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NOVEMBER 2021 

GOSTUJOČI FOTOGRAF ROBERT OGRAJENŠEK 

 

V okviru predmeta Fotografija in računalniška grafika je v 5. novembra prišel deliti svoje znanje 

gostujoči predavatelj, fotograf Robert Ograjenšek. Posneli smo nekaj portretov v studijskih 

pogojih. Študenti so imeli priložnost spoznati, kako se nastavijo flashi z dominantno 

osvetlitvijo. Ograjenšek je izpostavil, da ni pristaš Photoshopa, zato vztraja, da je dobra 

fotografija tista, ki potrebuje malo ali nič postprodukcije. V svoji karieri, ki traja že desetletja, 

je med obiljem projektov fotografiral tudi za Gorenje, njegova specialnost pa so fotografiranja 

umetniških postavitev, še posebej kiparskih. Njegov zadnji projekt je bilo fotografiranje 

postavitve kiparja Tobiasa Putriha v ljubljanski Cukrarni.  

 

                      Slika 1: Fotograf Robert Ograjenšek 

Maja Weiss Braatz 
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ABC PODTJETNIŠTVA 
 

Študenti 1. letnika ekonomista in medijske produkcije so se udeležili delavnice ABC 

podjetništva – s poslovnim renerjem čez prve ovire in izzive, ki je potekala 15. novembra v 

prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. V prvem delu se je predstavil 

Klub mladih podjetnikov, ki deluje pri Območni obrtni zbornici. Predstavili so svoje delo in 

povabili študente v svoj krog. V drugem delu je Robert Andolšek, uspešen podjetnik in avtor 

številnih knjig, izvedel delavnico, na kateri so študenti razmišljali o svojem kritičnem in 

zaviralnem razmišljanju, empatični komunikaciji, karakterjih, kako poslušati in biti slišan ter 

upoštevati svoj življenjski slog. V tretjem delu so se študenti družili s predavateljem in člani 

društva mladih podjetnikov in izmenjevali izkušnje in primere dobre prakse. 

 
Slika 2: Študenti 

 
Slika 3: Predavatelj Robert Andolšek 

Andreja Petrovič 
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UDELEŽBA NA 9. DNEVU BREZPLAČNIH DAVČNIH IN RAČUNOVODSKIH 

NASVETOV - BONUS DAN na daljavo 
 

Študentje 2. letnika ekonomist smer računovodja so se 23. novembra udeležili Bonus dneva, 

ki ga že deveto leto zaporedoma izvaja največji računovodski servis na dolenjskem, BIRO 

BONUS d.o.o. Srečanje je potekalo na daljavo preko aplikacije MS Teams. Vsebina prispevkov, 

ki smo jim natančno prisluhnili, sovpada s snovjo strokovnih predmetov, zato lahko mirno 

rečemo, da smo imeli ta dan »pouk« finančnega in strokovnega računovodstva v Biro Bonusu 

d.o.o. Direktorica Biro Bonusa d.o.o. Marija Tomc Muc in njeni sodelavci so predstavili 

aktualne teme na področju davčne zakonodaje in učinke letošnjih in lanskih interventnih 

ukrepov v povezavi z računovodskimi izkazi.  

 
Slika 4: Direktorica Biro Bonusa Marija Tomc Muc 

 
Slika 5: Insert iz predstavitve 

 

Marija Lekše  
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PREDAVANJE FOTOGRAFA MARJANA GRESLA 
 

Pri predmetu Multimedijske tehnologije in osnove informatike smo 24. novembra gostili fotografa 

Marjana Gresla, ki nam je predstavil del svoje fotografske zbirke s temo. Predavatelj je predstavil 

svoje fotografije, tehniko fotografiranja in specialno opremo za fotografiranje ptic v naravi. Prav tako 

je predstavil fotografiranje aktov v studiu in pomen osvetlitve.  

Hkrati smo na šoli odprli tudi fotografsko razstavo njegovih del na hodniku šole, ki so si jo študentje 

z zanimanjem ogledali. Razstava bo na voljo za ogled še ves mesec. 

 

 
Slika 6: Predstavitev fotografa 

 
Slika 7: Predavanje Marjana Gresla 

 
Slika 8: Predavanje Marjana Gresla 

 
Zdenko Potočar 
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VIRTUALNI KARIERNI SEJEM 
 

Ekonomska šola Novo mesto se je predstavila na Virtualnem kariernem sejmu, ki je potekal od 

15. do 28. novembra. Razstavni prostor Višje strokovne šole, ki je bil namenjen dijakom 

srednjih šol, je bil odprt od 22. do 28. novembra. Na virtualnem razstavnem prostoru smo 

predstavili značilnosti šole, izobraževalna programa, izpostavili smo prednosti naše šole, 

vstavili smo tudi galerijo izdelkov naših študentov. Sejem sta pripravili Andreja Petrovič in 

Sonja Kukman, gradiva pa so prispevali tudi predavatelja medijske produkcije Igor Papež in 

Maja Weiss. 

Analiza obiska pokaže, da se je našega virtualnega razstavnega prostora udeležilo 244 

obiskovalcev, ki so jih najbolj zanimali izobraževalni programi, splošna predstavitev šole, 

gradiva in osnovne informacije. Večina teh obiskovalcev je prostor samo preletela, 42 

obiskovalcev pa si jih je razstavni prostor pogledalo zelo natančno. Na sliki je vidna dinamika 

obiskov v obdobju odprtega sejma. 

 

Slika 9: Zaslonski posnetek analitike obiska sejma v času od 22. 11 – 28. 11. 

 

Andreja Petrovič 

 

 

  



KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2021/2022 7 

 

PREDAVANJA DUŠANA VUKČEVIČA – UVOD V PROGRAM BLENDER 
 

Študentom 2. letnika medijske produkcije je pri predmetu Multimedijski programi in 

udeležencem projekta v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti je 10., 17. in 24. 

novembra predaval svetovno priznani 3D oblikovalec Dušan Vukčevič. Predstavil je 

odprtokodni 3D program Blender.  

Dušan Vukčevič je s svojimi dosežki prepoznaven tako v tujini, kot v Sloveniji, med drugimi je 

delal tudi za Teslo. Njegova predavanja in demonstracije so nazorne in učinkovite.    

 

 

Slika 10: Dušan Vukčevič 

 

Igor Papež 
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ZAGOVORI DIPLOM 
 

V novembru je v programu Ekonomist diplomirala: 

 

KATARINA PRAZNIK 

Naslov diplomskega dela: Davčni 

postopek, davčni nadzor in davčna 

izvršba na primeru podjetja 

Mentorica: Katarina Adžaga Uršič 

Somentorica:  Vesna Udovič 

 

 

V novembru je v programu Medijska produkcija diplomiral: 

 

 

BOJAN MILOJKOVIĆ 

Naslov diplomskega dela: Kreativna nočna 

fotografija 

Mentorica: dr. Josipa Lajkovič 

Somentor: Uroš Raztresen 

 

 

 

Barbara Štor 

 

 

 

 

  

Slika 11: diplomantka Katarina Praznik, 
mentorica  Katarina Adžaga Uršič 
 

 

Slika 12: mentorica Josipa Lajkovič,  
diplomant Bojan Milojković, Andreja 
Petrovič, Igor Papež 
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Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 

Zanjo: Andreja Petrovič 

Zbrala: Blažena Košmerl 

Oblikovanje naslovne strani: Igor Papež 

Lektoriranje: Jerica Božič Kranjec 

Fotografije: lastni vir EŠNM, VSŠ 

 

Avtorji: 

Marija Lekše 

Igor Papež 

Andreja Petrovič 

Zdenko Potočar 

Barbara Štor 

Maja Weiss Braatz 

 


