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JANUAR 2022 

IZBRALI SMO NAJBOLJŠE ŠTUDENTSKE PODJETNIŠKE IDEJE 
 

S predstavitvami poslovnih idej smo projekt Podjetniško razmišljanje privedli do konca. Na 

zaključnem pitchu, ki smo ga izpeljali 3. januarja, je nastopilo 12 podjetniških timov. Študenti 

1. letnikov programov Ekonomist in Medijska produkcija so na nastope pripravili v okviru 

predmeta Poslovno komuniciranje. 

 

Komisija,  v kateri so bili Eva Čemas, Jernej Balant, Andreja Petrovič in Sonja Kukman, je izbrala 

tri najboljše podjetniške ideje. Prvo mesto si je prislužila ekipa ŠPD - Študentske parkirne 

dovolilnice (Eva Murn, Maj Kerin Colarič in Nik Pribožič). Drugo mesto pa sta si razdelili ekipi 

Cocktail Club (Luka Cigale in Žiga Jagodič)  in Minicooker (Valentin Anžur in Nejc Žagar). 

Študenti so prejeli tudi simbolične nagrade. 

 

 

                                            Slika 1: Člani zmagovalne ekipe in komisija 

 

 

                                            Slika 2: Drugo uvrščeni ekipi s komisijo 

Sonja Kukman 
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GOSTUJOČE PREDAVANJE PRI POSLOVNEM KOMUNICIRANJU 
 

Franja Bučar, projektna vodja na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, je 10. 

januarja študentom 1. letnika predstavila značilnosti poslovnega komuniciranja s tujimi 

partnerji. 

Študenti so imeli priložnost povezati teoretično znanje, ki ga pridobivajo pri predmetu 

Poslovno komuniciranje, s praktičnimi izkušnjami predavateljice, ki jih je pridobila pri svojem 

delu na mednarodnih projektih. Opisala je značilnosti različnih kultur, kako se pripravi na 

srečanje in neprijetne situacije, v katerih se je znašla. 

 

                                         Slika 3: Študenti med predstavitvijo 

 

                                         Slika 4: Študenti med predstavitvijo 

Andreja Petrovič 
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FILMSKA DELAVNICA ZA ŠTUDENTE 
 

Na povabilo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Novo mesto smo se skupaj z dijaki srednje 

šole vključili v filmsko delavnico, ki jo vodijo priznani slovenski filmski ustvarjalci. Delavnice 

bodo potekale vsak teden od januarja do konca aprila, prvo srečanje pa je bilo 20. januarja v 

prostorih višje šole. 

Delavnice bodo vodile udeležence od ideje pa do izdelave filma. Prve delavnice bodo bolj 

teoretično naravnane, udeleženci pa bodo dobivali praktične naloge, s katerimi se bodo učili 

izdelovati film. Končni cilj delavnice bodo dokumentarni filmi, teme pa bomo lahko določili na 

šoli. 

 

                                              Slika 5: Predavatelj Matjaž Jamnik 

 

                                              Slika 6: Razgovor o filmih 

Andreja Petrovič 
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GOSTUJOČE PREDAVANJE PRI POSLOVNEM KOMUNICIRANJU 
 

Predstavnika Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Aljaž in Daniela, sta 

študentom 1. letnika pri predmetu Poslovno komuniciranje predstavila neformalno 

izobraževanje. Poleg opredelitve, kaj je neformalno izobraževanje, sta predstavila tudi 

možnosti udeleževanja neformalnih oblik izobraževanja in kako te oblike izobraževanja 

vnovčiti v poklicni karieri. 

Po teoretičnem uvodu so izvedli delavnico, kjer so morali študenti s pantomimo pokazati nek 

prizor, ostali pa so morali ugotoviti, kaj skupina prikazuje. Vse skupine so delo uspešno 

opravile. Pri pripravi in prikazu pantomime so se člani skupin povezali med seboj, še bolj 

pomembno pa je, da so se pri tem zelo zabavali. 

 

                                             Slika 7: Priprava na predstavitev 

 

                                            Slika 8: Študenti med predstavitvijo 

Andreja Petrovič 
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SNEMANJE PROMOCIJSKEGA VIDEOSPOTA ZA PROGRAM EKONOMIST 
 

Odločili smo se, da bomo pred bližajočimi se informativnimi dnevi posneli nove videe za 

predstavitev naših izobraževalnih programov. Najprej je delovna skupina v okviru aktiva 

Ekonomist pripravila nabor vsebin in pristopov, ki jih ponuja študentom naša šola. Poudarek 

je bil na predstavitvi finančne pismenosti, podjetništva, digitalnega marketinga, debatne 

tehnike in dela s sodobno tehnologijo. Nato je 25. januarja steklo snemanje.  

Predavateljici Marija Lekše in Sonja Kukman sta študente ekonomije pripravili na nastop pred 

kamero. Študenti medijske produkcije pa so se pod mentorstvom predavatelja Uroša 

Raztresna lotili snemanja in postprodukcije. 

Komaj čakamo, da vidimo, kaj bo nastalo! 

 

 
                                    Slika 9: Priprave na snemanje 

 
Slika 10: Maja je predstavila, na kakšen način poteka na šoli finančno opismenjevanjei 

Sonja Kukman 
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PROJEKTNO SREČANJE IN AS IN INCLUSION  
 

Projektna skupina je imela 25. januarja spletno srečanje. Tema srečanja je bila raziskava o 

inkluziji. Določili smo metodologijo in ciljne skupine. Sestavili smo vprašalnik, ki bo osnova za 

izdelavo primerjalne analize. 

Partnerji iz Turčije so predstavili potek projektnega srečanja, ki bo maja v Balekisirju, v Turčiji. 

Srečanja se bodo udeležili štirje predstavniki šole. 

 

     Slika 11: Projektna skupina na Zoomu 

 

                                Slika 12: Vodja projekta 

Andreja Petrovič 
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ZAGOVORI DIPLOM 
 

V januarju je v programu Ekonomist diplomirala: 

 

LUCIJA SMOLIČ 

Naslov diplomskega dela: Obdavčitev 

nepremičnin 

Mentorica: Katarina Adžaga Uršič 

Somentorica: Vesna Udovič 

 

 

 

 

Barbara Štor 

  

Slika 13: mentorica Katarina Adžaga 
Uršič, Blažena Košmerl, diplomantka 
Lucija Smolič, Sonja Kukman 
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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: 

Sonja Kukman 

Andreja Petrovič 

Barbara Štor 


