
 



KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2021/2022 2 

 

FEBRUAR 2022 

SKOK V ZGODOVINO AVDIO, VIDEO, FOTO IN KINO TEHNIKE  
 

Študenti 1. letnika Medijske produkcije so v okviru predmeta Uvod v medije s predavateljico 

Jerco Božič Kranjec 1. februarja obiskali zasebno muzejsko zbirko AVFK (avdio, foto, video in 

kino tehnike) v Črnomlju. Razvoj omenjene tehnike skozi zgodovino v šoli spoznavajo v teoriji, 

tokrat pa so jo imeli priložnost videti v živo, jo tudi prijeti v roke in se prepričati, kako deluje. 

Sodeč po njihovih odzivih, je bil skok v zgodovino medijev izjemno zanimiv.  

 

                                              Slika 1: Muzejsko zbirko nam je predstavil njen lastnik Vinko Papež 

 

                                              Slika 2: Študenti 1. letnika Medijske produkcije z Vinkom Papežem pred  

                                                           prostori njegove zbirke AFVK 

Jerca Božič Kranjec  
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PROJEKTNO SREČANJE V PROJEKTU DRONES 
 

Tudi drugo projektno srečanje v projektu Erasmus+ KA2 DRONES je potekalo v spletnem 

okolju, 4. februarja. Na srečanju smo predstavili vse projektne rezultate in naredili načrt 

izdelave rezultatov in izsledkov ter kontrole kakovosti projekta.  

Naša šola je zadolžena za tretji rezultat, v katerem bomo pripravili krajši izobraževalni program  

za usposabljanje udeležencev za uporabo drona v novinarstvu. Pripravili smo osnutek takega 

programa in ga predstavili partnerjem.  

Naši študenti so oblikovali predloge logotipa projekta. Izbrana sta bila dva logotipa, ki jih bodo 

študenti popravili in ponovno predstavili partnerjem. 

Na srečanju smo se dogovorili, da načrtujemo uvodno srečanje v živo takoj, ko se bodo 

epidemične razmere umirile. 

 
Slika 3: Izbrana logotipa, ki ju je treba združiti v enega 

 

 

Andreja Petrovič 
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IZVEDBA DEBATE 2022 

 Debata kot aktivnost znotraj projekta Osebni Finančni Načrt (OFN)  

Študentje prvega letnika programa ekonomist so po dveh mesecih priprav v februarju izvedli 

debato na temo: Samozaposlitev ima prednost pred zaposlitvijo pri delodajalcu.   

Debato so izvedli po navodilih predavateljic Marije Lekše in Sonje Kukman, poiskali gradivo, ga 

preučili, pazili na verodostojnost virov in se počasi pripravljali na končno akcijo. Na debato so 

se začeli pripravljati že v decembru 2021, najprej vsak posamično, potem pa so nadaljevali z 

izmenjavo svojih ugotovitev.   

Navodila za mini debatno tehniko so prejeli od predavateljice Kukmanove, ves čas pa so se 

pripravljali na debato še pri predmetih Osnove poslovnih financ in Ekonomija. Debatirali so v 

dveh skupinah po štirje.  Žrebali so, kdo bo zagovarjal trditev ZA in kdo PROTI. 

Po mnenju komisije, ki so jo sestavljale profesorice Lekše, Kukman in Katarina Adžaga Urščič, 

so se  neverjetno dobro izkazali.  

 

 

 
                                                                  Slika 6: Mi pa smo suvereno branili  trditev ZA 

  

Marija Lekše  

 

 

Slika 4: Prijazna in nasmejana komisija 

Slika 5: Korektno smo zagovarjali razloge PROTI 
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ZAKAJ JE ŠTUDIJ NA VIŠJI ŠOLI DOBRA ODLOČITEV 
 

Ravnateljica Andreja Petrovič je bila s strani matične srednje šole naprošena, da poda dijakom 

navodila glede vpisnega postopka za študijske programe. Priložnost smo izkoristili tudi za 

predstavitev naše višje šole. Izvedli smo jo 15. februarja, in sicer za dijake zaključnih letnikov 

programov Ekonomska gimnazija, Ekonomski tehnik in medijski tehnik. 

Andreja Petrovič je dijakom podala usmeritve glede nadaljnjega študija, Sonja Kukman pa je 

predstavila prednosti študija na višji strokovni šoli, zakaj je postopnost pri študiju dobra 

odločitev in katere dodatne dejavnosti za študente bogatijo študijski proces na naši višji šoli. 

S srednjo šolo bomo še naprej sodelovali na področju promocije. Predavatelji iz programov 

Ekonomist in Medijska produkciji namreč izvajajo učne ure z dijaki. 

 

 

 
Slika 7: Naslovnica promocijske prezentacije za dijake 

 

Sonja Kukman 
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KARIERNI CENTER KOT PODPORA ŠTUDENTOM ZA VSTOP NA TRG DELA 
 

Praktično izobraževanje pri delodajalcih je ključen del izobraževanja naših študentov. Da bi jim 
osvestili pomen mehkih veščin, smo na šoli v okviru Kariernega centra 18. februarja izvedli 
dogodek Vzgoja za delovno mesto. Udeležili so se ga študenti 1. letnika, ki bodo v aprilu odšli 
na prakso k delodajalcem. 
 
Študente je najprej nagovorila Klavdija Kotar, vodja Območne izpostave JSKD Novo mesto, ki 
je poudarila pomen poslovnega bontona na delovnem mestu. 
 

Dino Subašić, novinar RTV Slovenija in vseevropske javne radijske mreže Euranet Plus, pa se je 

v svoji predstavitvi osredotočil na pomemben model komunikacije, to je ambasadorstvo. 

 

 

Sonja Kukman 

  

Slika 8: Klavdija in Dino sta na podlagi lastnih izkušenj študentom ponudila veliko koristnih napotkov za prakso pri 
delodajalcih 
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DELO KOMERCIALISTA JE ZANIMIVO 
 

V okviru promocije na Ekonomski srednji šoli Novo mesto je potekala predstavitev programov, 

in sicer je 22. februarja Blažena Košmerl predstavila program Asistenta v mednarodni menjavi, 

kot tudi delo komercialista. Skupaj z dijaki iz 4.b, za katere je potekala predstavitev, so se 

strinjali, da je delo komercialista zanimivo, dinamično in kreativno, zato je to delo primerno za 

mlade, ki ne želijo enoličnega dela in se ne ustrašijo vedno novih izzivov. 

 

 

Slika 9: Predstavitev komercialista 

 

Blažena Košmerl 
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PREDSTAVITEV PROGRAMA RAČUNOVODJA 

 
Predavatelj Borut Retelj je na Srednji ekonomski šoli, v 4.b, predstavitev program 

Računovodja. Opisal je nekaj izkušenj in anekdot iz računovodske kariere in odgovarjal na 

njihova vprašanja. Računovodstvo ni samo prekladanje številk ampak zanimivo, kreativno in 

pomembno delo. Tudi od računovodje in njegovega znanja ter izkušenj je odvisen rezultat 

podjetja. 

 

Slika 10: Prestavitev računovodje 

Borut Retelj 
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 GOSTOVANJE NA SREDNJI MEDIJSKI ŠOLI EŠNM  
 

Velika odsotnost profesorjev od pouka na srednji šoli zaradi covida-19 je dosegla vrh v januarju 

in začetku februarja, zato je predavateljica višje šole Maja Weiss, 18 šolskih ur gostovala na 

srednji šoli, v dveh medijskih oddelkih 4. letnikov. Študenti so v tem času posneli praktično 

vajo z naslovom FI- efekti  in finalizirali 20 minutno oddajo Proslava ob 8.februarju. Pripravili 

so jo iz izbranih video prispevkov z glasbenimi in recitacijskimi nastopi dijakov ter likovnih del 

dijakov narejenimi na temo Prešerna, njegovega življenja in Zdravljice. Vezno besedilo je 

prebrala Karmen Virc, Eva Kalčič je pripravila vse dokumente, Weissova je poskrbela, da so 

dijaki zmontirali oddajo in naredili grafiko s špicami in podnapisi. Predavatelj višje šole Uroš 

Raztresen pa je preveril tonsko obdelavo končnega izdelka in pripravil link za predvajanje.   

Ta projekt je že drugi v tem šolskem letu, pri katerem so sodelovali dijaki medijske srednje šole 

s predavatelji  v višješolskem programu Medijska produkcija.  Prvi, pri katerem je mentorirala 

tudi Weissova, je bil realiziran v jeseni 2021 v živo : snemanje in izdelava promo filmov za smer 

trgovec in ekonomski tehnik.  

  

 
Slika 11: Dijaki pri projektnem delu 

 
Slika 12: Klasična tabla je še vedno dobrodošla 

 
Slika 13: Razdeljene sekvence za uporabo slik 

 
Slika 14: Beležka posebna pohvala  angažiranim 

 
Maja Weiss 
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TRGOVANJE S KRIPTOVALUTAMI 
 

Pri predmetu informatika so 31. januarja gostil zunanjega predavatelja Jako Jakšeta, ki je strokovnjak 

za trženje s kripto valutami. Predavatelj je študentom 1. letnika programa Ekonomist predstavil, kaj 

so kripto valute in kaj je njihova uporabnost. Razložil je tehnologijo veriženja blokov in kako deluje 

ter pojasnil razlike med posameznimi in bolj znanimi kripto valutami. Ob koncu je z njimi delil svoje 

izkušnje in jih opozoril na pasti in priložnosti trgovanja s kripto valutami. 

 

 
                                                Slika 15:Jaka Jakše, strokovnjak za trženje kripto valut 

Zdenko Potočar 
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Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 

Zanjo: Andreja Petrovič 

Zbrala: Blažena Košmerl 

Oblikovanje naslovne strani: Igor Papež 

Lektoriranje: Jerca Božič Kranjec 

Fotografije: lastni vir EŠNM, VSŠ 
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Jerca Božič Kranjec 

Blažena Košmerl 

Sonja Kukman 

Marija Lekše 

Andreja Petrovič 

Zdenko Potočar 

Borut Retelj 

Maja Weiss 


