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NOVEMBER 2020 

ONLINE EKSKURZIJA V PODJETJU HSI D.O.O. 

 
9. novembra so se študenti 2. letnika – računovodja v okolju Zoom srečali z direktorjem in 

solastnikom podjetja HSI d.o.o. Alešem Ribičem. Zaupal nam je, kako je potekala statusna 

sprememba pri združevanju in kasneje tudi razdruževanje z drugim podjetjem, kar je tudi del 

učnega programa pri predmetu Insolvenčni postopki. Predstavil je tudi svoje izkušnje s 

podjetništvom ter povedal tudi nekaj o pasteh, ki čakajo mlade podjetnike.  

Študentje so za podjetje HSI d.o.o. pripravili analizo bilanc stanja, izkazov poslovnega izida in 

deset pomembnih kazalnikov o finančnem stanju podjetja od leta 2014 do 2019. Ugotovili so, 

da je podjetje HSI d.o.o. finančno zelo uspešno in ima svetlo prihodnost. Za naslednje leto 

upamo, da se dobimo na sedežu podjetja. 

 

 
Slika 1: HSE 

 
Slika 2: HSE 2 

 
Slika 3: HSE 3 

 

 
Borut Retelj 
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INTERAKTIVNI SPLETNI SEMINAR O EU 
 

12. novembra smo se odzvali na pobudo točke Europe Direct Novo mesto in se s študenti 2. 
letnika programov ekonomist in medijska produkcija vključili v spletni seminar o EU. Pripravila 
ga je Hiša EU iz Ljubljane. 
Spoznali smo, kako delujejo EU in njene ustanove ter kakšne priložnosti ponuja EU mladim. 
Ker je bil seminar zastavljen interaktivno, so študenti spoznali način glasovanja v EU in se v 
tem tudi sami preizkusili. 
 

 

 
Slika 4: Študenti so izvedeli, kako potega glasovanje v EU parlamentu 

 
Sonja Kukman  
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OBISK MARKA NABERŠNIKA, SCENARISTA IN REŽISERJA FILMA ŠANGHAJ 
 

26. novembra so imeli študenti medijske produkcije pri predmetu Avdio video produkcija 

video konferenco s priznanim slovenskim filmskim in televizijskim režiserjem in scenaristom 

Markom Naberšnikom. Razgovor je potekal o večkrat nagrajenem filmu Šanghaj, ki so si ga 

študenti že pred spletnim srečanjem ogledali in se pripravili na razgovor o produkciji filma.  

V predstavitvi so dobili zelo natančen vpogled v produkcijo filma Šanghaj, hkrati pa tudi vtis o 

obsegu produkcije celovečernega filma na splošno. Spoznali so delo posameznih sodelavcev; 

tako glavnih akterjev, kot so režiser, scenarist, igralci, pa tudi tistih, nevidnih, ki so prav tako 

pomembni za snemanje filmov npr. »casting«, »catering« … 

Srečanje je bilo prekratko za vsa vprašanja študentov. 

 
Slika 5:Študenti in predavatelj med konferenco 

 
Slika 6: Predavatelj Marko Naberšnik 

 
Slika 7: Izbor lokacije snemanja  

Slika 8: in oblikovana scena 

 

Andreja Petrovič 
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OBLIKOVANJE NOVODOBNIH UPORABNIŠKIH VMESNIKOV 

 
Pri predmetu Multimedijske tehnologije in osnove informatike smo v 26. novembra preko video 

konference spremljali Mira Koljanina, direktorja podjetja DrawingArt, ki je bodočim inženirjem 

medijske produkcije predstavil svoje delo. Koljanin je direktor oblikovalske agencije Drawng Art in 

dobitnik več priznanj s področja oblikovanja. Njegovo podjetje se ukvarja z oblikovanjem spletnih 

strani, spletnih aplikacij, video produktov, elektronskih katalogov, različnih tiskovin in drugih 

medijskih izdelkov. Predstavil nam je svojo pot podjetnika, izzive, s katerimi se vsakodnevno srečuje, 

in potrebno strojno in programsko opremo, ki jo pri svojem delu uporablja. 

 
 

 
Slika 9: Študentje medijske produkcije preko zoom video konference spremljajo predavanje 

 

 
                                            Slika 10: Moderni dizajn spletne strani 

 
Zdenko Potočar 
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OHRANIMO ZDRAVJE PRI DELU - ONLINE DELAVNICA 
 

ZdravKo Dren skrbi za naše zdravje tudi v času, ko delo študentov in predavateljev poteka na 

domu.  

Največja težava trenutnega šolskega dela je prav gotovo dejstvo, da moramo velik del dneva 

preživeti sede pri računalniku, če želimo opraviti vse študijske oziroma službene obveznosti. 

Le-to se seveda lahko odraža s splošno slabšim zdravstvenim in psihičnim stanjem, kot tudi z 

nastajanjem bolečin na določenih, bolj obremenjenih delih telesa, kot so hrbtenica, vrat pa 

tudi roke in zapestja. 

ZdravKo Dren svetuje čim več sprehodov na svežem zraku in gibanja, kajti na ta način 

ohranjamo svoj pozitiven odnos in blagodejno vplivamo na svoje zdravje. Ko imamo naporen 

dan pri računalniku, je priporočljivo, da naredimo vsake toliko časa nekaj razgibalnih vaj za 

celo telo ali pa vsaj za zgornji del telesa, medtem ko sedimo. 

Profesorica športne vzgoje, Lorena Ignaz je 27. novembra v polurni online delavnici na jasen 

in zanimiv način prikazala in svetovala, kako pravilno sedeti pri delu z računalnikom, da bi bilo 

čim manj posledic za naše zdravje. Nato smo se udeleženci delavnice po njenih navodilih 

sprostili in malce odpočili, saj smo naredili nekaj razteznih vaj za boljše počutje in 

razbremenitev naših mišic. Študenti, profesorji in predavatelji smo ob tem zelo uživali. Zato 

nam je posnetek njene delavnice na voljo na YouTube  ( https://youtu.be/WTL1zV5-epA ) in v 

spletni učilnici šole. 

 
Slika 11: Predavateljica 

 
Slika 12: Predavateljica 

 

 

 

Erika Medle Semec 

https://youtu.be/WTL1zV5-epA
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PISMA DROBNE POZORNOSTI NAŠIH ŠTUDENTOV ZA STAROSTNIKE  
 

Študentje 1. letnika medijske produkcije so v okviru natečaja Območnega združenja Rdečega 

križa Novo mesto napisali 15 pisem starejšim in osamljenim v domovih za starejše in tistim, ki 

živijo doma in so uporabniki storitev Rdečega križa. Pisma naj bi jim v teh težkih časih 

koronavirusa polepšala dan in preusmerila tesnobne misli. Študenti so se v pismih predstavili, 

pokazali sočutje, bili tudi zabavni, izrazili dobre želje in misli, napisali celo pesem in priložili 

fotografije. Nekateri so celo priložili svoje naslove, da bi jim prejemniki lahko, če bi želeli, tudi 

odpisali.  

 

                                                        Slika 13: Pisma 

Jerca Božič Kranjec 

  



KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2019/2020 8 

 

PET KORAKOV DO UREJENH OSEBNIH FINANC Z MOBILNO FINANČNO 

SVETOVALKO SABINO PUCELJ 

19. novembra smo se v okviru projekta OFN na video konferenci srečali z gostjo, mobilno 

finančno svetovalko iz  NLB, ki nas je prepričala, da ima lahko prav vsak izmed nas urejene 

osebne finance.  In to v samo petih korakih.  

Predstavitve so se udeležili študentje 1. letnika programa ekonomist v okviru projekta OFN, ki 

ga na šoli izvajamo že šesto leto. Predavateljica je s konkretnimi primeri iz svoje 25-letne 

prakse na tem področju dokazala, da je danes finančna osveščenost še kako pomembna za 

mlade na pragu kariere.  

Še vedno si velja zapomniti zlato pravilo varčevanja: od vsakega dohodka, ki ga prejmeš, 

privarčuj 10 % in boš imel zagotovljeno finančno stabilnost vse do pozne starosti. 

 

 

                               Slika 14: Predavateljica Sabina Pucelj,  mobilna finančna svetovalka iz NLB 

 

Marija Lekše 

 

  

https://www.nlb.si/
https://www.nlb.si/5-korakov-do-urejenih-osebnih-financ
https://www.nlb.si/5-korakov-do-urejenih-osebnih-financ
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GOSTUJOČI PREDAVATELJI V JESENSKEM ČASU ZOOMA 2020 
 

Zoom in zoomiranje rešuje učni proces v tem jesenskem semestru epidemije. Če nam je že 

onemogočeno delo v živo, poskušamo študijske zoom ure popestriti z gosti. Pri Projektnem 

delu v video produkciji in Medijskem sporočanju se je povečalo število zanimivih gostujočih 

predavateljev glede na prejšnja leta prav zaradi novih okoliščin. Večina strokovnjakov z 

različnih medijskih področjih je gostovala za šolo pro bono. Nekateri pa so predavali za 

simbolni honorar in obljubili, da bo njihovo naslednje predavanje »pro bomo darilo«. Časi so 

težki za vse,  snemanje filmov je zaustavljeno, finančne stiske samozaposlenih so velike. Tudi 

s temi tematikami so se študentje seznanili, a fokus je bil kljub vsemu na prijetnejših temah, 

na predavanjih, ki so nadgrajevala vsebine iz LDN: uspešno blogerstvo z influenserko Katjo 

Grudnik, mediji in odnosi s piarovko Gospodarskega razstavišča Ljubljana Marjano Lavrič, kako 

napišemo kratki igrani film z Martinom Turkom, scenaristom in režiserjem najboljšega 

nagrajenega igranega filma na FSF 2020, izdelava videospota in projekti za kickstarter z 

režiserjem in skadateljem Augustom Adrianom Braatzem, jezik enakopravnosti - od ideje do 

izvedbe angažiranega dokumentarnega filma z gostoma režiserjem Markom Kumarjem - 

Murčem, in scenaristko in urednico oddaje Prisluhnimo tišini na TV SLO mag. Tino Grošelj.  

 
Slika 15: Marjana Lavrič, gostujoča predavateljica 

 
Slika 16: Predavanje Mediji in odnosi pri Medijskem 
sporočanju 

 
Slika 17: Gosta pri PDVP: Tina Grošelj in Marko Kumar-Murč 

 
Slika 18: Blogerka in influenserka Katja Grudnik 

 

Maja Weiss  
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