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MAREC 2020 

ŠTUDENT SE JE UDELEŽIL PODJETNIŠKEGA TEKMOVANJA POPRI 
 
V sredo, 3. marca, je potekalo regijsko tekmovanje v predstavitvah podjetniških idej mladih POPRI, ki 
ga je organiziral Razvojni center Novo mesto v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom. 
 
Tekmovanja se je pod mentorstvom predavateljice Sonje Kukman udeležil študent 1. letnika medijske 
produkcije, Miha Turk, s podjetniško idejo FotoFizik. Do potankosti je razdelal poslovni model za svojo 
storitev (konkurenco, vstop na trg, finančne projekcije, prototip, CGP). 
 
Miha se je v kategoriji študentov in mladih do 29. leta odlično odrezal, a mu je za las ušla uvrstitev med 
prva 3 mesta in s tem tekmovanje na  državni ravni. 
 

 
 

 

Slika 1: Prototip poslovne ideje 

 
 
Sonja Kukman  

 

  



KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2020/2021 3 

 

KONFIGURATOR KOT NADOMESTNIK PRODAJALCEV AVTOMOBILOV  
 

V ponedeljek, 15. marca, so študenti 1. letnika MEP pri predmetu EZT poslušali predstavitev 

Jana Vardijana, komercialista pri Renault Slovenija. Pridružili so se jim tudi študenti 1. letnika 

EKN, smer trženje. 

Jan Vardijan je predstavil pomen spletnega mesta podjetja, ki je stičišče vseh marketinških 

aktivnosti. Zaradi pandemije Covid-19 so bili ponudniki avtomobilov primorani zapreti 

avtomobilske salone. Da so v podjetju obdržali stik s strankami, so na spletno mesto umestili 

konfigurator, ki do določene mere nadomesti vlogo prodajalcev v avtomobilskih salonih. S 

pomočjo konfiguratorja si lahko namreč stranka sama sestavi oziroma prilagodi vozilo po 

svojih željah in finančnih zmožnostih. 

 

 

 

Sonja Kukman 

  

 
 

 

Slika 2: S konfiguratorjem stranka prilagodi vozilo svojim potrebam in željam. 
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GOSTUJOČI PREDAVATELJ MAG. MITJA VEZOVIŠEK  
 

Kam bomo vlagali naše prihranke? 

V četrtek, 18. marca nas je preko zooma nagovoril Mitja Vezovišek, promotor finančne 

pismenosti v slovenskih šolah, ki je na zelo preprost, mladim dostopen način pojasnil odgovore 

na dvoje pomembnih vprašanj: KAM VLAGATI?  in KDAJ ZAČETI VARČEVATI? 

Prisluhnili so mu študentje 1. letnika programa ekonomist, profesorji, predavatelji in dijaki 

dveh drugih letnikov srednje ekonomske šole. Predavatelj je naš redni gost v sklopu projekta 

Osebni finančni načrt. 

Predstavitev je zaključil s pregovorom: Nikoli ne stavite samo na enega konja.  

 

 

Slika 3:   Kam vlagati? 

Marija Lekše  

  

https://www.vezovisek.si/ekipa/mitja-vezovisek/
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PRIPRAVA IN DELO V VIDEO STUDIU S SNEMALCEM TV SLOVENIJA 
 
Pri predmetu Multimedijske tehnologije in osnove informatike smo v četrtek, 18. marca, gostili snemalca in 
montažerja video novic na TV Slovenija Sebastjana Ajdiška. Gostujoči predavatelj je predstavil delo snemalca 
in montažerja pri nacionalni televiziji in preko zanimivih anekdot to zahtevno delo približal našim študentom. 
S praktičnimi napotki je usmeril delo študentov pri delavnicah, ki so potekale na terenu. Predavatelj se je 
predvsem osredotočil na snemanje novic in opozoril na številne težave, ki pri tem nastanejo, ter s študenti 
delil svoje bogate izkušnje s tega področja.  

 

 
                                     Slika 4: Delo v video studiu na EŠNM (arhivska fotografija) 

 
Zdenko Potočar 
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KARIERA SE USTVARI IN NE ZGODI 
 
V petek, 26. marca, smo v okviru internega projekta Vzgoja za delovno mesto za študente 1. letnika 
obeh programov izvedli dve predavanji. Študente smo pred odhodom na prakso želeli spomniti na to, 
da je praksa odskočna deska  za njihovo nadaljnjo karierno pot. 
 
Najprej je študente nagovorila Klavdija Kotar iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti Novo mesto. V 
svojem nagovoru je poudarila pomen prvega stika z delodajalcem, pri tem sta pomembna tudi 
življenjepis in motivacijsko pismo. Dr. Mojca Blažič s Fakultete za ekonomijo in informatiko pa je v 
svojem predavanju poudarila, da je pri načrtovanju kariere ključno, da najprej ugotovimo, kdo smo, kaj 
so naše osebnostne lastnosti, vrednote. Poleg strokovnih znanj je potrebno osvojiti tudi mehke 
veščine, ki so na delovnem mestu ključne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja Kukman  

Slika 5: Klavdija Kotar, JSKD 

Slika 6: dr. Mojca Blažič, Fakulteta za ekonomijo in informatiko 
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SODELOVALI SMO V PROJEKTU SREDNJE ŠOLE O POSLOVNI KOMUNIKACIJI 

Za dijake ekonomske gimnazije smo na višji šoli v okviru njihovega projekta Poslovna 

komunikacija – kako do uspešnega predstavitvenega razgovora v ponedeljek, 29. marca, 

pripravili celodnevno izobraževanje na temi Prvi vtis in Medijsko opismenjevanja za učinkovite 

poslovne digitalne predstavitve. V prvem delu se nam prek Zoom video-konference pridružila 

tudi strokovnjakinja za HR (human recources) Damjana Homan iz mednarodnega podjetja 

Amplexor Adriatic. V nadaljevanju so pod mentorstvom Andreje Petrovič pripravili svojo 

predstavitev z orodjem za grafično oblikovanje Canva, pod mentorstvom Jerce Božič Kranjec 

in ob sodelovanju študentov prvega letnika medijske produkcije Vita Sajeta in Mihe Turka pa 

so pripravili in posneli svojo video predstavitev.  

Jerca Božič Kranjec  

 

 

Slika 7: Dijaki ekonomske gimnazije pri pripravi video predstavitve, v ozadju priprave študentov medijske produkcije za 
snemanje 

Jerca Božič Kranjec   

 
 



KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2020/2021 8 

 

ZAGOVORI DIPLOM 
 

V mesecu marcu sta v programu ekonomist diplomirali: 

 

KATJA AGNIČ 

Naslov diplomskega dela: Analiza 

kanalov spletnega trženja v občini 

Črnomelj 

Mentorica: Sonja Kukman 

Somentorica:  Andreja Petrovič 

 

 

 

TJAŠA RIFELJ 

Naslov diplomskega dela: Analiza letnega 

poročila podjetja XY d.o.o. 

Mentorica: Katarina Adžaga Uršič 

Somentorica: Alenka Zaman 

 

 

V mesecu marcu sta v programu medijska produkcija diplomirala: 

 

LAURA BEZEK 

Naslov diplomskega dela: Izdelava 

nove celostne grafične podobe 

podjetja Tajčman d.o.o. 

Mentorica: dr. Josipa Lajkovič 

Somentorica: Petra Majdič 

 

Slika 8: Andreja Petrovič, diplomantka Katja 
Agnič, Sonja Kukman, Katarina Adžaga Uršič 
 

Slika 9: Andreja Petrovič, diplomantka Tjaša 
Rifelj, Katarina Adžaga Uršič, Sonja Kukman 

Slika 10: Andreja Petrovič, diplomantka 
Laura Bezek, dr. Josipa Lajkovič, Sonja 
Kukman 
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ERAZEM GLIHA 

Naslov diplomskega dela: Pomen barv v filmu 

Mentorica: Andreja Petrovič 

Somentorica: Julijana Rakar 

 

 

 

Barbara Štor 

 

 
 

  

Slika 11: Andreja Petrovič, diplomant 
Erazem Gliha, Sonja Kukman, Jerica 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: 

Jerca Božič Kranjec 

Sonja Kukman 

Marija Lekše 

Zdenko Potočar 

Barbara Štor 

 

 


