
EKONOMIJA IN MEDIJI
    Študijski programi





Z vašim praktičnim znanjem najhitreje do diplome

Na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli 
lahko nadgradite in vnovčite svoje praktično znanje 
v samo dveh polletnih obdobjih. Če že delate na 
področju ekonomije, vam bo praksa priznana, tako 
da vam bo študij na leto vzel le 6 mesecev.

Na naši šoli prepletamo ekonomska in medijska 
znanja, v malem podjetništvu velike priložnosti, 
študij popestrimo s praktičnimi projekti in realnim 
svetom podjetništva ter širimo obzorja z 
mednarodnimi povezavami in izmenjavami.  Vse,  
kar vas še zanima, izveste na informativnem dnevu, 
ki bo 11. februarja ob 16.00 in 12. februarja ob 9.00 
v spletnem okolju ZOOM ter na srečanju v prostorih 
Obrtne zbornice 16. februarja ob 16.00. 

Veselimo se srečanja z vami!



Izdajatelj: Ekonomska šola Novo mesto, 
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Oblikovanje: Laura Radaković, Maša Marolt Vinić, 
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SMERI



MEDIJSKA PRODUKCIJAMEDIJSKA PRODUKCIJA

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

VIDEO PRODUKCIJA

Program medijska produkcija je perspektiven program. 
Delo na področju kreativnih medijev je dinamično, 
kreativno, inovativno, pestro ter polno strokovnih izzivov.
Program Medijska produkcija je perspektiven zaradi 
hitrega razvoja na več področjih.

Video produkcija je proces izdelave video vsebine za video.
Ne glede na to, ali gre za kratki film, celovečerni film, 
poslovni marketinški video, televizijsko reklamo, glasbeni 
video ali drugo vrsto filma, se postopek lahko nekoliko 
razlikuje glede na posebnosti, vendar je celoten postopek 
v bistvu enak. 

Grafično oblikovanje je ustvarjalni proces - najbolj pogosto 
vključujejo stranko in oblikovalca in se običajno zaključi s 
produkcijsko obliko (tj., tiskalniški izpis, programerski 
izdelek, itd). 



EKONOMIST

KOMERCIALIST

RAČUNOVODJA

Program ekonomist  je perspektiven, saj slovensko 
gospodarstvo zaradi vse večje konkurence na domačem 
in tujem trgu potrebuje odlične prodajnike, preudarne
nabavnike, kreativne tržnike in natančne računovodje.

Osnovne naloge nabavno-prodajnega referenta ali 
komercialista so nabava blaga, skladiščenje in prodaja 
blaga kupcem. Delo komercialista je raznoliko in 
vključuje številna delovna področja.

Računovodja skrbi, da poslovno-finančni posli v 
podjetju potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki 
in standardi ter zakonskimi predpisi. Sestavlja bilance, 
računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna
 in finančna poročila.



EKONOMIST

   DOBRA ODLOČITEV
Gre za perspektiven poklic, saj slovensko gospodarstvo zaradi vse večje konkurence 
potrebuje odlične prodajnike, preudarne nabavnike, kreativne tržnike in natančne 
računovodje.

Ekonomisti sodelujemo z 
medijci in lokalnim okoljem v 
različnih projektih. 
Pridobivamo znanja na 
področju spletne prodaje, 
nabave, mednarodnega 
poslovanja, računovodstva, 
financ, komnikacije, 
spletnega trženja, 
organizacije poslovanja, 
informatike in podjetništva.
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Pri komu se boš izobraževal?



KOMERCIALIST

PREDMETNIK ASISTENT V MEDNARODNEM POSLOVANJU

V 1. letniku izvajamo splošno-izobraževalne in strokovne predmete, v 
2. letniku pa predvsem strokovne predmete. 

       Splošno izobraževalni predmeti:

      - Ekonomika, zakonodaja in trženje              
        na področju medijev
      - Strokovna komunikacija v tujem     
         jeziku
      - Uvod v medije
      - Medijsko sporočanje
      - Organizacija in vodenje medijske     
      produkcije
      - Multimedijske tehnologije in osnove  
      informatike

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki omogočamo študentom 
pridobivanje znanj in kompetenc na različnih področjih poslovanja. 

V naših vrstah so namreč poleg notranjih predavateljev tudi predavatelji, 
ki prihajajo iz prakse in so strokovnjaki na svojem področju.  

PRAKSA

800 ur v 2 letih

Študent lahko opravlja prakso na področju 
trženja, prodaje ali nabave na domačem 
ali tujem trgu. Pri tem uporablja veščine 
pridobljene v okviru predmetov 
informatika, poslovno komuniciranje, 
poslovno pravo, poslovna matematika s 
statistiko, vodenje kakovosti, 
menedžmenta ter osnovna znanja s 
področja fianc in računovodstva. Za 
bodočega asistenta v mednarodnem 
poslovanju je spodbudno, če se preizkusi 
tudi v obvladovanju tujih jezikov. 

Veliko študentov najde med praktičnim 
izobraževanjem tudi svojega bodočega 
delodajalca. 

Si želiš postati
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PODROČJA:

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

VIDEO PRODUKCIJA

AVDIO PRODUKCIJA

SPLETNA PRODUKCIJA

ANIMACIJA

FOTOGRAFIJA

Strokovne predmete smo obogatili z vsebinami s 
področja podjetništva (dizajnerskega razmišljanja), 
pri predmetih trženje in prodaja pa smo se 
osredotočili na digitalne kanale.  

POSEBNOST IZOBRAŽEVANJA NA NAŠI ŠOLI

KJE LAHKO OPRAVLJAM PRAKSO?

Študent lahko opravlja prakso na področju 
trženja, prodaje ali nabave na domačem 
ali tujem trgu. Pri tem uporablja veščine 
pridobljene v okviru predmetov 
informatika, poslovno komuniciranje, 
poslovno pravo, poslovna matematika s 
statistiko, vodenje kakovosti, 
menedžmenta ter osnovna znanja s 
področja fianc in računovodstva. Za 
bodočega asistenta v mednarodnem 
poslovanju je spodbudno, če se preizkusi 
tudi v obvladovanju tujih jezikov. 

Veliko študentov najde med praktičnim 
izobraževanjem tudi svojega bodočega 
delodajalca. 



RAČUNOVODJA
Si želiš postati

- Desna roka direktorja
- Računovodsko spremlja poslovanje 
podjetja
- Pripravlja finančna poročila in skrbi 
za denarni tok podjetja
- Spremlja zakonodajo

VLOGA IN POMEN RAČUNOVODJE
V PODJETJU

Računovodja dela v pisarni, običajno skupaj z drugimi sodelavci.
Komunicira s kupci, dobavitelji, FURS, AJPES, bankami, delavci, 
direktorjem,...
Zaželena sta smisel za računanje in sposobnost logično-anal-
itičnega razmišljanja.
Za delovno mesto je potrebna natančnost in 
sposobnost dobrega pisnega in ustnega izražanja.

KJE SE LAHKO ZAPOSLIM?



800 ur v 2 letih

- knjiženja,
- poznavanja zakonodaje,
- uporabe računalniških programov,
- izdlave poročil,
- izračuna kazalcev

MED ŠOLANJEM RAČUNOVODJA PRIDOBI
PRAKTIČNA ZNANJA S PODROČIJ:

- Vsako podjetje spremlja svoje poslovanje
- vsako podjetje upravlja s finančnimi in drugimi sredstvi
- Vsako podjetje si želi delati uspešno
- Ekonomist-računovodja je potreben v vsakem podjetju
- Računovodski poklic nudi možnosti samozaposlitve.

ZAPOSLIŠ SE LAHKO V VSAKEM PODJETJU, ZATO KER:

Vključenost v mednarodne izmenjave (Erasmus),

sodobno opremljene predavalnice in računalniške 

učilnice, ekskurzije, praktično izobraževanje, učno 

podjetje, prijazni predavatelji, strokovnjaki s prakse

in gostujoči predavatelji... 

ŠOLA TI NUDI DODATNO IZOBRAŽEVANJE

PRAKSA



MEDIJSKA PRODUKCIJA

Študenti se urijo v strokovni 
komunikaciji v tujem jeziku, 
spoznavajo medije, zakonitosti 
sporočanja v medijih, kako se vodi
in organizira medijsko produkcijo in 
spoznajo osnove informatike. 
Tako spoznajo splošna področja, 
ki so povezana s področjem
kreativnih medijev.

TO JE DOBRA ODLOČITEV

Program je sestavljen iz splošno izobraževalnih predmetov, ki so 
povezani s področjem kreativnih medijev od tujega jezika, 
informatike do poznavanja zakonodaje in trženja na področju 
medijev, vloge in pomena medijev, pomena komunikacije v medijih. 

Pri strokovnih predmetih pa študenti spoznavajo umetnost, 
fotografijo, računalniško grafiko, avdio-video produkcijo, različne 
multimedijske programe in video produkcijo.

Pomemben del predavanj pri strokovnih predmetih predstavljajo 
seminarske in laboratorijske vaje, kjer se opravlja projektno delo, 
sodeluje na razpisih, opravlja storirtve za zunanje naročnike.



šola ima več kot

1000 diplomantov

PODROČJA

VIDEO PRODUKCIJA

SPLETNA PRODUKCIJA

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Praktično izobraževanje je pomemben del izobraževanja 
študentov na višjih strokovnih šolah. V 20 tednih dela pri 
dolodajalcih spoznajo izbrano področje v podrobnosti.

Veliko študentov najde med praktičnim izobraževanjem 
tudi svojega bodočega delodajalca.

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

AVDIO PRODUKCIJA

FOTOGRAFIJA

ANIMACIJA



Videi, ki jih opazite na družbenih omrežjih, TV-oglasi, ki se pojaviĆ
jo med ogledom večernega filma, poročni video vaših prijateljev 
ter izobraževalni videi na platformi YouTube – vse to so produkti 
video produkcije.

Kot gledalci pa opazimo samo končni 
izdelek, ne pa tudi vseh uspešnih in 
spodletelih poskusov, ki so ustvarjalce 
popeljali do cilja. In vse to zajema video 
produkcija – rojstvo ideje, načrtovanje, 
snemanje, in urejanje – kar vodi do 
končnega videa, ki si ga ogledamo 
potrošniki. 

KAJ PRVO OPAZIMO GLEDALCI?

VIDEO PRODUKCIJA



Predprodukcija je kreativen proces, ki 
ne vključuje snemanja, ampak vse 
korake, ki vodijo do uspešne izvedbe 
videa. Če želimo posneti inovativen in 
kakovostni video izdelek, moramo v 
predprodukciji predelati ideje in zamisli, 
spisati scenarij, pripraviti načrt 
snemanja, priskrbeti pripomočke ter 
izbrati primerno snemalno lokacijo. -

Produkcija je faza, ki zajema snemanje 
videa in lahko poteka par ur, dni, tednov, 
mesecev ali celo leta, kar je odvisno od 
velikosti projekta. Produkcija se odvija v 
studiu in na zunanjih lokacijah.

Postprodukcija zajema vse dejavnosti, 
ki se zgodijo po končnem snemanju 
video izdelka in je običajno - kot predĆ
produkcija - intenziven in dolgotrajen 
postopek.

800 ur

PRAKSA

praktični del 
70 %

teoretični del 
30 %



GRAFIČNO OBLIKOVANJE

TO JE DOBRA ODLOČITEV

Delo na področju medijske produkcije je perspektivno, 
dinamično, kreativno, inovativno, pestro...

Grafično oblikovanje je ustvarjalni 
proces - najbolj pogosto vključujejo 
stranko in oblikovalca in se običajno 
zaključi s produkcijsko obliko 
(tj., tiskalniški izpis, programerski 
izdelek, itd).



šola ima več kot

1000 diplomantov

800 ur

PRAKSA

praktični del 
70 %

teoretični del 
30 %

IMEL BOM ZANIMIVO DELO

Delal bom lahko na področju fotografije, videa, grafičnega 
oblikovanja, spletne produkcije, tiska.

Karmen Matko

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA



DNEVI INOVATIVNOSTI

Dneve inovativnosti organiziramo za vse 
študente programov ekonomist in 
medijska produkcija.

Izvedemo jih v začetku študijskega leta, 
saj z njimi študente 1. letnikov pripravimo 
na sodelovanje v podjetniškem projektu, 
študente 2. letnikov pa na sodelovanje 
na turističnem natečaju. 

PROJEKTI

OSEBNI FINANČNI NAČRT

Cilj projekta je, da študenti izdelajo svoj 
finančni načrt.

- obvladovanje porabe denarja,
- skrb za finančno varnost z ustreznimi 
zavarovanji,
- sistematično in načrtno ustvarjanje 
prihrankov,
- razumno zadolževanje in določati 
finančne cilje skupaj z življenjskimi cilji in 
se nanje pripraviti.

Vsebine so vključene v učni načrt pouka, 
pri katerem sodelujejo tudi zunanji 
predavatelji s področja finančnega 
opismenjevanja. 

Najbolj zanimiva in odmevna dejavnost je 
debata. 



VZGOJA ZA DELOVNO MESTO

Praktično izobraževanje pri delodajalcih 
je ključen del usposabljanja naših 
študentov. Namen projekta, ki ga 
izvajamo v okviru kariernega centra, je, 
da študente pred odhodom na praktično 
izobraževanje čim bolj pripravimo na 
delo pri delodajalcih. 

Organiziramo predavanja in delavnice na 
temo sodelovanja, timskega dela, 
delovne etike, bontona, odgovornosti in 
komunikacije na delovnem mestu.  

PODJETNIŠKO RAZMIŠLJANJE

V projekt so vključeni študenti 1. 
letnika programov ekonomist 
(komercialist) in medijska 
produkcija.

Namen projekta je, da študente 
opremimo s podjetniškimi znanji, 
ki jim bodo koristila, ko se bodo 
znašli na trgu dela. 

Projekt je zastavljen medpredĆ
metno, dodana vrednost pa je 
tudi podpora predstavnikov 
Razvojnega centra Novo mesto 
in lokalnih podjetnikov.

Najbolj motivirani študenti se 
prijavijo tudi na podjetniško 
tekmovanje POPRI, ki ga organiĆ
zira Primorski tehnološki park.





Zapiski:



KONTAKT

Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto

07 393 32 67

referat@esnm.si

http://www.esnm-visja.si/
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