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FEBRUAR 2020 

PREDSTAVITEV VIŠJE ŠOLE NA INFORMATIVNIH DNEVIH 

 
V petek, 12., in v soboto, 13. februarja, smo izvedli informativna dneva za vse zainteresirane 

kandidate, tokrat v virtualnem okolju. Na Zoom videokonferenci se nam je v obeh dneh 

pridružilo 31 kandidatov – 22 za medijsko produkcijo in 9 za ekonomista.  

Na informativnem dnevu so sodelovale: Andreja Petrovič, Katarina Adžaga Uršič, Sonja 

Kukman in Barbara Štor.  

 

 
Slika 1: Predstavitev šole v virtualnem okolju 

 

 
Slika 2: Predstavitev specializiranih učilnic za pouk medijske produkcije 

Sonja Kukman 
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SODELOVANJE Z ATLETSKIM KLUBOM KRKA NOVO MESTO 

 

Študentje medijske produkcije so se praktično usposabljali v fotografiranju na Prvenstvu 

Slovenije v atletiki, ki je, kljub omejitvam zaradi epidemije Korona virusa, potekalo 13. in 14. 

februarja.  

Tekmovanje je potekalo na Olimpijskem vadbenem centru Češča vas pod posebnimi pogoji, ki 

so se jih morali držati vsi udeleženci in prisotni na tekmovanju. Priložnosti za izdelavo dobre 

fotografije je bilo dovolj, saj je tekmovanje potekalo v 12-ih moških in ženskih disciplinah. 

Udeležilo se ga je tudi nekaj najboljših slovenskih atletov, ki se bodo v marcu na Evropskem 

prvenstvu potegovali za odličja. Priložnosti za nova usposabljanja pa bodo lahko že v marcu, 

ko bosta izvedeni še dve tekmovanji. 

 
Slika 3: Podelitev medalj 

 
Slika 4: Štart teka 

 
Slika 5: Skok v daljino 

 
Slika 6: Ekipa 

 

Borut Retelj 
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PREDSTAVITEV APLIKACIJE TECHNOLOGY FROM EVERYONE TO EACH AND 

EVERYONE OF US (TEC++US) 
 

V torek, 23. februarja, so se predavatelji višje šole in profesorji srednje šole udeležili 

predstavitve aplikacije, ki je nastala v projektu »Technology from everyone to each and 

everyone of us« (TEC++US). Predstavitev, ki je potekala v spletnem orodju Zoom, so izvedli 

predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD), ki so bili projektni partner.  

DRPD je v letih 2019-21 v partnerstvu z osnovnimi in srednjih šolami ter fakultetami iz 

Portugalske, Italije, Španije, Bolgarije, Grčije, Poljske in Slovenije sodelovalo pri ustvarjanju 

nadnacionalnega orodja, ki omogoča učenje osnovnih besed, izrazov in vprašanj. Namen 

aplikacije je, da bi se uporabniki lažje naučili osnovnih fraz v tujem jeziku. Osnova pa so 

piktogrami. 

Aplikacija je brezplačna in je na voljo uporabnikom v trgovini Google Play. 

 
Slika 7: Videz aplikacije 

 
Slika 8: Videz aplikacije 

  

Andreja Petrovič 

  

https://www.tec4everyone2us.eu/categories
https://www.tec4everyone2us.eu/categories
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PROSLAVILI SMO 20 LETNICO ŠOLE   
 

Okrogli jubilej, 20 letnico, Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole smo sicer 

nameravali proslaviti že natanko pred letom dni, a nam je epidemija Covid-19 to preprečila. 

Letošnjega februarja smo kljub vsem ukrepom in delu na daljavo, ki je oklestilo naše 

zastavljene projekte, vendarle uspeli izdati zbornik ob 20 letnici z naslovom Ekonomija in 

mediji z roko v roki. Izdajo zbornika je omogočila Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, 

uredila ga je Jerca Božič Kranjec, oblikovala študentka 2. letnika MEP Natalija Štefanič, v 

nakladi 200 izvodov pa ga je na šolskem tiskalnem stroju natisnil Saša Maresić.  

Ob jubileju smo pripravili tudi spletni dogodek TEDx Youth z naslovom Moč besed je v dejanjih, 

na katerem je nastopilo šest navdihujočih govorcev: novinar, raper in nekdanji mednarodno 

uspešni tekmovalec v tajskem boksu Mirko Vorkapić, svobodni umetnik Nejc Smodiš, plesalec, 

ki je v Novo mesto pripeljal hip hop, Robi Grmek, eden izmed 100 najboljših ustvarjalcev v 3D 

programih na svetu Dušan Vukčević, fotografinja, vlogerka, aktivistka, plesalka, komičarka 

Nastija Fijolič in pevec, skladatelj, tekstopisec in kitarist zasedbe MRFY Gregor Štrasbergar. 

Program je povezoval Robert Petan, ki je v posebni zabavni točki za vsakega izmed govorcev 

zapel tudi svojo avtorsko pesem. Dogodek, ki je potekal 3. marca ob 12. uri, si je ogledalo 170 

obiskovalcev, za katere smo pripravili tudi nagradno igro. Prireditev je omogočila Krka, d. d, 

Novo mesto, za pomoč pa se zahvaljujemo tudi podjetjema Inet in HSI.  

 
Slika 9: Izdajo zbornika je omogočila Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 
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Slika 10: Povezovalec Robert Petan 

 
Slika 11: Govorec Mirko Vorkapić 

 
Slika 1: Govorec Nejc Smodiš 

 
Slika 2: Govorec Robi Grmek 

 
Slika 3: Govorec Dušan Vukčević 

 
Slika 4: Govorka Nastija Fijolić 

 
Slika 5: Govorec Gregor Strasbergar 

 
Slika 6: Robert Petan v pesmi za Mirka Vorkapića 

Jerca Božič Kranjec 
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Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 

Zanjo: Andreja Petrovič 

Zbrala: Blažena Košmerl 

Oblikovanje naslovne strani: dr. Josipa Lajkovič 

Lektoriranje: Jerica Božič Kranjec 

Fotografije: lastni vir EŠNM, VSŠ 

 

Avtorji: 

Sonja Kukman 

Jerca Božič Kranjec 

Andreja Petrovič 

Borut Retelj 

 

 


