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DECEMBER 2021 

PRIZNANJE ZA PISMA DROBNE POZORNOSTI NAŠIH ŠTUDENTOV  
 

Z Območnega združenja Rdečega križa Slovenije Novo mesto (OZRK) so študentje 1. letnika 

medijske produkcije in mentorica Jerca Božič Kranjec v začetku decembra prejeli zahvalo in 

posebno priznanje za inovativnost in domiselnost Pisem drobne pozornosti za starostnike, ki 

so jih izdelali v novembru. Kot so zapisali z OZRK, je po vsebini posebej izstopalo pismo Sare 

Pršina, ki ga bodo skupaj s fotografijami tudi razstavili. Posebna priznanja in zahvale bodo 

udeležencem podeli na osrednji prireditvi v tednu Rdečega križa. Pisma so priložili novoletnim 

darilom, ki so jih starejši od 80 let prejeli v vseh krajevnih organizacijah Rdečega križa 

novomeškega območnega združenja.  

 

                   NISI SAM   Slika drobne pozornosti 

Jerca Božič Kranjec  
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PET KORAKOV DO UREJENH OSEBNIH FINANC Z MOBILNO FINANČNO 

SVETOVALKO 
 

3. decembra nas je na šoli obiskala mobilna finančna svetovalka iz Nove Ljubljanske banke 

Sabina Pucelj. Predstavitve so se udeležili študentje prvega in drugega letnika programa 

Ekonomist v okviru projekta Osebni finančni načrt, ki ga na šoli izvajamo že sedmo leto. 

Prisluhnili smo predvsem njenim napotkom o Zlatih pravilih za ravnanje z denarjem. Opozorila 

nas je na pasti in ovire, ki nam jih vsakdanje življenje meče na pot – 5 korakov do urejenih 

osebnih financ. Tako kot lani, si tudi letos še vedno velja zapomniti zlato pravilo varčevanja: 

od vsakega dohodka, ki ga prejmeš, privarčuj 10 odstotkov in boš finančno varen vse do pozne 

starosti. 

 

 

          Slika 1:  Predavateljica Sabina Pucelj, mobilna finančna svetovalka 

 

     

Slika 2:  Zlata pravila za ravnanje z denarjem  Slika 3:  5 korakov do urejenih osebnih financ 

Marija Lekše 
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RAZVIJANJE PODJETNIŠTVA IN LABORATORIJ ZA PAMETNE TOVARNE 

PRIHODNOSTI 
 

Študentje prvega letnika programov Ekonomist in Medijska produkcija so 9. decembra obiskali 

Podjetniški inkubator Podbreznik.  

Simon Jeraj jim je predstavil vlogo Razvojnega centra Novo mesto in Podjetniškega inkubatorja 

Podbreznik pri razvijanju podjetništva v regiji. Poudaril je možnosti, ki jih nudi ustanova 

mladim podjetnikom in predstavil nekaj uspešnih podjetniških zgodb, ki se že uveljavljajo v 

lokalnem in širšem okolju. Anja Jakše je študente spodbudila k prijavi na podjetniško 

tekmovanje POPRI. Predstavila je tudi aktivnosti točke Europe Direct, ki deluje v okviru 

Razvojnega centra Novo mesto. 

Največ zanimanja je pritegnil prikaz delovanja Laboratorija za pametne tovarne prihodnosti, 

ki so ga za izobraževalne namene postavili v oktobru.  

 

 
 
 
 
Sonja Kukman  
 

 

 

 

 

 

Sonja Kukman 

 

  

Slika 4: Prikaz postopka od oddaje naročila do skladiščenja dokončanega izdelka v Laboratorija za pametne tovarne 
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PODELITEV DIPLOM 
 

Šola je 14. decembra priredila spletno podelitev diplom. Podelitev je bila zastavljena v dveh 

delih. Prvi del, ki je potekal v šoli in se je preko spleta pretakal do udeležencev, je bil namenjen 

diplomantom in gostom. Na prireditvi so bile objavljene tudi nagrade za naj diplomo, ki so jo 

prejeli: Valerija Rozman v programu Ekonomist in Erazem Gliha ter Matevž Loboda v programu 

Medijska produkcija. Posebno priznanje za obštudijske dejavnosti je prejela Verica Lajkovič 

Drugi del prireditve je bil namenjen le diplomantom. 21. decembra so osebno prevzeli 

diplomske listine in se tudi priložnostno fotografirali. 

 
Slika 5: Valerija Rozman z mentorico 

 
Slika 6: Matevž Loboda z mentorico 

 
Slika 7: Erazem Gliha z mentorico 

 
                     Slika 8: Podpis v knjigo diplomantov 

Andreja Petrovič 
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PROJEKCIJA FILMA BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI  
 

Po premierah v Ljubljani in Mariboru smo na naši šoli 23. decembra doživeli ekskluzivno 

projekcijo novega dokumentarnega filma naše predavateljice, režiserke Maje Weiss z 

naslovom Beli bojevnik v črni obleki. Film o Ivanu Krambergerju in njegovemu delovanju v času 

osamosvajanja Slovenije so si študentje in predavatelji naprej ogledali, nato pa prisluhnili 

pogovoru z režiserko, montažerjem Jurijem Moškonom in snemalcem Amadejem Bratožem, 

našim študentom. Slednji je občutke in vtise s snemanja, ki je bilo zanj edinstvena, povsem 

nova izkušnja povzel z besedami: »Čutil sem, da sodelujem pri nečem velikem«. Projekcijo 

filma smo izkoristili tudi za promocijo Višje šole, saj se je je udeležili novinarji treh medijskih 

hiš: Vaš kanal, Dolenjski list, Dnevnik in o dogodku tudi poročali.  

e

 
Slika 9: Plakat; zgoraj Ivan Kramberger, spodaj 
njegov sin Ivan Kramberger ml.  

 
Slika 10: Amadej Bratož, Jurij Moškon in Maja Weiss  

Jerca Božič Kranjec  

 

  



KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2021/2022 7 

 

PRIREDITEV OŠ GRM – VAJA NA TERENU ZA ŠTUDENTE PDVP 
 

V decembru so  študentje Projektnega dela v video produkciji pod vodstvom predavateljice 

Maje Weiss posneli  prireditve OŠ Grm ob 50 letnici šole, ki je bila obarvana s praznično 

atmosfero in nastopi učencev pod vodstvom mentorice Ade Stegnar. Prireditev so posneli s 

tremi kamerami na OŠ Grm, zmontirali na EŠNM, VSŠ in pod vodstvom predavatelja Uroša 

Raztresna pri predmetu Avdiovizualna produkcija še tonsko obdelali nastali material. 

Izdelek- video bo na Zoom-u OŠ Grm predvajan vsem, na voljo pa bo tudi na You Tube kanalu. 

Zanimiva in koristna praksa za študente s smeri medijske produkcije in uspešno sodelovanje 

med dvema šolama, ki se ga splača še kdaj ponoviti.  

 
Slika 1: Študentje 2. letnika medijske produkcije 

 
Slika 2: Nastop učencev OŠ Grm 

 
Slika 13 Študentje v pripravi 

 
Slika 14: Pregled materiala na računalniku 

 

Maja Weiss 
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OBISK LABORATORIJA ZA TOVARNE PRIHODNOSTI NA RC NOVO MESTO 
 

Zadnji delovni dan starega leta 2021 smo zaposleni na naši višji šoli obiskali Laboratorij za 

Tovarne prihodnosti (LABTOP), ki ima prostore v Razvojnem centru Podbreznik  Novo mesto.  

Marko Rudolf, vodja projektov in izobraževalnih delavnic za mlade, nam je pokazal laboratorij 

za izvajanje aplikativnih raziskav s področja industrijskih tehnologij. Pri ogledu laboratorija 

smo se srečali s pojmi umetna inteligenca, digitalizacija industrijskih procesov, kreativna 

proizvodnja in personalizacija.  

Navdušili smo se nad raziskovalnim okoljem, ki motivira in usposablja učence, dijake in 

študente z izvajanjem praktičnih vaj, študijskih projektov in zaključnih nalog v laboratoriju z 

najsodobnejšo opremo na področju pametne industrije in avtomatizacije. 

 

 
                                                 Slika 15:   Zeleni robot 

  

 

                                                 Slika 16:  Raziskovalca med delom 

Marija Lekše  
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DELOVNO SREČANJE V PROJEKTU DRON 
 

Šola sodeluje v konzorciju Erasmus+ KA 2 projektu DRONE (Digital tRanformation in jOurnalism 

and NEws media). 10. decembra je bilo uvodno srečanje v projektu, ki je zaradi epidemičnih 

razmer potekalo preko spleta. Udeležili so se ga koordinatorji iz partnerskih organizacij iz 

Portugalske, ki so vodilni partnerji, Cipra, Italije, Malte, Francija in naše šole. Projekt bo potekal 

od 1. novembra 2021 do 31. oktobra 2023. 

Cilj projekta je prispevati k digitalni transformaciji preko razvijanja digitalnih kompetenc in 

uporabi digitalne tehnologije pri mladih na področju novinarstva. Predvideni projektni 

rezultati so: vprašalnik o uporabi dronov in ugotavljanje primerov dobre prakse, multimedijski 

priročnik, kako uporabljati drone, pripravljen tečaj za uporabo dronov v novinarstvu in 

oblikovanje dron inkubatorja.  

Naslednje srečanje bo v spletni obliki v februarju. Na srečanju bomo načrtovali nadaljnje 

delo.  

 
Slika 17: Projektno srečanje 

 
Slika 18: Predstavitev projekta 

Andreja Petrovič 

 

  



KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2021/2022 10 

 

ZAGOVORI DIPLOM 
 

V mesecu decembru so v programu medijska produkcija diplomirali: 

ŠPELA ŠTUKELJ 

Naslov diplomskega dela: Oblikovanje 

in tiskanje izdelkov za Franc Fridrih s.p. 

Mentorica: dr. Josipa Lajkovič 

Somentor: mag. Igor Papež 

 

 

 

 

MANCA SREBERNJAK 

Naslov diplomskega dela: Pomen dobre 

fotografije zavetiških živali  

Mentorica: Andreja Petrovič 

Somentorica: dr. Josipa Lajkovič 

 

 

 

ŽIGA TURK 

Naslov diplomskega dela: Pomen 

spletnega marketinga za dropshipping  

Mentorica: Sonja Kukman 

Somentorica: Andreja Petrovič 

 

 

 

Barbara Štor 

Slika 19: Andreja Petrovič, 
diplomantka Špela Štukelj, Jerica Božič 
Kranjec, mentorica Josipa Lajkovič 
 

Slika 20: Igor Papež, mentorica Andreja 
Petrovič, diplomantka Manca Srebernjak, 
Jerica Božič Kranjec 

Slika 21: diplomant Žiga Turk, Igor 
Papež, mentorica 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: Igor Papež 

Lektoriranje: Jerica Božič Kranjec 

Fotografije: lastni vir EŠNM, VSŠ 

 

Avtorji: 

Jerca Božič Kranjec 

Sonja Kukman 

Marija Lekše 

Andreja Petrovič 

Barbara Štor 

Maja Weiss Braatz 

 


