
MEDIJSKA PRODUKCIJA 
EKONOMIST

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

Na šoli si ves čas prizadevamo za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in 
pri tem sledimo povezovanju s podjetji in z ustanovami doma in v tujini. Preda-
vatelji se aktivno vključujejo v številne mednarodne projekte, študenti pa imajo 
možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini preko mednarodnega 
projekta Erasmus.

ECTS sistem

Višješolski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami.

PROGRAM MEDIJSKA PRODUKCIJA

Če želite opravljati dinamično delo, kjer boste ustvarjali izdelke in opravlja-
li storitve na medijskem področju, uporabljali širok nabor procesov medijske 
produkcije ter prevzemali organizacijsko-vodstvene in načrtovalske naloge v 
projektnem okolju na področju medijske produkcije, se vključite v izobraževalni 
program Medijska produkcija.

Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po končanem študiju:

INŽENIR MEDIJSKE PRODUKCIJE/INŽENIRKA MEDIJSKE PRODUKCIJE

Inženir medijske produkcije:
• koordinira pripravo produkcijskega načrta na področju medijev,
• organizira, koordinira in nadzira medijsko-produkcijski proces,
• zagotavlja kakovost realizacije medijsko-produkcijskega procesa,
• obvladuje rabo tehnologij v aktualnih segmentih medijske produkcije,
• načrtuje rešitve in procese na področju medijev,
• razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
• uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

Predmetnik
MODUL IN PREDMET Število kontaktnih ur Kreditne

točke1. letnik 2. letnik
OSNOVE MEDIJSKE PRODUKCIJE
Uvod v medije 60 - 5
Ekonomika, zakonodaja in trženje na 
področju medijev

90 - 7

Strokovna komunikacija v tujem jeziku in 
kulturi

70 - 5

Multimedijske tehnologije in osnove 
informatike

60 - 5

KREATIVNI MEDIJI 1
Medijska umetnost in vizualna komunikacija 70 - 5
Fotografija in računalniška grafika 120 - 10
TRENING MEDIJSKE PRODUKCIJE
Multimedijski praktikum 70 - 5
ORGANIZACIJA MEDIJSKE PRODUKCIJE
Organizacija in vodenje medijske produkcije - 125 10
Medijsko sporočanje - 60 5

KREATIVNI MEDIJI 2
Avdio-video produkcija - 130 8
Multimedijski programi - 130 10
GRAFIČNO OBLIKOVANJE – PROJEKT**
Projektno delo v grafičnem oblikovanju - 220 10
SPLETNA PRODUKCIJA – PROJEKT**
Projektno delo v spletni produkciji - 220 10
VIDEO PRODUKCIJA – PROJEKT**
Projektno delo v video produkciji - 220 10
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE * 400 400 13 + 12
PROSTOIZBIRNI PREDMET *** 1. letnk - 5
DIPLOMSKO DELO - - 5

* cilji praktičnega izobraževanja so povezani s posameznimi predmeti v okviru modulov 
** študent izbere izbirni modul
*** prostoizbirni predmet ponudi šola

PROGRAM EKONOMIST

Ekonomisti so v poslovnem svetu nepogrešljivi za izvedbo uspešnega poslo-
vanja na prodajno-nabavnih področjih proizvodov in storitev ter spremljanju 
poslovanja z organizacijskega in s finančno-računovodskega vidika. 

Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po končanem študiju:

EKONOMIST/EKONOMISTKA

Za poklice:
1. ASISTENT/ASISTENTKA V MEDNARODNEM POSLOVANJU
2. RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE
PODJETNIKE IN ZAVODE

Ekonomist:
• organizira in načrtuje delo na področjih komerciale, zavarovalništva,

bančništva, nepremičnin, poštnih storitev ter financ in računovodstva,
• opravlja razna operativna dela z omenjenih področij,
• izvaja najrazličnejša administrativna dela v zvezi z dokumentacijo, 

pogodbami in ostalimi dokumenti,
• komunicira s strankami, kupci in z ostalimi poslovnimi partnerji, pri 

čemer upošteva pravila komuniciranja in posebnosti komuniciranja s
tujimi poslovnimi partnerji,

• skrbi za zagotavljanje kakovosti na vseh področjih dela in ravna v skladu 
s predpisi in dobrimi poslovnimi običaji.



Skupni predmetnik 1. letnika

MODUL IN PREDMET

Število  
kontaktnih ur KREDITNE 

TOČKE

Smerni 
modul/
predmet za 
poklic1. letnik

KOMUNICIRANJE
Poslovni tuji jezik 1 78 6
Poslovno komuniciranje 78 6
ANALIZA
Informatika 72 5
Poslovna matematika s 
statistiko 84 6

POSLOVANJE
Organizacija in menedžment 
podjetja 72 6

Ekonomija 60 5
Osnove poslovnih financ 78 6
TRŽENJE** 1.Trženje 78 6
TEMELJI RAČUNOVODSTVA** 4.Temelji računovodstva 78 6
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE* 400 14

* cilji praktičnega izobraževanja so povezani s posameznimi predmeti v okviru modulov 
** študent izbere izbirni modul
*** prostoizbirni predmet ponudi šola

Predmetnik 2. letnika za poklic asistent v mednarodni menjavi

MODUL IN PREDMET

Število  
kontaktnih ur KREDITNE 

TOČKE

Smerni 
modul/
predmet za 
poklic2. letnik

KOMERCIALA
Prodaja 114 8
Nabava 84 6
PRAVO
Poslovno pravo 84 6
KAKOVOST
Ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti 60 5

MEDNARODNA MENJAVA ** Asistent v 
mednarodni 

menjaviMednarodno poslovanje 78 6

Poslovni tuji jezik 2 90 5
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE* 400 14
PROSTOIZBIRNI PREDMET*** - 5
DIPLOMA - 5

* cilji praktičnega izobraževanja so povezani s posameznimi predmeti v okviru modulov 
** študent izbere izbirni modul
*** prostoizbirni predmet ponudi šola

Predmetnik 2. letnika za poklic računovodja/računovodkinja za manjše 
družbe, samostojne podjetnike in zavode

MODUL IN PREDMET
Število kontaktnih ur KREDITNE 

TOČKE2. letnik
RAČUNOVODSTVO
Finančno računovodstvo 108 7
Stroškovno računovodstvo 96 7
DAVKI Z ANALIZO
Davki 96 6
Analiza bilanc z revizijo 90 5
RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSTVO**
Insolvenčni postopki 78 6
Računovodstvo za samostojne 
podjetnike 60 5

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE* 400 14
PROSTOIZBIRNI PREDMET*** - 5
DIPLOMA - 5

* cilji praktičnega izobraževanja so povezani s posameznimi predmeti v okviru modulov 
** študent izbere izbirni modul
*** prostoizbirni predmet ponudi šola

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠTUDIJA

Kraj in način izvedbe

Redni študij izvajamo v prostorih Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne 
šole. Predavanja potekajo deloma v dopoldanskem, deloma pa tudi v popol-
danskem času. Izpitni roki so določeni s študijskim koledarjem.
Izredni študij izvajamo v prostorih Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne 
šole. Predavanja potekajo dva- do trikrat tedensko v popoldanskem času. Po 
predavanjih se organizira izpitni rok.

Študijsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra naslednje leto.

Izvedba strokovno-teoretičnega dela izobraževanja

Redni in izredni študij se izvede v dveh letih v skladu s programom po predpisanem 
predmetniku, in sicer v obliki predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj oz. po 
prilagojenem predmetniku za izredne študente.

Praktično izobraževanje

Študenti imajo v posameznem letniku 10 tednov praktičnega izobraževanja 
(400 ur v vsakem letniku). Organizacijo si lahko najde študent sam ali mu jo 
najde šola.  

Na osnovi vloge in dokazil lahko oddajo vlogo za priznavanje praktičnega  
izobraževanja. Pri tem se upoštevajo tipična dela poklica, ki ga želi študent  
pridobiti z izobraževalnim programom.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Študenti imajo možnost, da oddajo vlogo za priznavanje predhodno pridoblje-
nega znanja, ki so ga pridobili s formalnim ali neformalnim izobraževanjem  
oz. delom.

Napredovanje

V 2. letnik lahko študent/-ka napreduje, če uspešno opravi obveznosti modulov, 
predmetov in praktičnega izobraževanja, ovrednotenih z najmanj 45 KT, pri tem 
mora v celoti opraviti obveznosti vaj in praktičnega izobraževanja.

Pogoji za dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora študent opraviti vse študijske obveznosti 
programa, prostoizbirni predmet in diplomsko nalogo z zagovorom.

Šolnina

Za izredni študij se zaračunava šolnina, ki jo je možno poravnati v obrokih.

Dodatne aktivnosti in dejavnosti na šoli 
• Oblikovanje in izdelava seminarske/projektne naloge 
• Oblikovanje in izdelava diplomskega dela
• Iskanje po bazi COBISS OPAC 
• Raziskovalne metodologije
• Pisanje dispozicije za diplomsko delo
• Organizacija strokovnih ekskurzij
• Organizacija gostujočih predavateljev
• Tečaj angleškega in nemškega jezika
• Mobilnost študentov Erasmus+

VPIS

Podatke o vpisnih pogojih in vpisu  redno spremljajte na spletni 
strani Ekonomske šole Novo mesto,  Višje strokovne šole.

Informacije

Naslov šole: Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3 a, 
8000 Novo mesto
Telefon: 07/39 33 267
Spletna stran: http://www.esnm-visja.si
E-naslov: referat@esnm.si


