim predstavili področje javnega naročanja.

2. marca 2018 so študenti 2. letnika programa
Ekonomist, modula Tehnični komercialist – redni
študij obiskali tudi podjetje Izletnik Celje.
Strokovni obisk je organiziral predavatelj Janez
Turnšek.

V torek, 6. marca 2018 je bil v Mariboru
organiziran
Regionalni
forum
socialne
ekonomije, ki se ga je udeležila tudi naša
predavateljica Mojca Sendelbah. V sklopu
programa so obiskali mariborska socialna
podjetja: Kooperativa DAME, Kooperativa
PERON, Dnevni center aktivnosti za starejše
Maribor, AKTIVIRAJ SE, Društvo za razvijanje
socialnih projektov in spodbujanje aktivnega
življenja, Rajzefiber Maribor, Zadruga BikeLab
Maribor ...
7. marca 2018 so si študenti 2. letnika programa
Ekonomist, modula Tehnični komercialist – redni
študij, v okviru predmeta Poslovna logistika,
ogledali podjetje Intereuropa, d. d. Koper,
poslovna enota Celje. Ogled je organiziral
predavatelj, dr. Anton Vorina.

15. marca 2018 je na Ekonomski šola Murska
Sobota, Višji strokovni šoli potekal strokovni
aktiv predavateljev, knjižničark in referentov za
študijske zadeve javnih višjih strokovnih šol s
študijskimi programi Ekonomist in Poslovni
sekretar.
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Strokovni obisk študentov 1. in 2. letnika
programa Ekonomist, – redni študij podjetja
Elektro Celje, d. d. je potekala 21. marca 2018.
Obisk je organiziral predavatelj dr. Anton Vorina.

V okviru programa Erasmus+ je na naši šoli
gostovala dr. Slagjana Stojanovska iz Integrated
business school Skopje (Makedonija). 21. marca
2018 je za naše študente pripravila predavanje
in praktični primer na temo kalkulacije lastne
cene.

Strokovna ekskurzija študentov 1. in 2. letnika
programa Ekonomist – redni študij,je potekala
22. marca 2018 v Prekmurje.
Študenti so najprej obiskali sedež občine
Odranci, kjer jih je sprejel tudi župan.
Sledil je ogled podjetja Nov dom AV, proizvodnja
in prodaja usnjenih izdelkov d.o.o. v Odrancih.
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Študenti so obiskali tudi podjetje Varis v
Lendavi, ki zaposluje več kot 250 delavcev in se
uvršča med najboljše proizvajalce gotovih
kopalnic v Evropi. S temi izdelki, ki predstavljajo
njihov najpomembnejši produkt, opremljajo tudi
hotele najprestižnejših svetovnih hotelskih verig.
V skorajda 40-letni zgodovini so jih izdelali že
več kot 90 tisoč. Poleg gotovih kopalnic med
prepoznavne produkte podjetja spadajo tudi
dizajnerski in cevni radiatorji, betonski elementi
za skate parke in pump track steze – posebni
poligoni, namenjeni kolesarjem in rolkarjem.
Med najpomembnejše trge sodijo Nemčija,
Hrvaška, Švica, Danska in Avstrija.
Študenti v tropskem vrtu podjetja Ocean Orchids
v Dobrovniku.

Študenti na vrhu razglednega stolpa Vinarium.
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Predavateljica, mag. Zdenka Grlica je okviru
programa Erasmus+, od 23. do 27. aprila 2018
gostovala na Fakulteti za turizem in gostinstvo
Ohrid (Makedonija). Z namenom poučevanja na
visokošolski instituciji, je študentom različnih
študijskih programov in letnikov predstavila
možnost uporabe statističnih analiz na področju
turizma. Med obiskom se je srečala tudi z
vodstvom in predavatelji fakultete.
Študenti 1. letnika programa Ekonomist – redni
študij, so si 25. aprila 2018 v okviru predmeta
Organizacija in menedžment podjetja ogledali
podjetje Avtohiša Škorjanec, d. o. o. v Celju.

Študentka 2. letnika, programa Ekonomist –
redni študij, Lara Mogu in predavatelj dr. Anton
Vorina sta med 9. in 11. majem 2018 sodelovala
na 10. Raziskovalnem mednarodnem taboru
ŠPIC na Ekonomski šoli Murska Sobota, VSŠ.

Med 22. in 26. majem 2018 so v okviru projekta
Erasmus+ 2017 KA107 našo šolo obiskale,
dekanica
Jadranka
Đurović
Todorović,
prodekanica Marija Radosavljević, Maja
Ivanović-Đukić in Danijela Stosić Panić iz
Ekonomske fakultete v Nišu.

23. maja 2018 smo organizirali strokovni obisk
Maribora na temo primerjave razvoja socialnega
podjetništva v Sloveniji in Srbiji. Z gosti smo
imeli najprej sprejem na sedežu Združenja
Socialna ekonomija Slovenije, kjer nam je
gospod Miro Mihec predstavil delovanje
Združenja in nato še mesto Maribor, ki je v letu
2018 evropska prestolnica socialne ekonomije.
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Nato smo obiskali socialna podjetja: društvo
Dnevni center aktivnosti za starejše Toti DCA,
so.p., Kooperativo Dame, so.p., Kooperativo
Peron, so.p. (Salon uporabnih umetnosti),
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor,
so.p. (Center eksperimentov Maribor), Zadrugo
Bikelab z.o.o., so.p., Društvo Hiša!, so.p.
(Rajzerfiber biro) in trgovinico Smetko.

24. maja 2018 smo se odpravili v Krško. Sprejeli
so nas na sedežu Podjetne skupnosti KNOF, ki
je nastala na pobudo posameznikov in skupine
iz Posavja, ki verjamejo v podjetništvo z
okoljskim, družbenim ali zdravstvenim učinkom,
lokalno samooskrbo na vseh nivojih in
vključevanje ranljivih ciljnih skupin. Njegova
direktorica Mojca Žganec Metelko nam je
predstavila celotno skupnost, ki je povezava
socialnega inkubatorja, coworking prostora,
podjetnih centrov, socialnih podjetij in podpornih
služb.
25. maja 2018 smo naše »popotovanje« pri
projektu Erasmus+ 2017 KA107 z naslovom:
Social entrepreneurship education – the way to
solve social problems zaključili v Ljubljani.
Zaznali smo utrip prestolnice, obiskali
restavracijo
Druga
violina,
si
ogledali
znamenitosti in na koncu še obiskali ABC
accelerator v Ljubljani, katerega glavno
poslanstvo je ustvariti napredno poslovno okolje
in inovativnim podjetnikom omogočiti dostop do
mednarodnih investitorjev ter pospešiti njihov
prodor na globalni trg.
V Laškem je 7. in 8. junija 2018 potekala Poletna
šola za pogodbenike in koordinatorje projektov
Erasmus+ mobilnosti v visokem šolstvu v
organizaciji Nacionalne agencije CMEPIUS.
Koordinatorica Mojca Sendelbah je bila
vabljena, da na temo »Sodelovanje z
institucijami partnerskih držav« predstavi projekt
»Praktično izobraževanje – most med
izobraževanjem in trgom dela«, ki smo ga izvedli
skupaj z Visoko poslovno školo iz Leskovca.
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Udeleženci sekcije »Socialna ekonomija« na
mednarodni znanstveni konferenci »Regionalni
razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne
Evrope« v organizaciji Ekonomske fakultete Niš,
29. junija 2018.
Mojca Sendelbah in dr. Maja Ivanović Đukić sta
predstavili prispevek »Komparativna analiza
razvojnog koncepta socijalnog preduzetništva u
Sloveniji i Srbiji«.
Mag. Zdenka Grlica je v soavtorstvu z Bredo
Božnik predstavila prispevek »Socijalni turizam
– tržišna niša sa velikom potencialom«.
Predavateljici mag. Zdenka Grlica in Mojca
Sendelbah z dr. Slavico Đukić Dejanović,
ministrico za demografijo in demografsko
politiko Republike Srbije in dr. Jadranko Đurović
Todorović, dekanjo Ekonomske fakultete Niš.

Od 8. do 14. julija 2018 je na Ekonomski fakulteti
Niš potekala 13. Poletna sola ekonomije
Udeležil se je je predavatelj dr. Anton Vorina ter
študenta 2. letnika programa Ekonomist – redni
študij, Tjaša Jerman in Andraž Laubič. Tema
poletne šole je bila »Digitalni marketing«.

Dr. Anton Vorina se je v okviru programa
Erasmus+ od 12. do 15. septembra 2018
udeležil izobraževanja na Faculty of Tourism
and Hospitality v Ohridu (Makedonija).
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Med 19. in 23. septembra 2018 je potekala
strokovna ekskurzija ravnatelja, predavateljev in
referentke v Srbijo in Makedonijo. Obiskali smo
dve fakulteti in eno visoko strokovno šolo s
katerimi nas veže dolgoletno mednarodno
sodelovanje. Udeleženci ekskurzije pa smo si na
poti, med drugim, ogledali tudi glavno mesto
Republike Makedonije, Skopje.
Udeleženci ekskurzije smo najprej obiskali
Visoko poslovno školo strukovnih studija
Leskovac.
V Ohridu smo bili gostje Fakultete za turizam i
ugostiteljstvo, ki deluje v okviru univerze
Sv. Klement Ohridski iz Bitole

V Nišu smo predavatelji EŠC, VSŠ obiskali
Ekonomsko fakulteto Niš.
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4 ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
V programu Ekonomist je bilo v študijskem letu 2018/2019 v prvi letnik rednega študija
vpisanih 32 študentov. V 2. letnik rednega študija pa je bilo vpisanih 12 študentov, od
tega je bila 1 ponavljalka.
V študijskem letu 2018/2019 je bilo v program ekonomist v 1. letnik v Celju vpisanih 20
študentov, v študijski program organizator socialne mreže 13 študentov in v program
varovanje 3 študenti. Skozi študijsko leto sta se izpisala 2 študenta iz programa
ekonomist. V 2. letnik programa ekonomist je bilo vpisanih 10 študentov, v 2. letnik
programa organizator socialne mreže pa je bilo vpisanih 16 študentov.
V študijskem letu 2018/2019 je bilo na Višjo strokovno šolo vpisanih 44 rednih in 62
izrednih študentov, skupaj 106 študentov. Za izredne študente vseh treh programov so
se predavanja izvajala samo v Celju.

4.1 PREDAVATELJI
Program Ekonomist
Predavatelj/predavateljica
mag. Zdenka Grlica
Mateja Kapitler
mag. Marjana Leva Bukovnik
Petra Tomšič
Marjeta Nosan
Mag. Majda Bukovnik
Janez Turnšek
Mojca Sendelbah
Silvija Tintor
dr. Anton Vorina

Predmet
Poslovna matematika s statistiko, Prodaja, Trženje
Poslovno komuniciranje
Davki, Finančno računovodstvo, Osnove poslovnih
financ, Insolvenčni postopki
Poslovno pravo
Informatika, Elektronsko poslovanje, Praktično
izobraževanje 1 in 2
Ekonomija
Nabava
Računovodstvo za samostojne podjetnike,
Stroškovno računovodstvo, Analiza bilanc z revizijo,
Temelji računovodstva,
Poslovni tuji jezik 1 angleščina
Organizacija in menedžment podjetja, Poslovna
logistika, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
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Program Organizator socialne mreže
Predavatelj/predavateljica
mag. Alenka Brod
mag. Olga Bezenšek Lalić
Mojca Šon
Danica Artnak
mag. Jožica Razpet
mag. Irena Potočnik
Dr. Andreja Grobelšek
Marjeta Nosan

Predmet
Človek v socialnem okolju
Komunikacija z uporabniki
Animacija z umetnostnim izražanjem
Delovanje za zdravo življenje
Otroci in mladostniki v sodobni državi
Starost in staranje, Življenjski svet starega človeka
Družba tveganja, Marginalne družbene skupine
Praktično izobraževanje

Program Varovanje
Predavatelj/predavateljica
Mateja Kapitler
Marjeta Nosan
Silvija Tintor
Marjeta Nosan
Cveto Jamšek
mag. Peter Skerbiš
mag. Boris Rojs
mag. Darko Pirtovšek
Marjeta Nosan

Predmet
Poslovno komuniciranje in vodenje
Računalništvo in informatika v varovanju
Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku
Informacijsko-komunikacijski sistemi
Varstvo in zdravje pri delu
Pravo in državna ureditev, Kazensko pravo in
kriminalistika, Varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin z etiko in integriteto
Uvod v zasebno varovanje
Ekonomika in podjetništvo
Praktično izobraževanje

4.2 MEDNARODNO SODELOVANJE
Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola kot nosilka ECHE listine sodeluje vsako leto
na razpisih Erasmus+ in pridobiva sredstva za realizacijo mobilnosti svojih študentov in
osebja. Tako je tudi v leto 2018/2019 izvajala programe mobilnosti v:
1. Ključna akcija 103: Mobilnost med državami programa
– V okviru odobrenih sredstev razpisa E+2017 KA103 sta bili porabljeni še dve štipendiji
za osebje. Dve predavateljici sta bili konec marca 2019 gostji na Erasmus+ staff week
v organizaciji Sveučilišta u Dubrovniku, Hrvaška. Poleg izvedenih predavanj sta na
srečanju predstavili tudi našo institucijo in se srečali s predavatelji iz različnih evropskih
držav. Projekt se je zaključil 31. 5. 2019, izdelali smo končno poročilo in prejeli
preostanek finančnih sredstev.
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– E+2018 KA103: ena predavateljica je v aprilu 2019 odšla na mobilnost osebja z
namenom poučevanja na univerzo Istanbul Sabahattin Zaim University. Projekt se
zaključuje konec maja 2020.
– E+2019 KA103: Porabljeni sta bili dve štipendiji za mobilnost osebja z namenom
usposabljanja V mesecu juniju 2019 je bil ravnatelj VSŠ na usposabljanju na
Ekonomski fakulteti u Nišu. En predavatelj pa je julija 2019 sodeloval na poletni šoli v
organizaciji Ekonomske fakultete v Nišu.
2. Ključna akcija 107: Mobilnost med državami programa in partnerskimi državami
– Konec julija smo zaključili projekt E+2017 KA107 z vodilno temo: »SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION – the way to solve social problems« skupaj z
našim partnerjem Ekonomsko fakulteto Niš, Srbija. V začetku januarja je bila na
strokovnem obisku v Nišu naša predavateljica. Velik del programa je bil namenjen
obisku socialnih podjetij: zadrugo Damsko srce, Pirotski potrčko Združenji žensk KLOK
in Združenje žensk Izvorsko Zrno, Omladinski edukativni centar Niš, Radanska ruža,
Chrono. V okviru projekta so na Ekonomski fakulteti v Nišu organizirali predavanje
dveh socialnih podjetnikov: Bojana Golubovića in Alekseja Drobnjaka. Študentom sta
predstavila ideje in izkušnje na področju socialnega podjetništva. Na koncu pa so
študenti Ekonomske fakultete Univerze v Nišu predstavili svoje ideje in poslovne načrte
v zvezi s socialnim podjetništvom. Predstavljenih je bilo 14 različnih idej, ki so jih
predstavile študentske ekipe. Na podlagi izmenjave izkušenj in dobrih praks smo
oblikovali gradivo s primeri dobrih praks v državah - partnericah projekta. Projekt je bil
uspešno zaključen 31.7.2019. Izdelali smo končno poročilo in prejeli preostanek
finančnih sredstev.
– V projektu E+2018 KA107 smo ponovno sodelovali z Visoko poslovno školo strukovnih
studija Leskovac, Srbija. Projekt je zajemal tako mobilnost študentov kot osebja. Tako
bomo izvedli mobilnost študentov z namenom usposabljanja in sicer štirih študentov iz
Leskovca v podjetjih v Celju (okt, nov, dec 2018) ter dveh študentov naše šole v
Leskovcu (apr, maj, jun 2019). Po trije predavatelji iz obeh institucij pa so v kombinaciji
poučevanja in usposabljanja pripravljali spletne učilnice na šoli v Leskovcu, kjer še niso
imeli vpeljanega tovrstnega dela s študenti. Koordinatorica Erasmus+ na naši šoli pa
je v obliki mobilnosti za namen usposabljanja prenašala znanje in izkušnje na
koordinatorja za mednarodne projekte na Visoki poslovni školi v Leskovcu. Srbija se
je namreč v razpisnem letu 2019 lahko vključila v prijavo in izvajanje Erasmus+
programov kot država programa, ki niso članice EU. Uspešnost projekta lahko ocenimo
tako z vidika uvajanja spletnih učilnic na šoli v Leskovcu kot prijavo šole na razpisu
E+2019. Projekt se je zaključil 30.9.2019. Izdelano je bilo končno poročilo in prejeti
zadnji obrok finančne dotacije.
3. Ključna akcija 2: Strateška partnerstva v visokem šolstvu
Kot partnerji smo vključeni v triletni projekt KA2, ki ga kot nosilka vodi Skupnost višjih
strokovnih šol Republike Slovenije. Kot partnerji so vključene še institucije iz Češke,
Malte, Hrvaške in EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education,
Belgija.
Vsebina projekta »Apprentice track« se nanaša na pomembno področje praktičnega
izobraževanja in njegovega kakovostnega spremljanja s pomočjo sodobne tehnologije.
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Projekt je potekal celotno študijsko leto. Vanj sta bili aktivno vključeni dve predavateljic
naše šole.
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja (CMEPIUS) vsako leto podeli nagrado JABOLKA KAKOVOSTI
institucijam, ki s svojo vpetostjo v mednarodnem sodelovanju ustvarjajo učinke, ki
vplivajo na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov ter
na razvoj samih institucij, ki v projektih sodelujejo. CMEPIUS je v letu 2018 Ekonomsko
šolo Celje, Višjo strokovno šolo uvrstil med nagrajence za najbolj izstopajoče zgodbe
mednarodnega sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja za izvedbo
projekta »Praktično izobraževanje – most med izobraževanjem in trgom dela«. V
utemeljitvi za nagrado je bilo zapisano: »Kako se z vsebinsko usmerjenimi in strateško
vpetimi projekti dosega kakovostne učinke na različnih ravneh, skozi svoje delo v
mednarodnem okolju ponazarja Ekonomska šola Celje. Pri prijavljanju in izvajanju
projektov jasno in natančno sledijo strategiji šole in potrebam deležnikov v lokalnem
okolju ter tudi potrebam mednarodnih partnerjev. S tesnim sodelovanjem s partnerji,
skrbno izbranimi aktivnostmi ter učinkovito porabo sredstev dosegajo rezultate, kot
je prenovljen okvir za izvajanje strokovne prakse na področju ekonomije, ki prinašajo
učinke na ravni študentov in zaposlenih ter na ravni sodelujočih institucij. S premišljenimi
in kakovostno izvedenimi aktivnostmi pa te rezultate širijo na mednarodni ravni in s tem
dosegajo tudi širše učinke. Podelitev je potekala 5. 12. 2018 v Ljubljani, v Grand hotelu
Union. Udeležile so se je direktorica zavoda, Bernarda Marčeta, koordinatorica programa
Erasmus+ Mojca Sendelbah in predavateljici-članici projektne skupine Marjana Leva
Bukovnik ter Metka Nosan.

4.3 ŠTUDIJSKA KOMISIJA
Študijsko komisijo sestavljajo tri predavateljice, ki zastopajo vse izobraževalne programe,
in sicer: mag. Zdenka Grlica, mag. Marjana Leva Bukovnik in Marjeta Nosan, univ. dipl.
inž. rač. in inf.
Študijska komisija Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole je, v skladu z Zakonom o
organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFI; Ur. l. RS. št. 12/96) ter določili
14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Ur. l. RS št. 86/04) in
Pravilnika o delu študijske komisije, v študijskem letu 2018/19, opravila naslednje naloge:
1. Obravnavala je 65 vlog za priznanje izpitov iz drugih višjih ali visokih šol in v celoti
priznala 46 izpitov, 15 izpitov delno priznala in 4 zavrnila.
2. Pregledala in delno priznala je 10 vlog za priznavanje praktičnega izobraževanja v
vseh treh študijskih programih.
3. Obravnavala je 26 predlaganih tem diplomskih nalog oz. dispozicij v vseh treh
študijskih programih in odobrila 25 naslovov, 1 pa zavrnila.
4. Obravnave pod točko razno:
–

Komisija je obravnavala in potrdila študijski koledar za študijsko leto 2019-2020.
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–

Komisija je obravnavala in odobrila dva prepisa iz rednega v izredni študij.

4.4 KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednica in šest
članov, in sicer:
–
–

pet predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse
skupine predmetov,
dva študenta.

Člani komisije so bili: Marjeta Nosan – predavateljica in predsednica, mag. Marjana Leva
Bukovnik – predavateljica, Mojca Sendelbah – predavateljica, Silvija Tintor –
predavateljica, dr. Anton Vorina – predavatelj, Andraž Laubič – študent in Neja Rajh –
študentka.
Na 80. seji, predavateljskega zbora, ki je bila 20. 3. 2019, je bil namesto Marjete Nosan
potrjen novi član komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, in sicer predavatelj
Janez Turnšek. Potrjena pa je bila tudi nova predsednica mag. Marjana Leva Bukovnik.
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja z zakonom določene naloge
in predvsem skrbi za spremljanje zadovoljstva študentov in predavateljev s študijskim
procesom. V tem študijskem letu se je sestala trikrat, ostale dejavnosti so opravljali s
sprotnimi dogovori.
V tem študijskem letu so se za merjenje zadovoljstva študentov in predavateljev uporabili
enaki vprašalniki kot v lanskem študijskem letu. Študenti rednega in izrednega študija so
izpolnjevali elektronske vprašalnike po koncu izvedbe vsakega predmeta.
Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so nadaljevali z vsemi
aktivnostmi, ki so jih izvajali v lanskem študijskem. Tako so tudi letos obravnavali analizo
zadovoljstva študentov s študijskim procesom na šoli, samoevalvacijsko poročilo ter
sproti spremljali vse pripombe in predloge študentov in predavateljev.

4.5 STRATEŠKI SVET
Strateški svet Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole je sestavljen iz članov, ki so
predstavniki gospodarstva (Jožefa Berghaus, Miran Grace ml.), predstavniki
predavateljskega zbora (Marjeta Nosan, mag. Olga Bezenšek Lalić in Mateja Kapitler),
predstavnica diplomantov (Alena Mulej) in predstavnici študentov (Zala Breznikar in Neja
Rajh).
Strateški svet Višje strokovne šole, ki ga vodi Marjeta Nosan, se je v študijskem letu
2018/2019 sestal štirikrat.
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Člani strateškega sveta so preučili dejanski vpis in sprejeli sklep o številu razpisanih mest
za vpis v redni in izredni študij za študijsko leto 2019/2020. Obravnavali so Letni delovni
načrt za študijsko leto 2018/2019 ter sprejeli Finančni načrt za leto 2019.

4.6 SVET ŠTUDENTOV
Svet študentov sestavljajo predstavniki vseh letnikov iz vseh študijskih programov
rednega kot izrednega študija. Svet študentov je edini reprezentativni organ skupnosti
študentov višje strokovne šole, ki jo sestavljajo vsi v tekočem študijskem letu vpisani
študentje. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
V študijskem letu 2018/2019 so bili v svetu študentov:
–
–
–
–
–

Zala Breznikar – predsednica sveta študentov, študentka 2. letnika rednega študija
programa ekonomist,
Neja Rajh – predstavnica v svetu zavoda, študentka 2. letnika izrednega študija
programa ekonomist,
Andraž Laubič – študent 2. letnika rednega študija programa ekonomist,
Mateja Škorja – študentka 2. letnika izrednega študija programa organizator socialne
mreže,
Biserka Otorepec – študentka 2. letnika izrednega študija programa organizator
socialne mreže,

Svet študentkov obravnava in daje pristojnim organom mnenje o zadevah, ki se nanašajo
na pravice in dolžnosti študentov, obravnava samoevalvacijsko poročilo, daje mnenje o
kandidatu za ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje
šole, organizira izven šolsko življenje in delo študentov, sprejema in izvaja program
interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov. Promovira šolo
doma in v tujini preko partnerskega sodelovanja, sodeluje tudi v okviru skupnosti
študentov višjih strokovnih šol na ravni države.

4.7 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično izobraževanje je sestavni del vseh treh višješolskih študijskih programov, ki se
izvajajo na naši šoli: ekonomist, organizator socialne mreže in varovanje. S tem se
uresničuje temeljno načelo strokovnega izobraževanja, to je povezovanje in sodelovanje
z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem okolju. Študenti so si v veliki meri sami
poiskali podjetja, kjer so opravljali praktično izobraževanje. Pri tem jim je bila v pomoč
tudi organizatorica praktičnega izobraževanja na šoli Marjeta Nosan.
V študijskem letu 2018/2019 so študenti rednega študija Višje strokovne šole opravljali
prakso v različnih organizacijah in na različnih strokovnih področjih glede na njihovo smer
izobraževanja.
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Praktično izobraževanje v podjetju oziroma organizaciji obsega 400 ur v vsakem letniku
oziroma minimalno 320 ur v letniku. Študentovo prakso vodita, nadzirata in ocenjujeta
ustrezni mentor v organizaciji in predavatelj Višje strokovne šole – organizator
praktičnega izobraževanja. V času prakse študent izdela seminarsko nalogo, vezano na
vsebino enega od predmetov v izbranem modulu, ki ga posluša v tekočem letniku oziroma
do odhoda na praktično izobraževanje.
V študijskem letu 2018/2019 je 15 študentov 1. letnika rednega študija programa
ekonomist opravljalo praktično izobraževanje v času od 8. 4. 2019 do 14. 6. 2019 in 10
študentov 2. letnika rednega študija programa ekonomist v obdobju od 8. 1. 2019 do 18.
3. 2019. Pri izrednem študiju programa ekonomist so v tem študijskem letu praktično
izobraževanje opravljali 3 študenti, v programu organizator socialne mreže 8 študentov
in v programu varovanje 3 študenti. Praktično izobraževanje so opravljali v različnih
organizacijah. 10 študentov pa je imelo praktično izobraževanje priznano.

4.8 TUTORSTVO ŠTUDENTOM
Tutorji so v neposrednem stiku s študenti usmerjali njihov razvoj, skrbeli za uspešnost
njihovega študija, jih motivirali za osebna napredovanja in jim pomagali pri reševanju
težav. Interes študentov je bil majhen. Zanimale so jih posamezne informacije, niso pa
želeli sistematičnega pristopa za sestavo njihovega programa za boljši in uspešnejši
študij.
V študijskem letu 2018/19 so bili tutorji:
–
–
–
–

mag. Zdenka Grlica (za program ekonomist, modul tehnični komercialist)
mag. Marjana Leva Bukovnik (za program ekonomist, modul računovodstvo)
Marjeta Nosan (za programe ekonomist, organizator socialne mreže in varovanje)
mag. Irena Potočnik (za program organizator socialne mreže)

4.9 ALUMNI KLUB
Alumni klub oziroma klub diplomantov:
–
–
–
–
–

združuje vse diplomante Višje strokovne šole,
spodbuja povezave med diplomanti in šolo,
spodbuja povezave med diplomanti,
omogoča izpopolnjevanje znanja na osnovi interesov diplomantov,
daje možnost strokovni in osebnostni rasti.
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Želimo si, da bi člani našli v okviru delovanja kluba kar največ skupnih interesov in da bo
klub prepoznaven po razvijanju in promoviranju interdisciplinarnega sodelovanja med
Višjo strokovno šolo, njenimi diplomanti, gospodarskimi subjekti ter institucijami doma in
v tujini.
V študijskem letu 2018/19 se je v Alumni klub včlanilo 10 diplomantov (od 32, kar
predstavlja 31 odstotkov diplomantov tega študijskega leta).

4.10 KARIERNI CENTER
Ves čas aktivno delujemo kot vezni člen in posrednik med gospodarstvom in udeleženci
izobraževanja. Sodelujemo z Regionalno gospodarsko zbornico Celje ter Območno
obrtno zbornico Celje. Naša vloga pri karierni podpori študentov in diplomantov je
spodbujanje samozaposlovanja in podjetništva.
Za študente smo organizirali predavanja in delavnice na aktualne teme:
– Nakupovanje preko spleta; pasti in pravice, nevarni proizvodi, zakaj vzeti račun
(predavateljica Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica)
– Trajnostna mobilnost; električni avtomobili (predavatelj dr. Matjaž Knez)
– Oblikovanje Linkedin profila (predavateljica specialistka za digitalni marketing Biserka
Kišić)
– Finančna pismenost (predavateljica direktorica Združenja bank Slovenije)
Študente smo seznanili s portali:
– e svetovanje na strani Zavoda za zaposlovanje
– EURES za iskanje zaposlitve znotraj EU
– vko točka (samoocena osebnostnih lastnosti, poklicni interesi…)
Študenti so preizkušali obvladovanje komunikacijskih veščin na Mednarodnem sejmu
učnih podjetij v Celju, kjer so se predstavili v vlogi »vlogerjev«, snemalcev in novinarjev.
Študenti se vsako leto organizirano udeležujejo kariernih sejmov, kjer imajo možnost, da
se predstavijo podjetjem s svojimi znanji in usvojenimi spretnostmi ter tako iščejo
priložnosti za vključitev v praktično izobraževanje pri želenem delodajalcu in nadaljnje
vključevanje v zaposlitvenem procesu. Za študente smo prav tako organizirali strokovne
obiske v več uspešnih podjetij. Na naši FB strani redno posredujemo razpise
delodajalcev.
Najpomembnejša pa je pozitivna povratna informacija delodajalcev o naših študentih in
diplomantih, bodisi na praktičnem izobraževanju ali po zaposlitvi.
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4.11 DIPLOMANTI
Program Ekonomist
Ime in priimek

R/I* Datum

Sara Flis

R

Astrit Jashari

R

Katja Pačnik

R

Tjaša Rogl

R

Bojana Zidar

I

Monika
Turnšek

R

Matic Potočnik

R

Tjaša
Gaberšek

R

Anja
Pezdevšek
Andreja Meža

R

Tjaša Krumpak

I

Katarina
Hajnšek
Ingrid Tratar

R

Nina Herman

R

Martina Kavzar

R

I

R

28.11.2018

Naslov diplomskega dela

Analiza poslovanja podjetja
Tuš Holding d. o. o.
20.12.2018 Menedžment kakovosti
storitev s poudarkom na
zadovoljstvu gostov v
podjetju Eurotas hoteli d. o.
o.
20.12.2018 Stroški dela v zavodu
Osnovna šola Zreče
20.12.2018 Uporaba standarda ISO
14001 v podjetju X
15.2.2019
Organiziranost in
organizacijska struktura v
zavodu X
22.3.2019
Vrste zaščite strojne in
programske opreme v
podjetju Računalniki,
popravila in vzdrževanje
Vladimir Turnšek s.p.
24.4.2019
Organizacija nabavne
službe v podjetju X
24.4.2019
Računovodska analiza
poslovanja podjetja Elitis d.
o. o.
24.4.2019
Analiza prodaje v podjetju
X
22.5.2019
Letni razgovori v skupini
Veplas
22.5.2019
E-poslovanje v trgovini
Salsa Jeans
22.5.2019
Kompenzacije v podjetju
Gorenje
22.5.2019
Knjigovodske listine in
poslovne knjige v podjetju
XY
22.5.2019
Blagovne znamke podjetja
C&A Moda
22.5.2019
Organiziranost prodaje in
nakupno vedenje kupcev v
podjetju PROMONT TIM,
d. o. o.
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Mentor/ica
Sendelbah
Mojca
Grlica Zdenka

Leva Bukovnik
Marjana
Vorina Anton
Vorina Anton
Nosan Marjeta

Turnšek Janez
Sendelbah
Mojca
Grlica Zdenka
Kapitler Mateja
Nosan Marjeta
Leva Bukovnik
Marjana
Sendelbah
Mojca
Grlica Zdenka
Grlica Zdenka

Ime in priimek

R/I*

Datum

Naslov diplomskega dela

Mentor/ica

Analiza poslovanja
podjetja GKN Driveline
Slovenija d.o.o.
Delovanje spletne trgovine
Malinca
Načini internega
komuniciranja v podjetju
HIT
Organizacija dela in tok
knjigovodskih listin v
računovodskem servisu
Unija XS
Pospeševanje prodaje v
podjetju Weiler Abrasives
Stečaj pravne osebe in
osebni stečaj
Viri financiranja občine
Oplotnica

Sendelbah Mojca

Barbara
Koprivnik

I

20.6.2019

Gorica
Lazarević
Tinkara
Mestnik

I

25.9.2019

R

25.9.2019

Anja Podkrižnik

R

26.9.2019

Andraž Laubič

R

26.9.2019

Katarina
Cimperman
Saša Soršak

R

26.9.2019

I

26.9.2019

Nosan Marjeta
Kapitler Mateja
Sendelbah Mojca

Grlica Zdenka
Leva Bukovnik
Marjana
Leva Bukovnik
Marjana

*R – redni študij
I – izredni študij
Program Organizator socialne mreže
Ime in priimek

R/I* Datum

Naslov diplomskega dela

Darja Rejec
Repnik

I

26.11.2018

Suzana
Strmšek
Karin Flere

I

20.12.2018

I

27.3.2019

Tanja Oblak

I

27.3.2019

Urška Turičnik

I

23.4.2019

Jure Kordež

I

22.5.2019

Ustvarjalne delavnice v
Dnevnem centru aktivnosti
za starejše in v Zvezi
delovnih invalidov Slovenije
Soočanje CSD z nasiljem
in zlorabo otrok
Komunikacija z mladostniki
v Kriznem centru za Mlade
Celje od leta 2014 do 2016
Medgeneracijsko
računalniško
opismenjevanje na OŠ
Griže
Učna pomoč otrokom z
disleksijo na CSD X
Organiziranje prireditve
Veseli december v Stik-u
Laško
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Mentor/ica
Šon Mojca

Artnak Danica
Muha Helena
Nosan Marjeta

Artnak Danica
Kapitler Mateja

*I

Alenka Koprivc

I

20.6.2019

Anita Železnik

I

25.9.2019

Katja Šoštar

I

27.9.2019

Alkohol med mladimi v
Laškem in predstavitev
projekta SOPA
Pomoč na domu v enoti
Mozirje

Razpet Jožica

Prostovoljna dejavnost
mladih v Prostovoljnem
gasilskem društvu Socka

Razpet Jožica

Potočnik Irena

– izredni študij

Program Varovanje

*I

Ime in priimek

R/I* Datum

Naslov diplomskega dela

Čokl Katja

I

Zasebno varovanje družbe
Prosignal, d. o. o. kot
orodje varnosti

21.11.2018

Mentor/ica
Ribič Alma

– izredni študij

4.12 ŠTIRINAJSTA PODELITEV DIPLOM
Štirinajsta slovesna podelitev diplomskih listin, je bila 31. maja 2019 v Narodnem domu
Celje. Diplomske listine je prejelo 47 diplomantov. Podelili smo jih 23 študentom rednega
študija v programu Ekonomist. Iz izrednega študija programa Ekonomist je prejelo
diplomske listine 8 študentov. Diplomske listine smo podelili tudi 15 študentkam
izrednega študija programa Organizator socialne mreže. Podelili pa smo tudi 1 diplomsko
listino študentki izrednega študija programa Varovanje. Diplomanti so opravili zagovore
diplomskih del med 1. januarjem 2018 in 31. majem 2019.
Poleg diplomskih listin smo podelili priznanje najboljšim študentom. Nagradi sta prejeli:
– Monika Turnšek, študentka rednega študija programa Ekonomist,
– Darja Lončarič, študentka izrednega študija programa Ekonomist.
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4.13 PREGLED DOGODKOV
Datum

Dogodek

1. 10. 2018

Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika programa Ekonomist –
redni študij

2. 10. 2018

Začetek predavanj za študente programov Ekonomist, Organizator
socialne mreže in Varovanje – izredni študij Celje

12. 10. 2018

38. seja strateškega sveta

18. in 19. 10. V Pragi se je odvijal »1st Expert and 2nd Consortium meeting« v
2018
okviru projekta Erasmus+ 2017 KA2. Kot predstavnici partnerske šole
sta se srečanja udeležili predavateljici Marjeta Nosan in Mojca
Sendelbah.
26. 10. 2018

70. seja študijske komisije

26. 10. 2018

Strokovni obisk študentov 2. letnika programa Ekonomist, modula
Tehnični komercialist – redni študij podjetja EMO orodjarno Celje,
d.o.o.

8. 11. 2018

Predavatelj dr. Anton Vorina se je v Grazu udeležil konference z
naslovom »Second international scientific conference on it, tourism,
economics, management and agriculture - ITEMA 2018«.

19. – 23. 11. 2018 Višja strokovna šola je gostila predstavnike Visoke poslovne škole
strukovnih studija Leskovac. V okviru Erasmus+ KA107, so
predavatelji prof. dr. Tanja Janaćković, Lazar Krstić in Ljubica Janjić
našim študentom izvedli predavanja in se usposabljali za delo s
spletnimi učilnicami. Koordinatorja dr. Dragan Stojanović in Mojca
Sendelbah pa sta izmenjala izkušnje in dobre prakse priprave in
realizacije projektov Erasmus+.
Študenti 2. letnika programa Ekonomist, modula Tehnični komercialist
21. 11. 2018
– redni študij so v okviru predmeta nabava obiskali družinsko podjetje
Frigotransport Pišek & HSF d. o. o na Lopati pri Celju.
21., 26. in 28. 11. Zagovori diplomskih nalog
2018
23. 11. 2018

39. korespondenčna seja strateškega sveta

27. 11. 2018

Študenti 2. letnika programa Ekonomist – redni študij so obiskali
celjsko izpostavo Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES). Obisk sta organizirali predavateljici
Petra Tomšič in Mojca Sendelbah.

28. 11. 2018

Študenti programa Ekonomist – redni študij so poslušali predavanje
predstavnikov Tržnega inšpektorata RS. Predavali so glavna tržna
inšpektorica Andrejka Grlić ter inšpektorja Andrej Žakelj in Janez
Novak. Sledilo je predavanje predstavnice Študentskega servisa
Maribor, gospe Petre Krajnčan

4. 12. 2018

Predavanje mag. Tatjane Štinek iz Območne obrtne zbornice Celje,
študentom programa Ekonomist – redni študij.
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5. 12. 2018

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je našo Višjo strokovno
šolo uvrstil med nagrajence za letošnje nagrade za najbolj izstopajoče
zgodbe mednarodnega sodelovanja – Jabolko kakovosti 2018.
Podelitve so se udeležile direktorica zavoda, Bernarda Marčeta,
koordinatorica programa Erasmus+, Mojca Sendelbah in
predavateljici mag. Marjana Leva Bukovnik ter Marjeta Nosan.

14. 12. 2018

71. seja študijske komisije

20. 12. 2018

Zagovori diplomskih nalog

21. 12. 2018

40. korespondenčna seja strateškega sveta

Januar in februar Predstavitve programov šole za vpis v novo študijsko leto 2019/2020,
2019
dijakom na srednjih šolah v Celju, Velenju, Slovenskih Konjicah in
Zrečah
18. 1. 2019

78. korespondenčna seja predavateljskega zbora

25. 1. 2019

72. seja študijske komisije
V okviru projekta Erasmus+ 2017 KA107: Izobraževanje za socialno
podjetništvo v funkciji reševanja družbenih problemov je na partnerski
šoli, Ekonomski fakulteti Niš, gostovala naša koordinatorica Mojca
Sendelbah

8. – 12. 1. 2019

15. 2. 2019

Zagovori diplomskih nalog

19. 2. 2019

Študenti programa Organizator socialne mreže, modula Starost in
staranje – izredni študij, so v Ljubljani obiskali Inštitut Antona
Trstenjaka

21. 2. 2019

Organizatorica praktičnega izobraževanja Marjetka Nosan, se je v
Ljubljani udeležila delavnice za organizatorje PRI.

25. 2. 2019

73. seja študijske komisije

13. 3. 2019

79. seja predavateljskega zbora

20. 3. 2019

80. korespondenčna seja predavateljskega zbora

22. 3. 2019

74. seja študijske komisije

22. in 27. 3. 2019 Zagovori diplomskih nalog
25. 3. 2019

41. seja strateškega sveta

25. – 29. 3. 2019 Predavateljici mag. Marjana Leva Bukovnik in mag. Zdenka Grlica sta
se v organizaciji Univerze v Dubrovniku udeležili 5. Erasmus+ Staff
week-a.
27. 3. 2019

Strokovni obisk družbe Engrotuš Celje za študente 2. letnika
programa Ekonomist, modula Tehnični komercialist – redni študij

3. 4. 2019

Strokovna ekskurzija študentov 1. in 2. letnika programa Ekonomist –
redni študij, na Primorsko. Ogledali so si družinsko podjetje Intra
Lighting s sedežem v Mirni ter vasi Gonjače in Šmartno v Goriških
Brdih

8. – 12. 4. 2019

V okviru projekta Erasmus+ KA 107 so koordinatorica Mojca
Sendelbah ter predavateljice mag. Zdenka Grlica, Marjeta Nosan in
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mag. Marjana Leva Bukovnik gostovale na Visoki poslovni školi
strukovnih studija Leskovc
16. 4. 2019

80. seja predavateljskega zbora

21. – 25. 4. 2019 Silvija Tintor je okviru Erasmus+ Staff Mobility for Teaching gostovala
na univerzi Istambul Zaim University v Istambulu v Turčiji.
22. 4. 2019

V Leskovac v Srbiji sta preko programa Erasmus+ na dvomesečno
opravljanje prakse v tujini odšli študentki programa Organizator
socialne mreže, in sicer Karmen Novak in Alina Hirtl

23. in 24. 4. 2019 Zagovori diplomskih nalog
6. – 10. 5. 2019

Naša šola je v okviru projekta Erasmus+ gostila predavateljico Vero
Karadjovo iz Fakultete za turizem in gostinstvo Ohrid

13. – 15. 5. 2019 V organizaciji nacionalne agencije CMEPIUS so nagrajenci Jabolka
kakovosti za leto 2018 odpotovali na študijski obisk Bruslja.
Udeležile so se ga koordinatorica programa Erasmus+ Mojca
Sendelbah ter predavateljici Marjeta Nosan in mag. Marjana Leva
Bukovnik
22. 5. 2019

Zagovori diplomskih nalog

24. 5. 2019

75. seja študijske komisije

31. 5. 2019

14. slavnostna podelitev diplom 47-tim diplomantom v Narodnem
domu v Celju

12. 6. 2019

Na Šolskem centru Celje je potekala delavnica za predsednike komisij
za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VSŠ. Udeležila se je je
predavateljica mag. Marjana Leva Bukovnik

20. 6. 2019

Zagovori diplomskih nalog

20. – 22. 6. 2019 Ravnatelj mag. Bojan Sešel je v okviru Erasmus+ Staff Mobility for
Training gostoval na Ekonomski fakulteti Niš
28. 6. 2019

Prvi rok za preizkus posebnih psihofizičnih sposobnosti kandidatov za
vpis v program OSM

27. in 28. 6. 2019 V Laškem je potekala Poletna šola za koordinatorje programa
Erasmus+ v višjem in visokem šolstvu. Udeležile so se je
koordinatorica programa Mojca Sendelbah, ter predavateljici mag.
Zdenka Grlica in mag. Marjana Leva Bukovnik
1. 7. 2019
76. seja študijske komisije
1. in 2. 7. 2019

Predavateljici Mojca Sendelbah in Marjeta Nosan sta se v Zagrebu
udeležili tretjega srečanja partnerjev v projektu Erasmus+ KA2:
Apprentice Track.

8. – 13. 7. 2019

Na Ekonomski fakulteti Niš je potekala 14. Poletna šola ekonomije.
Udeležil se je je predavatelj dr. Anton Vorina.

20. 8. 2019

Vpis študentov v prvem prijavnem roku v 1. letnik vseh programov –
redni in izredni študij, za študijsko leto 2019/2020

29. 8. 2019

77. seja študijske komisije

3. do 19. 9. 2019 Vpis študentov v 2. letnik – redni in izredni študij, za študijsko leto
2019/2020
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13. 9. 2019

Ravnateljev dan

14. 9. 2019

Drugi rok za preizkus posebnih psihofizičnih sposobnosti kandidatov
za vpis v program OSM

27. 9. 2019

Vpis študentov v drugem prijavnem roku v 1. letnik vseh programov –
redni in izredni študij, za študijsko leto 2019/2020
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4.14 DOGODKI V SLIKI IN BESEDI
18. in 19. oktobra 2018 se je v Pragi odvijal »1st
Expert and 2nd Consortium meeting« v okviru
projekta Erasmus+ 2017 KA2. Kot predstavnici
naše partnerske šole sta se srečanja udeležili
predavateljici Marjeta Nosan in Mojca
Sendelbah. Srečanje je bilo prvi dan namenjeno
pregledu in usklajevanju končne verzije
rezultatov prve faze projekta. V nadaljevanju so
oblikovali predloge sistema vodenja za praktično
izobraževanje glede na opredeljene kazalnike in
merila.
26. oktobra 2018 so študenti 2. letnika programa
Ekonomist, modul tehnični komercialist– redni
študij, obiskali podjetje EMO orodjarna, d.o.o. v
Celju.
Pod mentorstvom predavateljev dr. Antona
Vorine in Cveta Jamška so si ogledali celotni
proizvodni proces, vključno s pripravo
proizvodnje, razvojno službo ter službo
kakovosti.

8. novembra 2018 se je predavatelj dr. Anton v
Grazu udeležil konference z naslovom »Second
international scientific conference on it, tourism,
economics, management and agriculture ITEMA 2018«. Na konferenci je predstavil
referat z naslovom »An analysis of the
relationship between leadership styles and
employee engagement«.
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Med 19. in 23. novembrom 2018 je naša Višja
strokovna šola gostila predstavnike Visoke
poslovne škole strukovnih studija Leskovac. V
okviru Erasmus+ KA107, so predavatelji prof.
dr. Tanja Janaćković, Lazar Krstić in Ljubica
Janjić našim študentom izvedli predavanja in se
usposabljali za delo s spletnimi učilnicami.
Koordinatorja dr. Dragan Stojanović in Mojca
Sendelbah pa sta izmenjala izkušnje in dobre
prakse priprave in realizacije projektov
Erasmus+.
Predavateljica mag. Ljubica Janjić, je študentom
programa Ekonomist – redni študij, predavala na
temo »Integrisane marketinške komunikacije«.

Prof. dr. Tanja Janaćković je 22. 11. 2018
izvedla predavanje z naslovom »Softverska
podrška finansijskom izveštavanju na internetu
u
praksi«
(»Programska
podpora
za
računovodsko poročanje na internetu v praksi«).
Poslušali so ga študenti programa Ekonomist –
redni študij

Študenti 1. letnika programa Ekonomist – redni
študij so predstavitev programa »WordPress«
predavatelja Lazarja Krstića iz Visoke poslovne
škole strukovnih studija Leskovac.
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Študenti 2. letnika programa Ekonomist, modula
Tehnični komercialist – redni študij so 21.
novembra 2018 v okviru predmeta nabava
obiskali družinsko podjetje Frigotransport Pišek
& HSF d. o. o na Lopati pri Celju. Podjetje, ki ga
je pred 30 leti ustanovil Peter Pišek, je v
letošnjem letu zgradilo največji zasebni logistični
center v Sloveniji. Ogled podjetja je organiziral
predavatelj Janez Turnšek.

27. novembra 2018 so študenti 2. letnika
programa Ekonomist – redni študij so obiskali
celjsko izpostavo Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Obisk sta organizirali predavateljici Petra
Tomšič in Mojca Sendelbah.

V sredo, 28. novembra 2018 so študenti
programa Ekonomist – redni študij poslušali
predavanje predstavnikov Tržnega inšpektorata
RS. Predavali so glavna tržna inšpektorica
Andrejka Grlić ter inšpektorja Andrej Žakelj in
Janez
Novak.
Sledilo
je
predavanje
predstavnice Študentskega servisa Maribor,
gospe
Petre
Krajnčan. Predavanje je
organizirala predavateljica Mateja Kapitler.
Predavanje mag. Tatjane Štinek iz Območne
obrtne zbornice Celje, študentom programa
Ekonomist – redni študij. Tema predavanj so bili
viri sredstev do katerih lahko dostopajo
podjetniki.

115

Center Republike Slovenije za mobilnost in
evropske
programe
izobraževanja
in
usposabljanja (CMEPIUS) je našo Višjo
strokovno šolo uvrstil med nagrajence za
letošnje nagrade za najbolj izstopajoče zgodbe
mednarodnega sodelovanja – Jabolko kakovosti
2018. Podelitve, ki je potekala, 5. decembra
2018, v Hotelu Union v Ljubljani, so se udeležile
direktorica
zavoda,
Bernarda
Marčeta,
koordinatorica programa Erasmus+, Mojca
Sendelbah in predavateljici mag. Marjana Leva
Bukovnik ter Marjeta Nosan.
Med 8. in 12. januarjem 2019 je v okviru projekta
Erasmus+ 2017 KA107: Izobraževanje za
socialno podjetništvo v funkciji reševanja
družbenih problemov, na partnerski šoli,
Ekonomski fakulteti Niš, gostovala naša
koordinatorica Mojca Sendelbah. Glavni del
programa so bili obiski socialnih podjetij.

Študenti programa Organizator socialne mreže,
modula Starost in staranje – izredni študij, so
19. februarja 2019 v Ljubljani obiskali Inštitut
Antona Trstenjaka. Obisk je organizirala
predavateljica mag. Irena Potočnik.

Organizatorica
praktičnega
izobraževanja
Marjetka Nosan, se je 21. februarja 2019 v
Ljubljani udeležila delavnice za organizatorje
praktičnega izobraževanja. Delavnico je
organizirala Skupnost višjih strokovnih šol
Republike Slovenije.
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Predavateljici mag. Marjana Leva Bukovnik in
mag. Zdenka Grlica sta se v organizaciji
Univerze v Dubrovniku med 25. in 29. marcem
2019 udeležili 5. Erasmus+ Staff week.
Udeleženci
(21
predavateljev
in
17
predstavnikov administrativnega osebja) so
prišli iz različnih držav, od Nizozemske, Španije,
Italije, Slovenije, Hrvaške, Poljske, Slovaške,
Bolgarije, Kazahstana, Izraela do Turčije.

27. marca 2019 so si študenti 2. letnika
programa
Ekonomist,
modula
Tehnični
komercialist – redni študij, ogledali družbo
Engrotuš Celje. Ogled je organiziral predavatelj
Janez Turnšek

Študenti 1. in 2. letnika programa Ekonomist –
redni študij, so se 3. aprila 2019 odpravili na
strokovno ekskurzijo na Primorsko. V Mirni so
obiskali uspešno družinsko podjetje Intra
Lighting, ki je nosilec laskavega naziva Gazela
2018.

Program ekskurzije je zajemal še vzpon na
razgledni stolp v vasi Gonjače, obisk Hiše
kulture v Šmartnem z degustacijo oljčnega olja
in predahom za toplo malico, voden ogled po
Šmartnem in predstavitev turistične destinacije
Brda v vili Vipolže.
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V okviru projekta Erasmus+ KA 107 so
koordinatorica
Mojca
Sendelbah
ter
predavateljice mag. Zdenka Grlica, Marjeta
Nosan in mag. Marjana Leva Bukovnik, med 8.
in 12. aprilom 2019, gostovale na Visoki poslovni
školi strukovnih studija Leskovc

Delovnemu sestanku članov projektnih timov je
sledilo skupinsko delo predavateljev obeh šol,
in sicer priprava spletnih učilnic.

Predavateljica mag. Zdenka Grlica je v okviru
gostovanja za študente Visoke poslovne škole
strukovnih studija Leskovc pripravila predavanja
z naslovom »Kako pripremiti dobar upitnik za
istraživanje zadovoljstva kupaca i kako nam
SPSS može pomoći kod obrade podataka«.

Predavateljica mag. Marjana Leva Bukovnik je v
okviru projekta Erasmus+ KA 107 za študente
Visoke poslovne škole strukovnih studija
Leskovc izvedla predavanja z naslovom
»Investicije v kriptovalute«.

Predavateljica Metka Nosan je študentom
Visoke poslovne škole strukovnih studija
Leskovc predavala o varnosti na internetu.
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Silvija Tintor je med 21. in 25. aprilom 2019
okviru Erasmus+ Staff Mobility for Teaching
gostovala na univerzi Istambul Zaim University v
Istambulu v Turčiji.

22. aprila 2019 sta v Leskovac v Srbiji, preko
programa
Erasmus+,
na
dvomesečno
opravljanje prakse v tujini odšli študentki
programa Organizator socialne mreže, in sicer
Karmen Novak in Alina Hirtl

Med 6. in 10. majem 2019 je naša šola gostila
predavateljico Vero Karadjovo iz Fakultete za
turizem in gostinstvo Ohrid

V organizaciji nacionalne agencije Cmepius so
nagrajenci Jabolka kakovosti za leto 2018
odpotovali na študijski obisk Bruslja. Udeležile
so se ga koordinatorica programa Erasmus+
Mojca Sendelbah ter predavateljici Marjeta
Nosan in mag. Marjana Leva Bukovnik. Obisk je
potekal med 13. in 15. majem 2019.
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31. maja 2019 je v Narodnem domu v Celju
potekala 14. slavnostna podelitev diplom. Tokrat
je diplomske listine prejelo 47 diplomantov.
Diplome so bile podeljene študentom vseh treh
programov, in sicer ekonomist, organizator
socialne mreže in varovanje

Slavnostne podelitve so se udeležili mag. Bojan
Sešel, ravnatelj Višje strokovne šole, gospa
Bernarda
Marčeta,
direktorica
zavoda
Ekonomske šole Celje, gospa Breda Arnšek,
podžupanja Mestne občine Celje in gospod
Miran Gracer ml. (v prvi vrsti od leve proti desni).

Prisotne je uvodoma nagovorila gospa Bernarda
Marčeta, direktorica zavoda Ekonomske šole
Celje.
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V imenu Mestne občine Celje je diplomante in
diplomantke pozdravila in zaželela osebnih in
kariernih uspehov gospa Breda Arnšek

Diplomante in diplomantke, predavateljski zbor
in goste je nagovoril tudi ravnatelj Višje
strokovne šole mag. Bojan Sešel.

Prejemnica diplomske listine je bila med drugimi
tudi Tjaša Krumpak, študentka programa
Ekonomist, modula tehnični komercialist –
izredni študij.
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Diplomant Ekonomske šole Celje, Višje
strokovne šole je postal tudi Luka Hrastnik,
študent
programa
Ekonomist,
modula
računovodja – izredni študij Celje.

Med prejemniki diplomske listine v programu
Organizator socialne mreže je bila tudi Darja
Rejec Repnik
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Diplomantka v programu Varovanje je tudi
študentka Katja Čokl.

Najboljša študentka med rednimi študenti je bila
Monika Turnšek (levo), med izrednimi študenti
pa Darja Lončarič.

123

V imenu vseh študentov je spomine obudila
diplomantka Suzana Strmšek, študentka
programa Organizator socialne mreže – izredni
študij.

Kulturni program so popestrili dijaki Srednje
glasbene šole Celje.
Program je kot že več let povezovala bivša
študentka in diplomantka naše šole Mojca
Krajnc.

Po slavnostni podelitvi je sledilo druženje v
stranski dvorani Narodnega doma.

Na Šolskem centru Celje je 12. junija 2019
potekala delavnica za predsednike komisij za
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VSŠ.
Udeležila se je je predavateljica mag. Marjana
Leva Bukovnik
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Med 20. in 22. junijem 2019 je bil mag. Bojan Sešel
v okviru Erasmus+ Staff Mobility for Training gost
Ekonomske fakultete Niš. Cilj študijskega obiska je
bil spoznati delovanje in dolgoročne razvojne
usmeritve institucije, njeno povezovanje z
gospodarstvom ter seznanitev s problemi
regionalnega razvoja. Pogovor je tekel tudi o
nadaljnjem povezovanju obeh institucij v okviru
projektov Erasmus+ in drugih oblikah sodelovanja
kakor tudi o povezovanju pri organizaciji in
udeležbi na mednarodnih konferencah.

V Laškem je 27. in 28. junija 2019 potekala
Poletna šola za koordinatorje programa
Erasmus+ v višjem in visokem šolstvu. Udeležile
so se je koordinatorica programa Mojca
Sendelbah, ter predavateljici mag. Zdenka
Grlica in mag. Marjana Leva Bukovnik.

Predavateljici Mojca Sendelbah in Marjeta
Nosan sta se 1. in 2. julija 2019 v Zagrebu
udeležili tretjega srečanja partnerjev v projektu
Erasmus+ KA2: Apprentice Track.

Na Ekonomski fakulteti Niš je med 8. in 13.
julijem potekala 14. Poletna šola ekonomije.
Udeležil se je je predavatelj dr. Anton Vorina.
Tema, ki so jo letos raziskovali študentje je bila
»New skills for new jobs«. Dr. Vorina je za
udeležene študente izvedel predavanje z
naslovom »Future jobs – focused on automobile
industry (electric vehicles)«.
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