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NOVEMBER 2022 

SODELOVANJE V PODJETNIŠKEM PROJEKTU Z MEDNARODNO DIMENZIJO 
 

Andreja Petrovič in Sonja Kukman sta se v času od 1. do 5. novembra udeležili projektnega 

srečanja v okviru ERASMUS+ projekta 4D Entrepreneurship, ki je potekalo na šoli Nazaret 

Fudazione, v San Sebastianu v Španiji. V projekt so vključene šole iz Severne Irske, Nizozemske, 

Finske, Španije in Slovenije. 

Namen srečanja je bilo usposabljanje partnerjev o Design Thinking metodi. Predstavnik šole 

gostiteljice je povedal, na kakšne načine izvajajo podjetništvo (start-up dijaška podjetja in učno 

podjetje). Partnerji so poročali o opravljenih aktivnostih v okviru 4D Entrepreneurship projekta 

in si zastavili načrt, kako realizirati Intellectual Output 1 in 2 (toolkit za predavatelje in 

študente). Predavateljici sta bili povabljeni tudi na ogled šole Tolosaldea v Tolosi. 

 

 

Slika 1: Predstavniki partnerskih šol 

Sonja Kukman 
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SREČANJE V PROJEKTU IN AS IN INCLUSION 
 

V projektu Inclusion je potekalo tretje izobraževanje za profesorje in predavatelje na temo 

vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v šolski sistem. Srečanje je bilo v 

mestu Patras, v Grčiji med 7. in 10. novembrom. Naslov srečanja, ki ga je gostila poklicna šola 

za mladostnike s posebnimi potrebami Unified Special Vocational High School of Patras, je bil 

Partnerstvo za promocijo uspešne inkluzije iz evropske perspektive (Partnership for Promoting 

Successful Inclusion in a European Perspective). Udeleženci na srečanju so bili partnerji iz 

šestih držav. Iz Ekonomske šole sta bila dva udeleženca iz srednje šole in dve iz višje šole.  

Spoznali so spoznali grški šolski sistem, si ogledali gostujočo šolo in se srečali z dijaki ter 

profesorji šole ter spoznali sistem praktičnega izobraževanja za dijake s posebnimi potrebami 

in uspešne podjetniške projekte. Učitelji šole so predstavili primere dobrih praks s področja 

igrifikacije, podjetništva, STEM izobraževanja, športne vzgoje, umetnosti, učnih delavnic, 

uporabe Googlovih orodij pri delu z mladostniki. Pomembna razlika med grškim in slovenskim 

sistemom izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je, da so v Grčiji mladi 

v posebni šoli, ki pa je prostorsko skupaj z osnovno in srednjo šolo in z njimi tudi sodelujejo v 

različnih projektih. So pa po končanem šolanju mladostniki bolj ali manj prepuščeni sami sebi, 

za razliko s Slovenijo, kjer imajo več možnosti za vključitev tudi po zaključenem šolanju. 

 
Slika 2: Predstavniki gostiteljske šole 

 
Slika 3: Udeleženci iz šestih držav 

 
Slika 4: Izdelki mladostnikov v kreativni delavnici 

 
Slika 5: Predstavitev praktičnega izobraževanja 

  

Andreja Petrovič 

https://gym-ee-patras-new.ach.sch.gr/
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KARIERNI SEJEM NA NAŠI ŠOLI 

Skupaj z desetimi delodajalci smo 16. novembra na šoli prvič izvedli pravi karierni sejem. Z 

uvodom in zaključkom ni trajal več kot poldrugo uro, nanj pa smo se pripravljali že vse od 

septembra. Študentje obeh letnikov in programov so se na raznih delavnicah pripravljali na 

dvominutne predstavitve, izdelali so svoje CV vizitke in dopolnili svoje Linkedin profile. 

Pobuda o izvedbi kariernega sejma na šoli je prišla s strani delodajalcev na zadnji okrogli mizi 

v sklopu izvajanja praktičnega izobraževanja. Na povabilo se je odzvalo deset delodajalcev, ki 

so poslušali predstavitve študentov. Študentje so po dvominutnem zvočnem signalu  krožili od 

enega do drugega delodajalca (16 krogov), delili svoje vizitke in odgovarjali na vprašanja. Na 

koncu so »mladi iskalci zaposlitve oziroma učnega mesta« priznali, da jih je takšno sodelovanje 

v živo izredno navdušilo, pred delodajalci so bili sproščeni in sploh veseli pohvale s strani šole 

kot tudi delodajalcev. Pozitivno izkušnjo s prvim organiziranim kariernim sejmom bomo 

definitivno ponovili vsako leto, saj nihče ni mogel skriti navdušenja. To smo na koncu dogodka 

na kratki evalvaciji sklenili ustvarjalci dogodka: Andreja Petrovič, Sonja Kukman, Jerca Kranjec 

Božič in Marija Lekše.  

 

Slika 6: Zadnje priprave pred začetkom 

 

Slika 7: Med razgovori 

 

Slika 8: Prestavitev študentov je bila formalna 

 

Slika 9: Dogodek je posnela Vaš kanal 

  Marija Lekše  
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ZDRAVILNA MOČ ARONIJE 

 

Na Ekološki kmetiji Žefran v Smolenji vasi se že vrsto let ukvarjajo z ekološko pridelavo aronije. 
Jerica Božič Kranjec nam je 17. novembra z zanosom govorila o blagodejni moči in zdravilnih 
učinkih tega čudežnega sadeža, ki ga večinoma premalo poznamo in cenimo.  
Ob prijetnem klepetu in degustaciji sokov nam je predavateljica razložila, kako na njihovi 
kmetiji poteka obiranje aronije in kako na ekološki način izdelujejo proizvode, ki jih ponujajo. 
Prav gotovo pa je bilo najbolj zanimivo prisluhniti njenim osebnim izkušnjam z uživanjem 
aronije. Poudarila je, kako pomemben je pravilen način uporabe različnih izdelkov iz aronije, 
saj je potrebno biti pozoren tako na čas kot tudi na priporočljivo količino. Udeleženci smo bili 
navdušeni nad degustacijo sokov iz čiste aronije in še bolj okusne mešanice z doma pridelanim 
jabolčnim sokom, seveda iz jabolk ekološke pridelave. Da pa ne bi odšli domov lačni, smo 
poskusili tudi smuti po Jeričinem receptu, narejene iz aronije, banan in jabolčnega soka. 
ZdravKo Dren je poskrbel za to, da smo spoznali način, kako lahko še bolje poskrbimo za 
krepitev imunskega sistema, rešujemo drobne zdravstvene težave in predvsem na naraven 
način poskrbimo še za več zdravja. 

 
Slika 10: Aronija in Kmetija Žefran 

 
                                     Slika 11: Predstavitev 

 
Slika 12: Degustacija 

 

  
Erika Medle Semec 
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STRIPOTEKA 
 

V Knjižnici Mirana Jarca so 17. novembra odprli Stripoteko, prostor za branje in druženje, kjer 

vas čakajo stripi domačih in tujih avtorjev, zbrani na enem mestu. V pogovoru so sodelovali 

znani avtorji Izar Lunaček, Karolina Umetnina in Ciril Horjak - dr. Horowitz. Govorili so o 

njihovih izdelkih in začetkih avtorske poti.  Dogodka so se udeležili študentje drugega letnika 

medijske produkcije in predavatelja Igor Papež in Maja Weiss.  

 
 

 

Valentin Anžur in Nejc Žagar 
  

Slika 14: Stripi na razstavi 
Slika 13: Vhod dogodka 

Slika 15: Striparji 
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ONLINE DELAVNICA O ŠIRITVI POSLOVANJA NA TUJI TRG 
 

Študenti 2. letnika programa Ekonomist, smer komercialist, so se 24. novembra v okviru 

predmeta Prodaja priključili online delavnici z naslovom Spletna trgovina in širitev v tujino, ki 

jo je v okviru projekta Grow Slovenia with Google izvedla marketinška agencija Red Orbit. 

Predavatelj Marko Vidačič je najprej izpostavil razloge, zakaj je za podjetje ključno, da razširi 

svoje poslovanje na mednarodni trg. Predstavil je spletna orodja, s katerimi raziščemo tuje 

trge. Poudaril je pomen spletnega oglaševanja in analitike, ki pripomore k uspešnosti spletne 

podaje na tujem. 

 

 

Slika 16: Potek online delavnice 

Sonja Kukman 
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UDELEŽBA NA JUBILEJNEM 10. BONUS DNEVU 
 

Študenti 2. letnika programa Ekonomist, smer računovodja so se 22. novembra udeležili 

jubilejnega, desetega Bonus dneva, ki ga vsako leto pripravi največji računovodski servis na 

Dolenjskem, BIRO BONUS d.o.o. Srečanje se je odvijalo na novi lokaciji v izobraževalnem 

centru Trening center Renault Nissan Adriatik v Mirni Peči.  

Glavna govornica najbolj aktualnih novosti na davčnem in računovodskem področju je bila 

direktorica podjetja Marija Tomc Muc. Izvedeli smo za pet največjih zmot pri obračunavanju 

plač ter za računovodske izzive v inflacijskih razmerah. Najbolj nas je pritegnila predstavitev 

Dejana Jakofčiča na temo Kibernetska varnost malo drugače. V sklopu dneva brezplačnih 

davčnih in računovodskih nasvetov so se odvijale tudi Pantheon delavnice ter Bonus 

Inženiring.  

 

 

 

             Slika 17:  Udeleženci letošnjega Bonus dneva 

Marija Lekše  
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OFN IN PET KORAKOV DO UREJENH OSEBNIH FINANC  

 

V okviru projekta Osebni finančni načrt ali kratko OFN smo 24. novembra gostili finančno 

svetovalko go. Sabino Pucelj iz NLB. Predstavitve so se udeležili študentje 1. letnika programa 

Ekonomist in 1. ter 2. letnika programa Medijska produkcija. Da v predavalnici ni ostal niti 

eden prazen sedež, so poskrbeli dijaki 2.a in 4.a Srednje ekonomske šole.  

Prisluhnili smo predvsem njenim napotkom o zlatih pravilih za ravnanje z denarjem. Največ 

vprašanj so študentje in dijaki postavili na temo inflacije, trenutnih obrestnih mer in varnosti 

naložb, pokazali pa so tudi veliko zanimanja za sodobne oblike varčevanja in plačevanja 

nakupov preko spleta.  

 

Slika 18: Predavateljica Sabina Pucelj, finančna svetovalka iz NLB 

 

                            Slika 19 Vsi smo brez besed prisluhnili nasvetom o ravnanju z denarjem 

Marija Lekše  
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ZAGOVORI DIPLOM 
 

V mesecu novembru sta v programu medijska produkcija diplomirali 

 

NATALIJA ŠTEFANIČ 

Naslov diplomskega dela:  

Preoblikovanje celostne grafične 

podobe Višje strokovne šole Novo 

mesto 

Mentor: Igor Papež 

Somentor: Blaž Kuželj 

 

 

 

NASTJA GORNIK 

Naslov diplomskega dela: Oblikovanje 

celostne grafične podobe za vinarstvo 

Gorišek 

Mentorica: Andreja Petrovič 

Somentor: Igor Papež 

 

 

  

Slika 20: mentor Igor Papež, diplomantka 
Natalija Štefanič, Maja Weiss, Jerica Božič 
Kranjec 
 

Slika 21: Igor Papež, diplomantka Nastja 
Gornik, mentorica Andreja Petrovič, Jerica 
Božič Kranjec 
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V novembru so v programu ekonomist diplomirali: 

BARBARA PAHAR 

Naslov diplomskega dela: Izdelava 

letnega poročila v podjetju PAN - JAN 

d.o.o. 

Mentorica: Marija Lekše 

Somentorica: Anita Prijatelj 

 

 

 

ELEONORA VIDIC 

Naslov diplomskega dela: Preoblikovanje S.P. 

v D.O.O. na primeru podjetja "Mizarstvo 

Šterk" 

Mentorica: Katarina Adžaga Uršič 

Somentorica: Majda Šterk 

 

 

 

NATALIJA KOSEC 

Naslov diplomskega dela: Problematika 

komunalnih odpadkov v Sloveniji 

Mentorica: Blažena Košmerl 

Somentor: Robert Klobučar 

 

 

  

Slika 22: mentorica Marija Lekše, 
Andreja Petrovič, diplomantka Barbara 
Pahar, Sonja Kukman 

Slika 23: diplomantka Eleonora Vidic, Sonja 
Kukman, mentorica Katarina Adžaga Uršič, 
Blažena Košmerl 

Slika 24: Katarina Adžaga Uršič, 
mentorica Blažena Košmerl, Sonja 
Kukman, diplomantka Natalija Kosec 
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GLORIA GAČIČ 

Naslov diplomskega dela: Arhiviranje in 

obdelava podatkov o vpisu predšolskih 

otrok v Vrtcu Ciciban od leta 1981 do leta 

2021 

Mentorica: Blažena Košmerl 

Somentorica: Irena Čampa 

 

Barbara Štor 

 

  

Slika 25: mentorica Blažena Košmerl, 
diplomantka Gloria Gačič 
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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 

 

Avtorji: 

Sonja Kukman 

Erika Medle Semec 

Andreja Petrovič 

Barbara Štor 

Marija Lekše 

Valentin Anžur in Nejc Žagar 


