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JANUAR 2018 

POZDRAVI OD NAŠIH ŠTUDENTOV NA PRAKSI V TUJINI 

 

Z novim letom so študenti 2. letnika pričeli z opravljanjem prakse pri delodajalcih. 

Trije študenti medijske produkcije bodo opravljali praktično izobraževanje v tujini. Denis 

Budimir je odpotoval na Malto, Sebastian Benjamin Černeka in Klemen Skopec pa v Španijo.  

Študenti so poročali, da so zelo zadovoljni v novem delovnem in bivalnem okolju.  

 

 

 

                         Slika 1: Sebastian in Klemen v delovnem okolju 

                         

Sonja Kukman 
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NATEČAJ ZA KRATKI IGRANI FILM SE JE ZAČEL ODVIJATI 
 

Eden od projektov, ki ga bomo na šoli izvedli drugo leto zapored, je nagradni natečaj za kratki 

igrani film. Natečaj je namenjen dijakom zaključnih letnikov. 

Namen nagradnega natečaja je izbrati najboljšo idejo za zgodbo na temo športa kot zdravega 

načina življenja v povezavi s Štukljevim letom, ki ga ob 120-letnici rojstva Leona Štuklja 

obeležuje Mestna občina Novo mesto. Pripravili bomo tudi zaključni dogodek z razglasitvijo 

rezultatov in projekcijo nagrajenih filmov.  

Ker bi želeli, da bi natečaj vsem udeležencem ostal v čim lepšem spominu, smo poskrbeli tudi 

za nagrado za najboljše ustvarjalce. Le-to bo prispevalo podjetje Adria Mobil. 

 

 

 

                                                    Slika 2: Letak za natečaj 

Sonja Kukman 
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THE POST – ZAMOLČANI DOKUMENTI  
 

Študenti medijske produkcije so si 22. januarja v okviru predmeta Uvod v medije ogledali film 

Zamolčani dokumenti režiserja Stevena Spielberga. Zgodba, ki govori o škandalu t. i. 

»pentagonskih dokumentov« oz. vlogi Washington Posta pri razkritju resnice o vietnamski 

vojni, je prišla kot naročena za osvetlitev ozadja »žvižgačev«, o katerih so več slišali na 

predavanjih in vajah predmeta Uvod v medije. Leta 1971 je omenjene dokumente novinarjem 

predal vojni analitik Daniel Ellsberg, pozneje znan kot »žvižgač« ranga Edwarda Snowdna, o 

katerem so si film lani ogledali študenti takratnega 1. letnika. Poleg dela urednika Washington 

Posta Bena Bradleeja, novinarjev in založnice časopisa Kay Graham, so študenti mimogrede 

imeli še učno uro časopisne zgodovine, saj je v filmu enkratno prikazana tehnologija priprave, 

tiskanja in distribucije časopisa pred digitalno dobo.  

 

 

                                                  Slika 3: Tom Hanks in Maryl Streep – protagonista zgodbe  

                                                               »pentagonskih dokumentov« 

Jerca Božič Kranjec  
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ZAKAJ JE ŠTUDIJ NA VIŠJI ŠOLI DOBRA ODLOČITEV 
 

Sonja Kukman se je z razredniki zaključnih letnikov na naši matični srednji šoli dogovorila za 

izvedbo predstavitve višje šole. 

V torek, 23. 1., in v sredo, 24. 1., je bila povabljena na razredno uro v 4. a in 4. b. Ker gre za 

oddelke z dijaki iz programov ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik, jo je spremljala 

študentka 1. letnika, program ekonomist, ki je bila še lani dijakinja matične srednje šole. 

V. d. ravnateljice in študentka sta dijakom predstavili prednosti študija na višji strokovni šoli, 

zakaj je postopnost pri študiju dobra odločitev in katere dodatne dejavnosti za študente 

bogatijo študijski proces. 

 

 

 

                                                 Slika 4: Maja pri predstavitvi 

Sonja Kukman 
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OSEBNO O OSEBNIH FINANCAH 

Udeležba študentov 1. letnika ekonomist na predstavitvi Finančnih 

svetovalcev   
V četrtek, 25. januarja 2018 ob 15. uri, so študenti prostovoljci iz 1. letnika ekonomist odšli v 

Podbreznik, kjer so želeli prisluhniti dvema finančnima strokovnjakoma iz sveta financ.  

Andrej Štupica in Luka Guštin, oba iz podjetja Vzajemci d. o. o. iz Ljubljane, sta predstavila 

pojem osebnih financ. Zdi se, da še vedno velika večina ljudi ne ve, kaj v resnici zajema ta 

pojem.  

Na šoli so študenti v okviru projekta OFN slišali že veliko o osebnih financah, v zadnjem času 

tudi o kriptovalutah, a znanja o teh temah ni nikoli dovolj.  

Študenti so dobili konkretne odgovore na vprašanja o tem, kako učinkovito ravnati s svojimi 

financami, kakšna so tveganja, morebitne pasti posameznih finančnih produktov, zelo dobro 

pa so bili predstavljeni posamezni primeri napačnih finančnih odločitev posameznikov.  

Še najbolj so jih zanimala dejstva o vrtoglavih vrednostih kriptovalut. Postavljali so vprašanja 

glede prihodnosti teh valut, vendar odgovorov, kot so si jih zamislili, ni bilo.   

Debata o kriptovalutah se je končala z besedami: »Pazite se, da se ne opečete!« Kaj to 

pomeni, pa bodo študenti v projektu OFN raziskovali še naprej.   

  

 

Slika 5: Andrej Štupica o kriptovalutah 

 

Slika 6: Študentje prostovoljci na predstavitvi 

 
 

  Marija Lekše, vodja projekta OFN  
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NAŠI ŠTUDENTI USPEŠNI NA FOTO NATEČAJU 

 

Od oktobra do decembra 2017 je potekal foto in video natečaj Skupnosti višjih strokovnih šol 

pod imenom Utrip višješolskega izobraževanja.  

 

Vsebina natečaja je bila prepuščena študentom, morala pa se je dotikati višješolskega 

strokovnega izobraževanja. Na natečaj je prispelo 35 foto in video izdelkov, med katerimi je 

strokovna komisija izbrala najboljše. Sodelovali so tudi študenti 1. letnika medijske produkcije. 

 

V petek, 26. 1. 2018, je v Ljubljani v okviru sejma Informativa 2018 potekala razglasitev 

najboljših ustvarjalcev. 

Bernard Rebernik in Luka Golob sta s fotografijo Fokus osvojila 2. nagrado. Fotografija Črno 

beli svet avtoric Špele Štojs, Patricije Bučar in Alje Kusod pa je bila nagrajena s 3. nagrado. 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Kukman 

  

Slika 7: Fokus – 2. nagrada 

Slika 8: Črno beli svet – 3. nagrada 
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OGLED PODJETJA MIKROGRAFIJA D. O. O. 
 

Študenti 1. letnika programa ekonomist so 31. 1. 2018 v okviru predmeta Ekonomija obiskali podjetje 

Mikrografija d. o .o. s sedežem v Novem mestu.  

Glavna dejavnost podjetja so storitve elektronskega obvladovanja dokumentacije in elektronske 

hrambe, za svoje delo in rezultate pa so bili tudi večkrat nagrajeni (izpostavljamo npr. priznanje za 

Gazelo Dolenjske). Najprej so nas sprejeli v sejni sobi, kjer so nam predstavili vse veje svoje dejavnosti, 

mednarodno dimenzijo poslovanja in približali izzive ter načrte za prihodnost. Še posebej zanimiv je bil 

varnostni vidik, saj so pogosto zaradi tajnosti in občutljivosti podatkov potrebni dodatni varovalni 

ukrepi, podjetje pa redno obnavlja tudi s tem povezane certifikate ISO standardov. 

Ogled smo nadaljevali po različnih oddelkih podjetja, in sicer smo si ogledali, kako in kje poteka 

skeniranje raznovrstnih dokumentov in kakšno opremo pri tem uporabljajo. Pri tem opravilu je ključno 

tudi to, da se vse prejete in oddane dokumente sistematično označuje, tako da jih lahko naročnikom 

vrnejo v enaki razporeditvi, kot so jih prejeli. V enem izmed zatemnjenih prostorov so nam pokazali še 

posebne skenerje za digitalizacijo tudi starih in na svetlobo občutljivih knjig. 

Svojim naročnikom nudijo tudi varno skladiščenje (papirnatih) dokumentov, pri čemer imajo več 

različnih prostorov in s tem povezanih ravni varovanja. Podobno je varovana tudi soba z računalniškimi 

strežniki, v kateri hranijo podatke v elektronski obliki.  

Študentje so predstavnikom zastavili številna vprašanja tako o samih tehničnih ter poslovnih vidikih 

podjetja, kakor tudi o zaposlovanju in možnostih sodelovanja že v času študija. 

 
         Slika 9: Skupinska slika s predstavnikoma podjetja 

 

 
           Slika 10: Skupinska slika v enem izmed skladišč 

 

 
            Slika 11: Ogled predstavitvenega videa ob zaključku obiska 

Stanislav Levičar 
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USPEŠNA PREDSTAVITEV NA 15. MEDNARODNEM FESTIVALU VEČ ZNANJA ZA 

VEČ TURIZMA 
 

Študentke 2. letnika, program komercialist, so se uspešno vključile v 15. mednarodni natečaj 

Več znanja za več turizma na temo Kultura in turizem, ki je potekal pod okriljem Turistične 

zveze Slovenije.  

V turistično-projektni nalogi so se povezale z mladim podjetnikom Janom Mehakom, ki 

izdeluje unikatne modne dodatke iz lesa vinske trte. V skladu s temo natečaja Kultura in 

turizem so pod mentorstvom Aleksandre Kropin in Stanka Levičarja pripravile turistično-

projektno nalogo z naslovom Z METULJČKOM V VINOGRAD, v kateri so predstavile ponudbo, 

ki združuje doživetja v vinogradu z izdelavo unikatnih metuljčkov iz lesa vinske trte.  

Sklepni dogodek se je odvijal 31. 1. 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so se 

študentke skupaj z mladim podjetnikom predstavile obiskovalcem sejma Natur Alpe Adria. Cilj 

naloge je bil, da turistično idejo čim bolje predstavijo in promovirajo ter na ta način pokažejo 

svoje komunikacijske sposobnosti in veščine osebne prodaje.  

Ob zaključku mednarodnega dogodka so bile študentke za izkazano delo nagrajene s srebrnim 

priznanjem.  

 

 

 

 

Aleksandra Kropin 

Slika 12: Zadovoljstvo ob prejemu srebrnega priznanja 

Slika 13: Zilka, Maja, Sandra in Tjaša za stojnico 

Slika 14: Mladi podjetnik Jan Mehak in študentke 
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ZAGOVOR DIPLOM 

V januarju sta v programu poslovni sekretar diplomirali: 

 

ANDREJA ŠUŠTARŠIČ 

Naslov diplomskega dela: Pomen in 

delo poslovnega sekretarja v mikro 

podjetju 

Mentorica: Zdenka Bajuk 

Somentorica: Leopoldina Jeraj 

 

 

 

DIANA TEŽAK 

Naslov diplomskega dela: Poslovni bonton 

Mentorica: Zdenka Bajuk 

Somentor: Marko Čulig 

 

 

 

V programu ekonomist je diplomiral:  

 

KLEMEN LEŠNJAK 

Naslov diplomskega dela: Proces 

razvijanja novega izdelka in njegova 

komercializacija 

Mentorica: Sonja Kukman 

Somentor: Gregor Simončič 

 

 

Barbara Štor 

Slika 15: Sonja Kukman, diplomantka Andreja Šuštaršič, 
Marija Lekše, mentorica Zdenka Bajuk 

Slika 16: Diplomantka Diana Težak, Sonja Kukamn, 
mentorica Zdenka Bajuk, Marija Lekše 

Slika 17: Damjana Možic, diplomant Klemen Lešnjak, 
mentorica Sonja Kukman, Marija Lekše 
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Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 

Zanjo: Sonja Kukman 

Zbrala: Blažena Košmerl 

Oblikovanje naslovne strani: dr. Josipa Lajkovič 

Lektoriranje: Eva Kalčič 

Fotografije: lastni vir EŠNM, VSŠ 

 

Avtorji: 

Jerca Božič Kranjec  

Sonja Kukman 

Marija Lekše  

Stanislav Levičar 

Andreja Petrovič 

Barbara Štor 

 


