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Spoštovane študentke in študenti! 
 
Dobrodošli na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. Naša temeljna naloga je, da v času vašega 
izobraževanja pridobite znanja in razvijete sposobnosti in kompetence, ki vam bodo v vašem 
delovnem okolju omogočile ustrezno odzivanje na vse bolj zahtevnem trgu dela.  
 
Vsekakor pa je naša naloga tudi, da se boste v naši šoli dobro počutili, kasneje pa se kot diplomanti 
naše šole radi vračali kot udeleženci seminarjev, tečajev ali usposabljanj. 
 
Vsekakor verjamem, da si boste v naši šoli pridobili dobro popotnico za poslovno in tudi za 
nadaljnjo življenjsko pot. 
 
Uspešen študij vam želim. 
 
 
 
 

Ravnateljica 
mag. Janja Razgoršek
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PREDSTAVITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
 
 
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 
 
Ravnateljica: mag. Janja Razgoršek 
 
Referent za študentske zadeve:  Mitja Hudovernik, dipl. ekon.  
 
Organizatorici praktičnega izobraževanja: Marta Belič, univ. dipl. ekon. 
 Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon. 
 
Koordinatorici Erasmus mobilnosti: Lidija Ajtnik, prof. 
 Dora Najrajter, univ. dipl. prav. 
 
Vodja Izobraževalnega centra: Dora Najrajter, univ. dipl. prav. 
 
Telefon: 02/884 65 02  referat 
 02/884 65 20  ravnateljica 
 02/884 65 24  organizatorica praktičnega izobraževanja (K01) 
 02/884 65 27  organizatorica praktičnega izobraževanja (K14) 
 02/884 65 23  zbornica (K15) 
 02/884 65 25  kabinet računalništva (K02) 
 02/884 65 09  knjižnica 
 02/884 65 04  računovodstvo 
 02/884 65 05  računovodstvo 
Fax: 02/884 65 21   
E-pošta:  visja.sola@sc-sg.si 
Spletna stran:  www.vss.sc-sg.si 
 
 
KAJ NAM JE NA ŠOLI POMEMBNO 
 
 prizadevanje za uspešen študij; 
 redna udeležba in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah; 
 skrb za dobre odnose s sošolci in delavci šole; 
 vljudnost in pozdravljanje; 
 strpna komunikacija; 
 mirno in sprotno reševanje problemov; 
 skupna skrb za urejene in varne prostore ter okolje šole. 
 
 
Programi: 
 POSLOVNI SEKRETAR 
 EKONOMIST 
 INFORMATIKA 
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ORGANIZIRANOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
 
 
Višja strokovna šola je od leta 2000 organizirana kot organizacijska enota Šolskega centra Slovenj 
Gradec.  
 
V študijskem letu 2000/2001 smo začeli z izobraževanjem v programu Poslovni sekretar za redni in 
izredni študij. V študijskem letu 2002/2003 smo pričeli z izvajanjem izobraževalnega programa 
Komercialist za izredni študij in v naslednjem študijskem letu tudi za redni študij. V študijskem letu 
2005/2006 se je pridružil še program Računovodja za redni in izredni študij. V študijskem letu 
2008/2009 smo začeli z izobraževanjem rednega in izrednega študija po prenovljenih višješolskih 
izobraževalnih programih Poslovni sekretar in Ekonomist. V študijskem letu 2019/2020 pa smo 
začeli z izobraževanjem po prenovljenem višješolskem izobraževalnem programu Informatika, tako 
za redni kot za izredni študij. 
 
 
ORGANI ŠOLE 
 
Svet zavoda 
 
Konstituiran je v skladu s sklepom o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center 
Slovenj Gradec. Sestavljajo ga predstavniki delavcev šole, dijakov in študentov, staršev in 
ustanovitelja. 
 
Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja oziroma direktorja, sprejema program in letni delovni 
načrt šole ter poročilo o njegovi izvedbi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom 
dijaka ali študenta, pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev, obravnava pritožbe staršev 
in opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 
 
 

PREDSTAVNIKI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V SVETU ZAVODA 
1. Janez Zakeršnik predsednik Strateškega sveta 
2. Karmen Grudnik predstavnica zaposlenih 
3. Arnela Ahmetović predstavnica študentov* 
4. Dario Anakiev predstavnik študentov* 
5. Aljaž Zavernik predstavnik študentov* 

* Pri predstavnikih študentov se v primeru poteka statusa predlaga Svetu zavoda v potrditev   
    nove člane oz. članice.  
 

Strateški svet 
 
Strateški svet sestavljajo predstavniki predavateljev, delodajalcev, študentov in diplomantov. 
Strateški svet sprejema dolgoročni razvojni program šole, predlaga nadstandardne programe, letni 
delovni načrt, finančni načrt in spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega izobraževanja.  
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STRATEŠKI SVET 
1. Janez Zakeršnik predsednik (predstavnik delodajalcev) 
2. Rok Dolinšek član (predstavnik delodajalcev) 
3. Silva Ledinek članica (predstavnica predavateljev) 
4. Milena Štrovs Gagič članica (predstavnica predavateljev) 
5. Luka Urisk član (predstavnik predavateljev) 
6. Marija Križan članica (predstavnica diplomantov) 
7. Anuša Stopernik članica (predstavnica študentov)* 
8. Mojca Španinger članica (predstavnica študentov)* 

* Pri predstavnikih študentov se v primeru poteka statusa predlaga Svetu zavoda v potrditev nove člane oz. članice.  
 
Ravnateljica 
 
Zastopa organizacijsko enoto, odgovarja za zakonitost dela v okviru pooblastil in za strokovno 
vodenje, organizira, načrtuje in vodi sestanke Predavateljskega zbora ter delo enote. Pripravlja 
plane dela in razvoja višje šole ter poročila. Spodbuja in spremlja delo študentov in Študentskega 
sveta in sodeluje z vsemi organi šole. Skrbi za kakovostno izvedbo izobraževanja in za uresničevanje 
pravic študentov. 
 
Predavateljski zbor 
 
Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji Višje strokovne šole. 
 
Naloge Predavateljskega zbora so: 
 obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih, povezanih s študijskim delom; 
 dajanje mnenj o letnem delovnem načrtu; 
 predlaganje uvedbe nadstandardnih in drugih programov in dejavnosti; 
 odločanje o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s 

predpisi; 
 dajanje mnenj o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja; 
 dajanje pobud za napredovanje delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja; 
 opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. 
 
Študijska komisija  
 
Študijsko komisijo sestavlja pet predavateljev Višje strokovne šole, vodi pa jo predsednik, ki je eden 
izmed članov. 
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ŠTUDIJSKA KOMISIJA 
1. Sonja Smolar, univ. dipl. ekon. predsednica 
2. Marta Belič, univ. dipl. ekon. članica 
3. Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. članica 
4. Silva Ledinek, univ. dipl. ekon. članica 
5. Luka Urisk, mag. posl. inf. član 

 
Študijska komisija obravnava vprašanja, povezana z vpisom študentov in njihovim napredovanjem 
v višji letnik, prav tako obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem programa, ki 
ga izvaja višja šola. Opravlja pa  tudi druga dela, za katera jo pooblasti Predavateljski zbor. Študijska 
komisija bo odločala, v sodelovanju s predavatelji, o priznavanju izpitov sorodnih študijskih 
programov. 
 
Študijska komisija bo obravnavala naslednje vloge študentov: 
 za ponavljanje letnika; 
 o napredovanju v naslednji letnik, 
 o pogojih prestopa med študijskimi programi; 
 o priznavanju izpitov in praktičnega izobraževanja; 
 za potrditev naslova in teme diplomske naloge; 
 za podelitev statusa športnika ali kulturnika; 
 za prilagajanje obveznosti pri vzporednem študiju; 
 za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe; 
 za podaljšanje statusa; 
 druge individualne vloge študentov. 
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
 
Sestavljena je iz predstavnikov predavateljev in študentov. Imenuje jo Predavateljski zbor. Osnovne 
naloge so: ustvarjanje razmer za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela,  
vzpostavljanje mehanizmov za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter sodelovanje s 
Svetom za evalvacijo visokega šolstva.  
 
Naloga Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je vzpostavljanje mehanizmov za sprotno 
spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli. Sodeluje pri pripravi študentske 
ankete in obravnava poročila o izvedeni samoevalvaciji šole ter pripravlja poročila o evalvaciji v 
skladu s predpisi. 
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KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

1. Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. predsednica 
2. mag. Domen Ocepek član 
3. Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon. članica 
4. Milena Štrovs Gagič, prof. članica 
5. Luka Urisk, mag. posl. inf. član 
6. Jure Maklin član (predstavnik študentov)* 
7. Jan Polainer član (predstavnik študentov)* 

           * Pri študentih se v primeru poteka statusa predlaga Predavateljskemu zboru v potrditev nove člane oz. članice. 
 
ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV VIŠJE ŠOLE 
 
Študenti Višje strokovne šole lahko v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju 
organizirajo Študentski svet, ki ga sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika. 
Sestavljen je iz petih članov, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izvolijo predsednika. 
 

Študentski svet je pristojen, da obravnava in daje pristojnim 
organom mnenja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice 
in dolžnosti študetnov, ter sprejema in izvaja program 
interesnih dejavnosti študentov, sodeluje pri izdaji 
študentskega časopisa in pri aktivnostih promoviranja 
višješolskih programov v regiji in izven nje. Dela in naloge 
Študentski svet izvaja na osnovi plana dela za posamezno 
študijsko leto. Za študente organizira izdelavo študentskih 
izkaznic. Študentska izkaznica je identifikacija študenta za 

uveljavljanje regresirane prehrane in različnih ugodnosti (trgovina, športni centri, kulturne 
ustanove …). 
 

ŠTUDENTSKI SVET V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 
1. Jure Maklin predsednik 
2. Jaka Ikovic član 
3. Žan Pungartnik član 
4. Miha Šušel član 
5. Tadej Tacer član 
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V začetku novega študijskega leta Študentski svet izvede nove oz. nadomestne tajne volitve 
predstavnikov študentov v Študentskem svetu. Za člane Študentskega sveta vsak oddelek 
predlaga enega ali več predstavnikov. Volitve so tajne. Na prvem sestanku Študentskega sveta člani 
izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Študentski svet za vsako študijsko leto pripravi 
plan dela. V delo Študentske skupnosti so povabljeni vsi študenti. Študenti svoje aktivnosti 
predstavljajo na spletni strani Višje strokovne šole. 
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ORGANIZACIJA DELA V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 
 
 
ŠTUDIJSKI KOLEDAR 
 
Delo na Višji strokovni šoli poteka v skladu s sprejetim študijskim koledarjem. V njem so 
predvidene vse aktivnosti, ki bodo na šoli potekale, vključno z določenimi roki poteka teh 
aktivnosti. Na tej osnovi lahko študenti planirate svoje študijsko delo, hkrati pa je to osnova za 
izvedbo šolskega dela. 
Od 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022 Uvodni dnevi za redne in izredne študente ter seminar za 

pripravo pisnega dela 
3. 10. 2022 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij 
3. 10. 2022 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – izredni študij 
31. 10. 2022 Dan reformacije 
1. 11. 2022 Dan spomina na mrtve 
25. 12. 2022 Božič 
26. 12. 2022 Dan samostojnosti in enotnosti 
Od 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023 Novoletne in študijske počitnice 
1. 1. 2023 Novo leto 
2. 1. 2023 Novo leto 
5. 1. 2023 Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik 
9. 1. 2023 Začetek 2. semestra za 1. letnik 
Od 9. 1. 2023 do 10. 2. 2023 1. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni) 
Od 9. 1. 2023 do 17. 3. 2023 Praktično izobraževanje 2. letnik (študenti lahko v dogovoru z 

delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina) 
Od 30. 1. 2023 do 3. 2. 2023 Zimske počitnice za 1. letnik 
8. 2. 2023 Prešernov dan 
Od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni) 
20. 3. 2023 Začetek 2. semestra za 2. letnik 
Od 3. 4. 2023 do 14. 7. 2023 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, 

zagovori projektnih nalog 
7. 4. 2023 Zaključek 2. semestra za 1. letnike 
10. 4. 2023 Velikonočni ponedeljek 
Od 11. 4. 2023 do 19. 5. 2023 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester) 
Od 11. 4. 2023 do 19. 6. 2023 Praktično izobraževanje za 1. letnik (študenti lahko v 

dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega 
termina) 

27. 4. 2023 Dan boja proti okupatorju 
Od 28. 4. 2023 do 2. 5. 2023 Prvomajske počitnice za 2. letnik 
1. 5. 2023 Praznik dela 
2. 5. 2023 Praznik dela 
Od 22. 5. 2023 do 14. 7. 2023 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester) 
Od 5. 6. 2023 do 23. 6. 2023 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester) 
16. 6. 2023 Zaključek 2. semestra za 2. letnike 
Od 20. 6. 2023 do 14. 7. 2023 1. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, 

zagovori projektnih nalog 
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25. 6. 2023 Dan državnosti 
Od 26. 6. 2023 do 14. 7. 2023 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester) 
15. 8. 2023 Marijino vnebovzetje 
Od 16. 8. 2023 do 31. 8. 2023 Prvi vpis v 1. letnik 
Od 1. 9. 2023 do 20. 9. 2023 3. in 4. roki za predmetne izpite (izredni roki) 
Od 1. 9. 2023 do 20. 9. 2023 1. in 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, 

zagovori projektnih nalog 
Do 20. 9. 2023 Oddaja vlog za ponavljanje, pogojni vpis 
Do 30. 9. 2023 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2023/2024 
2. 10. 2023 Začetek študijskega leta 2023/2024 
 
Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. Po potrebi bomo združevali 
izvedbo za redne in izredne študente. 
 
Za redne študente bodo razpisani trije izpitni roki, na predlog predavatelja pa lahko tudi dodaten 
izpitni rok. Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. 
Delni izpiti pri posameznem predmetu bodo razpisani med letom na predlog predavatelja. Za 
izredne študente se v skladu s pogodbo o izobraževanju razpišeta dva izpitna roka pri posameznem 
predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta. 
 
Diplomski izpiti bodo razpisani v oktobru, novembru in decembru 2022 ter v januarju, marcu, 
aprilu, maju, juniju, juliju in septembru 2023 oz. po potrebi. 
 
Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov in ravnateljičin dan. 
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UVODNI DAN ZA ŠTUDENTE 
 
Uvodni dan za vse redne in izredne študente organiziramo v septembru, pred začetkom predavanj. 
Uvodni dan je organiziran za vsak posamezni letnik vpisanih študentov v posamezni program. 
Pogosto je to tudi prvo srečanje generacije študentov, ki bodo študijski kolegi in kolegice. Glavni cilj 
je študentom podati osnovne informacije o načinu študija na Višji strokovni šoli, jih seznaniti s 
predmetnikom in zahtevami študija, predstaviti urnik in predavatelje. Vodnik, kjer študent najde 
vse navedene informacije in še dodatne napotke za lažji začetek študija, je dosegljiv na spletni 
strani šole. 
 
Vsebina uvodnega srečanja: 
 
 predstavitev šole in njene organiziranosti; 
 študijski koledar; 
 predmetnik in način izvedbe študija; 
 urnik; 
 predstavitev spletne strani šole; 
 pomembne informacije v povezavi s študijem; 
 napotki za uspešen študij; 
 odgovori na dileme in vprašanja. 
 
SEMINAR ZA IZDELAVO SEMINARSKIH NALOG IN DIPLOMSKIH DEL 
 
Za vse študente (redne in izredne) organiziramo seminar za izdelavo pisnega dela, na katerem vas 
seznanimo z natančnimi navodili za izdelavo seminarskih oziroma diplomskih del. Knjižica Navodila 
za izdelavo pisnih del je študentom dosegljiva na spletni strani šole (E-študent). Za študente 1. 
letnikov bo seminar izveden v začetku študijskega leta, za študente 2. letnikov pa v začetku 2. 
semestra. Cilj seminarja je seznanitev študentov s pravili pisanja pisnega dela z vidika vsebine, 
metodologije in tehničnih navodil. Na seminarju boste dobili natančna navodila, kako izbrati temo, 
začeti s pisanjem in kako delo dokončati. Naučili se boste tudi citiranja, povzemanja ter navajanja 
virov ter iskanja ustrezne literature s pomočjo Cobiss-a. 
 
PREDAVANJA 
 
Normativi predvidevajo, da je teoretični del predavanj skupen in ga posluša večja skupina 
študentov, zato jih izvajamo v večjih predavalnicah. Predavanja so namenjena razlagi določene 
teme in predstavitvi določenega predmetnega področja. Pri tem bodo predavatelji pričakovali vašo 
aktivno udeležbo, razpravo in postavljanje vprašanj ter problemsko obravnavanje. Predavanja 
bodo usmerjena na čim večjo aplikativnost teoretičnih znanj in tudi na izkušnje strokovnjakov iz 
prakse. 
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SEMINARSKE VAJE  
 
Pri seminarskih vajah se študenti razvrstijo v manjše skupine. Namenjene so predvsem problemski 
obravnavi problematike, praktični aplikativnosti pridobljenih znanj in utrjevanju pridobljenih vsebin 
ter obravnavi tematike seminarskih nalog. 
 
LABORATORIJSKE VAJE 
 
Za zagotovitev bolj individualnega dela se študenti razdelijo v manjše skupine. Laboratorijske vaje 
potekajo glede na posebnosti predmeta v običajnih ali specializiranih predavalnicah (računalniška 
učilnica). 
 
SPLETNA UČILNICA 
 
V pomoč študentom pri individualnem delu je vzpostavljena spletna učilnica. Študent se prijavi v 
spletno učilnico z geslom. Spletna učilnica omogoča študentom sprotno delo doma in neposredno 
komunikacijo s predavateljem posameznega predmeta. Spletna učilnica preko foruma omogoča 
izmenjavo informacij med študenti pri posameznem predmetu. 
 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Praktično izobraževanje je namenjeno povezovanju teorije s praktičnimi izkušnjami v podjetju. V 
vsakem letniku traja 400 ur ali 10 tednov. Študenti dobijo vse informacije o organizaciji in izvedbi 
praktičnega izobraževanja na sestankih z organizatorji praktičnega izobraževanja. Prav tako 
prejmejo mapo praktičnega izobraževanja in natančnejše usmeritve glede vsebine in izvedbe 
praktičnega izobraževanja. Ob zaključku praktičnega izobraževanja se izdela seminarska/projektna 
naloga v povezavi z izbranim predmetom posameznega letnika. Ocenita se naloga in zagovor. 
Izredni študenti, ki že imajo praktične izkušnje na delovnih mestih, lahko uveljavljajo priznavanje 
praktičnega izobraževanja. Sklep izda Študijska komisija na osnovi vloge in mnenja organizatorja 
praktičnega izobraževanja. 
 
IZPITNI ROKI 
 
Za redne študente so v študijskem letu razpisani trije izpitni roki. Izpitni roki so določeni s 
študijskim koledarjem. Razporedi izpitnih rokov za študijsko leto bodo objavljeni na začetku 
študijskega leta. 
 
Izpitni roki za izredne študente bodo razpisani po zaključenem predavanju pri posameznem 
predmetu, in sicer približno 14 dni po zaključenem predavanju 1. izpitni rok in približno mesec dni 
po prvem izpitnem roku 2. izpitni rok. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v redno 
razpisanih rokih za redni študij. 
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UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 
Izredno skrb na višji šoli namenjamo področju kakovosti in ugotavljanju zadovoljstva posameznih 
partnerjev, s katerimi sodelujemo: študentov, zaposlenih, delodajalcev, diplomantov in mentorjev 
praktičnega izobraževanja. Prav zato smo uvedli sistem elektronskega anketiranja. Vsako leto se 
razpišejo ankete za ugotavljanje zadovoljstva z organizacijo in izvedbo izobraževanja. Ankete so 
razpisane na spletni strani in študenti imajo dostop do razpisanih anket s svojim geslom. Na osnovi 
evalvacije organizacije in izvedbe izobraževanja uvajamo spremembe za nenehne izboljšave. 
 
Poleg tega imamo na šoli skrinjico zaupanja, kamor lahko študenti oddajo svoje predloge in 
pripombe. Zavedamo se, da bomo s sodelovanjem lahko še boljši in zato smo veseli vsake povratne 
informacije. Študenti ste aktivno vključeni v proces kakovosti tudi preko predstavnikov v Komisiji za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
 
KRAJ IN NAČIN IZVEDBE 
 

Redni študij študij izvajamo v prostorih Višje strokovne šole 
Slovenj Gradec, izredni študij pa v prostorih Višje strokovne 
šole Slovenj Gradec in v prostorih Ljudske univerze Velenje (za 
enoto Velenje). Pri rednem študiju potekajo predavanja v 
dopoldanskem in delno tudi v popoldanskem času. Predavanja 
pri izrednem študiju potekajo dvakrat do trikrat tedensko 
popoldan. 
 

 
ŠTUDIJ NA DALJAVO,  E-ŠTUDIJ 
 
Študij na daljavo je ena izmed sodobnih oblik (metod) študija, ki je namenjen predvsem tistim 
skupinam in posameznikom, ki si kljub številnim vsakodnevnim obveznostim želijo študirati in 
pridobiti nova znanja, nimajo pa dovolj časa, da bi obiskovali klasična predavanja. 
 
Tovrsten način pridobivanja znanja pomaga posamezniku, da se lahko posveti študiju takrat, ko ima 
čas, saj so E-gradiva v spletni učilnici pripravljena tako, da bodo posameznika pripeljala do znanja 
pri posameznem predmetu na zanimiv in enostaven način. Poleg gradiv v spletni učilnici, vam bo 
ob strani vedno stal tutor pri posameznem predmetu, podporo pa vam bodo nudili tudi ostali 
študenti. 
 
Na naši Višji strokovni šoli vam ponujamo tudi kombinacijo študija na daljavo s klasičnim študijem, 
ki vam bo prišel v pomoč takrat, ko boste želeli določena predavanja slišati in poslušati v 
predavalnici (jeziki, Poslovna matematika s statistiko …). V tem primeru vam ne bo potrebno 
dodatno plačevati ničesar, saj je tovrstna kombinacija že vključena v ceno izobraževanja. 
 
Prednosti tovrstnega študija: 
 vse, kar potrebujete za uspešen študij, je na voljo na internetnem portalu; 
 v šoli boste le v času izpitov; 
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 študij in priprava na izpite poteka v vašem domačem okolju; 
 čas za pripravo in študiranje ter predelavo E-gradiv si določite sami; 
 možnost kombinacije s klasičnim študijem pri predmetih, za katere menite, da je dobro, če jih 

poslušate v predavalnici; 
 študij poteka modularno, kar pomeni, da se najprej odvija en predmet (3-5 tednov), in ko se 

zaključi, se začne z naslednjim predmetom; 
 do študijskih gradiv, navodil in informacij dostopate v spletnem učnem okolju Moodle, ki je za 

vas dosegljiv vsak dan 24 ur … 
 
SODELOVANJE S ŠTUDENTI 
 
Svetovalne ure za študente bodo organizirane za vsak predmet po predhodni najavi študentov. 
Posameznim predavateljem se lahko najavite po elektronski pošti. Vsak predavatelj je pripravljen 
svetovati pri pripravi seminarske naloge in kasneje diplomskega dela. Termini in elektronski naslovi 
predavateljev so objavljeni na spletni strani Višje strokovne šole. Z dogovorom med predavatelji in 
študenti se svetovalne ure lahko prestavijo. 
 
SEMINARSKA NALOGA 
 
Pri posameznem predmetu je lahko določena tudi priprava seminarske naloge. Tematika je 
strokovna, s poudarkom na aplikaciji teorije v praksi. Pri izrednih študentih se seminarska naloga 
nanaša na njihovo področje dela. 
 
Seminarska naloga je manjše strokovno delo, v katerem študent obdela enostaven problem in se 
ob tem sreča s prvimi koraki znanstveno-raziskovalnega dela. V njej študent samostojno obdeluje 
določeno temo, ki jo je izbral sam ali mu jo je določil predavatelj predmeta. 
 
Osnovni namen seminarske naloge je, da se študent v okviru študijskega programa popolneje in 
globlje seznani s problemi določenega predmeta in da se izpopolnjuje v pisanju strokovnih del, 
oziroma da se nauči veščine pisanja in se pripravi na pisanje diplomskega dela. 
 
Predavatelj bo za svoje področje predložil seznam možnih tem, terminsko opredelil njihovo 
predstavitev ter opozoril na uporabo različne tehnologije za bolj zanimivo in pestro predstavitev. 
Pri izdelavi študenti upoštevajo enotna Navodila za izdelavo pisnih del. 
 
DIPLOMSKO DELO 
 
Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora le-tega. Temo diplomskega dela si 
študent izbere v dogovoru z mentorjem v podjetju, v katerem opravlja praktično izobraževanje in 
mentorjem ustreznega predmeta v šoli. V pomoč študentom predavatelji pri posameznem 
predmetu razpišejo predloge tem diplomskih del. 
 
Diplomsko delo študent napiše v skladu z Navodili za izdelavo pisnih del. Sestavljeno je iz 
teoretičnega in praktičnega dela.  
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Pri izdelavi diplomskega dela in njegovem zagovoru se upoštevajo določila Pravilnika o pripravi 
diplomskega dela in diplomskem izpitu. 
 
ŠTUDIJSKO GRADIVO 
 
Študijsko gradivo za posamezne predmete je objavljeno na spletnem naslovu in je dostopno vsem 
študentom brezplačno. Če je predavatelj na šoli pripravil svoje gradivo, ga bo objavil v spletni 
učilnici oz. ga bo mogoče dobiti tudi v tiskani obliki, če gre za gradivo, ki je že natisnjeno.  
 
Predavatelji bodo pri začetku posameznega predmeta povedali, katero gradivo je osnovno. Gradivo 
za vaje bo objavljeno v spletni učilnici. 
 
KNJIŽNICA 
 

Knjižnica Višje strokovne šole ponuja strokovno, poljudno in 
splošno gradivo (knjige, periodika – časopisi in revije, različne 
publikacije) s področja ekonomije, psihologije, statistike, 
jezikoslovja (slovenščina in tuji jeziki) in ostalih ved, ki so del 
višješolskega izobraževanja. Raznolikost gradiva se, skladno s 
povpraševanjem, stalno dopolnjuje. 
 
V knjižnici ponujamo tudi možnost dostopa do interneta in 

elektronske pošte, kjer se lahko študenti seznanjajo z aktualnimi dogodki, svežimi informacijami, 
brskajo po knjižnih zalogah v drugih knjižnicah in se povezujejo v medmrežju v skladu z lastnimi 
interesi. Prav tako so v sklopu knjižnice tudi čitalnica, delovna mesta z računalniki za študente in 
informacijska točka Kariernega centra. 
 
Ob prvem obisku postanete član knjižnice in sprejmete pravila, ki so objavljena na spletni strani 
višje šole. Članarine ni.  
 
Knjižnica je v prostorih Šolskega centra na Koroški ulici 11 v Slovenj Gradcu. Odprta je vsak 
delovni dan od 9. do 14.30 ure, popoldanski odpiralni čas pa bo objavljen na spletni strani. V 
času izven uradnih ur lahko oddate gradivo v predal pred knjižnico. Knjižničarji so vam na voljo 
tudi na telefonski številki 02 884 65 09 in preko elektronske pošte knjiznica.visja@sc-sg.si. Z 
veseljem vam bodo pomagali po svojih najboljših močeh. 
 
Poleg knjižnice na šoli je literatura na voljo tudi v ostalih knjižnicah, katerih seznam je vključen v 
informator. Naša knjižnica je vključena v enotni Cobiss sistem in s tem je vsem uporabnikom naše 
knjižnice omogočena tudi medknjižnična izposoja. 
 
IZOBRAŽEVALNI CENTER 
 
Na šoli imamo organiziran izobraževalni center, da bi ponudili našim študentom, diplomantom in 
vsem zainteresiranim pestro ponudbo dodatnega izobraževanja v obliki tečajev, seminarjev ali 
posvetov s področja tujih jezikov, poslovnega sporazumevanja v slovenskem jeziku, računalništva  
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in informatike, ekonomije, organizacije, menedžmenta, trženja, gospodarskega prava, 
računovodstva … V okviru Izobraževalnega centra sta ustanovljena Karierni center in Klub 
diplomantov. 
 
KARIERNI CENTER 
 
V letu 2009 smo ustanovili Karierni center za študente. Namenjen je osebnemu in strokovnemu 
razvoju študentov, navezovanju stikov s podjetji in delodajalci ter pripravi na trg dela. Z 
brezplačnimi delavnicami in vključevanjem v razne dodatne oblike izobraževanja se študenti 
usmerijo v načrtovanje kariere, v iskanje svojih konkurenčnih prednosti in v uspešno iskanje 
zaposlitve. Študenti se lahko prijavijo (brezplačno) preko spletne strani. 
 
KLUB DIPLOMANTOV 
 
Klub diplomantov združuje vse diplomante Višje strokovne šole, spodbuja povezave med 
diplomanti in šolo, spodbuja povezave med diplomanti, omogoča spopolnjevanje znanja na osnovi 
interesov diplomantov, daje možnost strokovni in osebnostni rasti. V okviru Kluba diplomantov so 
načrtovana strokovna srečanja, strokovna izobraževanja in usposabljanja, izmenjava mnenj, 
družabna in športna srečanja.  
 
PROJEKT ERASMUS 
 

Višja strokovna šola je nosilka Erasmus univerzitetne listine (EUC), 
zato lahko izvaja Erasmus individualno mobilnost, ki je namenjena 
mednarodni izmenjavi študentov za študij in prakso ter 
zaposlenim za poučevanje in usposabljanje.  

 
V okviru projekta Erasmus+ vsako leto dobimo odobrena sredstva za štipendije študentom, ki želijo 
praktično izobraževnaje opraviti pri delodajalcih v tujini. Šola tem študentom pomaga pri iskanju 
delodajalcev, namestitvi, pri potovanju in pripravi na opravljanje praktičnega izobraževanja.  
 

Kandidati oddajo prijavnico za praktično izobraževanje v tujini 
koordinatorici projekta Erasmus+. Vsako leto s pomočjo študentov, 
ki so bili na praktičnem izobraževanju v tujini, organiziramo 
predstavitev projekta. Sodelujemo z delodajalci iz Anglije, Avstrije, 
Nemčije, Poljske, Portugalske, Romunije in Češke. Študent si lahko 
delodajalca v tujini najde tudi sam. 
 
 

Študent z opravljeno prakso v tujini: 
 izboljša znanje tujega jezika; 
 izpopolni praktična znanja; 
 spozna delovanje tujih podjetij in tujo kulturo; 
 napreduje v komunikaciji in v samostojnosti; 
 izboljša zaposlitvene možnosti po končanem študiju … 
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KAJ ŠE NUDIMO ŠTUDENTOM NA ŠOLI? 
 
 Organizirana športna vadba. 

Če bo zanimanje dovolj veliko, bomo  pripravili tečaje za posamezne panoge. Možne so vse 
igre z žogo, tenis, badminton, namizni tenis, aerobika.  

 
 Računalniki. 

Pri določenih predmetih je potrebno izdelati seminarsko nalogo. Zavedamo se, da vsi nimajo 
doma ustrezne računalniške opreme, zato boste imeli študenti v popoldanskem času skupaj z 
mentorjem na voljo računalnike v predavalnici računalništva. Za uporabo računalniške 
učilnice se dogovorite s predavateljem ali laborantom pri predmetu računalništva. 

 
 Študentom so na voljo tudi računalniki v knjižnici. 
 
 Tutorstvo študentom s strani predavateljev in študentov. Seznam tutorjev bo objavljen na 

spletni strani. 
 
KAM PO INFORMACIJE? 
 
Vsa obvestila bodo objavljena na oglasni deski oz. na LCD ekranih Višje strokovne šole. Poleg tega 
lahko dobite vse informacije na spletni strani naše šole. Na povezavi »Za študente/Spremembe 
urnika« pa vas bomo obveščali o vseh spremembah urnika in drugih tekočih zadevah. Svoja 
vprašanja lahko naslovite tudi na ravnateljico in referenta za študentske zadeve.  
 
 
Uradne ure referata Višje strokovne šole 
 
Vsak delovni dan v dopoldanskem času in dvakrat tedensko tudi v popoldanskem času. Termini 
bodo objavljeni na spletni strani. 
 
Če želite izven uradnih ur oddati kakršnekoli seminarske naloge, vloge, obrazce ipd., jih lahko 
oddate v omaro pred referatom. 
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SPLETNA STRAN ŠOLE 
 
Spletna stran: www.vss.sc-sg.si. Na spletni strani šole je povezava na portal E-študent, ki 
omogoča vpogled v vse pravilnike šole, dostop do vseh obrazcev, navodil in urnikov, dostop do 
e-anket in do e-indeksa posameznega študenta. Vsak vpisan študent dobi uporabniško ime in 
geslo za dostop do spletne strani e-študent.  
 
Navodila za dostop do portala E-študent: 
 
1. Vpišite internetni naslov www.vss.sc-sg.si, nato izberite povezavo E-študent ter vpišite vaše 

uporabniško ime in geslo (za uporabniškim imenom dodajte pripono @guest.sc-sg.si); 
 

2. Za prijavo na izpite oz odjavo od izpitov kliknite na povezavo IZPITI; 
 
3. Če se želite prijaviti na izpit ali odjaviti od izpita, izberite enega izmed modulov, kamor ste v 

tem študijskem letu vpisani. Izpišejo se razpisani izpitni roki. Nato izberite rok, na katerega se 
želite prijaviti oz. od katerega se želite odjaviti (kliknite na povezavo v stolpcu ROK, npr. Prvi 
redni, Drugi redni …). Prikaže se vam okno za vpis vpisne številke in gesla. Ko vpišete ta dva 
podatka, izberite možnost PRIJAVA ali ODJAVA (odjava – samo v primeru, če ste že prijavljeni 
na ta izpitni rok). Možna sporočila: 

 »PRIJAVA/ODJAVA JE USPELA« (če ste postopek prijave oz. odjave izvedli pravilno), 
 »PRIJAVA NI MOŽNA, KER JE ROK ZA PRIJAVO POTEKEL« (če je rok za prijavo že potekel), 
 »NAPAČNO GESLO« (če ste vpisali napačno geslo), 
 »ŠTUDENT JE ŽE PRIJAVLJEN NA TA IZPIT« (če ste na izpit že prijavljeni). 
 
4. Če želite pregledati ocene in prijave v tekočem študijskem letu, kliknite na povezavo PREGLED 

PRIJAV IN OCEN ZADNJEGA VPISA, vpišite vpisno številko in geslo ter kliknite ikono PREGLED. 
 
5. Če želite pregledati vse ocene in prijave, kliknite na povezavo PREGLED VSEH PRIJAV IN OCEN, 

vpišite vpisno številko in geslo ter kliknite ikono PREGLED. 
 
Obrazci: 
Vse obrazce za diplomski izpit dobite na spletni strani (na povezavi »E-študent« → Diplomsko 
delo in diplomski izpit → mapa »Obrazci«). Ostali obrazci pa so dosegljivi na  »E-študent« → 
mapa »Obrazci«. 
 
Konzultacijske ure in elektronski naslovi predavateljev so objavljeni na povezavi »O 
šoli/Predavatelji in sodelavci«. 
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PREDAVATELJI VIŠJE ŠOLE  
 

Ime in priimek Elektronski naslov 
Marta Belič, univ. dipl. ekon. marta.belic@sc-sg.si 
dr. Mojca Čerče mojca.cerce@sc-sg.si 
David Drofenik, univ. dipl. inž. rač. in inf. david.drofenik@sc-sg.si 
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. karmen.grudnik@sc-sg.si 
Andrej Hlastec, univ. dipl. inž. el. andrej.hlastec@sc-sg.si 
Monika Horvatič, mag. ek. in posl. ved monika.horvatic@sc-sg.si 
mag. Gabrijela Kotnik gabrijela.kotnik@sc-sg.si 
Silva Ledinek, univ. dipl. ekon. silva.ledinek@sc-sg.si 
Matjaž Lekše, univ. dipl. inž. el. matjaz.lekse@sc-sg.si 
Dora Najrajter, univ. dipl. prav. dora.najrajter@sc-sg.si 
David Novak, dipl. ekon. david.novak@sc-sg.si 
mag. Domen Ocepek domen.ocepek@sc-sg.si 
Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon. jozica.ovcjak@sc-sg.si 
Miha Plaznik, univ. dipl. inž. rač. in inf. miha.plaznik@sc-sg.si 
mag. Janja Razgoršek janja.razgorsek@sc-sg.si 
Jelka Helena Samec Sekereš, dipl. nem. in prof. soc. jelka.samec@sc-sg.si 
Marija Slavič, univ. dipl. ekon. marja.slavic@sc-sg.si 
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon. sonja.smolar@sc-sg.si 
Tomaž Smolčnik, univ. dipl. org. tomaz.smolcnik@sc-sg.si 

Milena Štrovs Gagič, prof. milena.strovs@sc-sg.si 
Luka Urisk, mag. posl. inf. luka.urisk@sc-sg.si 
dr. Anton Vorina anton.vorina@sc-sg.si 
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PREDSTAVITEV VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
 
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 
 
Redni in izredni študij se izvede v dveh letih po predpisanem predmetniku, in sicer v obliki 
predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj.  
 
Študent/ka lahko enkrat ponavlja letnik v istem izobraževalnem programu, če opravi študijske 
obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika, ovrednotenih z najmanj 20 KT. 
 
NAPREDOVANJE V PROGRAMU 
 
Študent/ka lahko napreduje v drugi letnik prenovljenih programov, če je do konca študijskega leta 
opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja 1. letnika, 
ovrednotenih z najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti vaj in praktičnega 
izobraževanja. 
 
PREHOD IZ DRUGIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV  
 
Študenti, ki želijo prestopiti iz drugih višješolskih oz. visokošolskih programov v višješolske 
programe Poslovni sekretar, Ekonomist oz. Informatika, se lahko vpišejo v 2. letnik, če se ugotovi, 
da manjkajočih obveznosti za 1. letnik programa Poslovni sekretar/Ekonomist/Informatika ni več 
kot za 20 kreditnih točk.  Prehod se izvede na podlagi priznavanja izpitov, ki jih je kandidat/ka 
opravil/a v predhodnem študijskem programu. Študijska komisija za vsakega kandidata/ko ugotovi, 
koliko kreditnih točk iz prejšnjega programa se lahko prizna. 
 
DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA 
 
Za dokončanje izobraževanja morajo biti opravljene vse študijske obveznosti (pridobljenih vseh 120 
KT): 
 
 izpiti, vaje, seminarske naloge; 
 opravljeno praktično izobraževanje (80 % prisotnost) z zagovorom seminarske naloge; 
 opravljen diplomski izpit, ki je sestavljen iz diplomskega dela in diplomskega izpita. 
 
Temo diplomskega dela študent/ka izbere v dogovoru z mentorjem in predavateljem Višje 
strokovne šole. Iz dela naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega 
znanja in povezovanja strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami. 
 
PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 
 
Priznavanje se opravi na osnovi dokazila o opravljenih obveznostih na drugih višje ali visokošolskih 
izobraževalnih programih. Ostalo neformalno pridobljeno znanje se bo priznavalo v skladu s 
sprejetim pravilnikom. Priznavanje v tujini pridobljenega znanja se za kandidate, ki se želijo vpisati 
v naše programe, opravi v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja.  
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PREDSTAVITEV PROGRAMA POSLOVNI SEKRETAR 
 
 
Tipična dela Poslovnega sekretarja so: 
 
 samostojno organiziranje, načrtovanje in vodenje delovnih procesov v tajništvu; 
 časovno razporejanje delovnih obveznosti vodstvenih in strokovnih delavcev; 
 skrb za uresničevanje sprejetih odločitev svojih nadrejenih; 
 pripravljanje in organiziranje poslovnih razgovorov, sej in sestankov ter pripravljanje gradiv in 

informacij; 
 sodelovanje pri kadrovskih dejavnostih za zaposlene; 
 sprejemanje, presojanje in posredovanje poslovnih in drugih informacij znotraj in zunaj 

organizacije; 
 vodenje poslovne korespondence in evidence stroškov poslovne organizacije; 
 vodenje strokovnih delovnih skupin in ugotavljanje njihove uspešnosti; 
 upoštevanje delovnega protokola in poslovnega bontona, ker gre za stalno komuniciranje s 

poslovnimi partnerji, domačimi in iz tujine. 
 
Cilji izobraževalnega programa 
 
Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za poslovne 
sekretarje/sekretarke. Le-ti si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-
teoretično in praktično znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja. 
 
Diplomant/diplomantka po uspešno zaključenem izobraževalnem programu in zagovoru diplomske 
naloge poglobi in razširi temeljna znanja s področja ekonomije in ekonomike podjetja, 
računovodstva in financ ter menedžmenta. Obvlada poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku 
in doseže višjo raven znanja prvega in drugega tujega jezika ter pridobi osnove uspešnega 
komuniciranja s poslovnimi partnerji. Nauči se samostojno voditi pisarniško poslovanje in se 
usposobi za samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v pisarni ter zna 
učinkovito uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo v pisarni. Prav tako razširi in poglobi 
znanje na področju računalništva in informatike, spozna pravne  predpise, gospodarsko in upravno 
ureditev ter pravne osnove poslovanja podjetja. 
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PREDMETNIK  
 

Št. Predmet 1. letnik 2. letnik Skupaj ur KT 

  PR SV LV PR SV LV   

1. Poslovni tuji jezik 1 42  48    90 6 

2. Poslovno komuniciranje 42  48    90 6 

3. Ekonomika poslovanja 30 30     60 5 

4. Računovodstvo in finančno 
poslovanje 

30 30     60 5 

5. 
Informacijsko-komunikacijska 
podpora v pisarni 

30  45    75 5 

6. Informacijska tehnologija in podatki 30  45    75 5 

7. Gospodarsko pravo 40 20     60 5 

8. Ustava in državna ureditev – izbirni 40 20     60 5 

 
Državna uprava in upravni postopek 
– izbirni 

40 20     60 5 

9. Poslovni tuji jezik 2    30  35 65 5 

10. 
Poslovno sporazumevanje v 
slovenskem jeziku 

   30  35 65 5 

11. Sodobno vodenje pisarne    30 30 30 90 6 
12. Ljudje v organizaciji    30 30 30 90 6 

13. 
Osnove upravljanja in organizacija 
poslovanja 

   35 30  65 5 

14. 
Projektno organiziranje poslovnih 
dogodkov 

   30 35  65 5 

15. Poslovni tuji jezik 3 - izbirno    30  35 65 5 

16. 
Trženje in tržno komuniciranje - 
izbirno 

   30 35  65 5 

15. Elektronsko poslovanje - izbirno    30  35 65 5 

16. 
Grafični in spletni dizajn v pisarni - 
izbirno 

   30  35 65 5 

17. Prosto izbirni predmet Da -  5 

18. Praktično izobraževanje 400 400 800 
13 + 
13 

19. Diplomsko delo - Da  5 
Opomba: PR = predavanja, SV = seminarske vaje, LV = laboratorijske vaje 
Za izredni študij je število ur prilagojeno. 
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OBVEZNE OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA 
 

Predmet Letnik 
Ustni 
izpit  

Pisni 
izpit 

Izdelek oz. storitev 
z zagovorom 

Poslovni tuji jezik 1 1. Da Da  
Poslovno komuniciranje 1. Da   
Ekonomika poslovanja 1.  Da  
Računovodstvo in finančno poslovanje 1.  Da  
Informacijsko-komuikacijska podpora v pisarni 1.   Da 
Informacijska tehnologija in podatki 1.   Da 
Gospodarsko pravo 1.  Da  
Državna uprava in upravni postopek – izbirni 1.  Da  
Poslovni tuji jezik 2 2. Da Da  
Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku 2.  Da  
Sodobno vodenje pisarne 2.  Da  
Ljudje v organizaciji 2.  Da  
Osnove upravljanja in organizacija poslovanja 2.  Da  
Projektno organiziranje dogodkov 2.   Da 
Poslovni tuji jezik 3 2. Da Da  
Trženje in tržno komuniciranje 2.  Da  
Elektronsko poslovanje 2.   Da 
Grafični in spletni dizajn 2.   Da 
Praktično izobraževanje 1. in 2.   Da 
Diploma 2.   Da 
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V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 BOMO V PROGRAMU POSLOVNI SEKRETAR IZVAJALI NASLEDNJE 
PROGRAME/MODULE/PROSTO IZBIRNE PREDMETE: 
 

 
Šola bo ponudila študentom 1. letnika kot prosto izbirni predmet smerni predmet programa 
Ekonomist, ki se bo v študijskem letu izvajal, in sicer predmet Trženje.  
 
V 2. letniku bo šola,  izvedla izbirna predmeta Elektronsko poslovanje ter Grafični in spletni dizajn v 
pisarni. 
 
 
Naziv strokovne izobrazbe po končanem izobraževanju: 
POSLOVNI SEKRETAR/POSLOVNA SEKRETARKA 

1. LETNIK 2. LETNIK - MODUL SPLETNO POSLOVANJE 

KOMUNIKACIJA 
Poslovni tuji jezik I 
Poslovno komuniciranje 

POSLOVNI JEZIK 
Poslovni tuji jezik 2 
Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku 

POSLOVANJE IN FINANCE 
Ekonomika poslovanja 
Računovodstvo in finančno poslovanje 

SODOBNA PISARNA 
Sodobno vodenje pisarne 
Ljudje v organizaciji 

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEMI 
Informacijsko-komunikacijska podpora v 
pisarni 
Informacijska tehnologija in podatki 

ORGANIZACIJA IN PROTOKOL 
Osnove upravljanja in organizacija poslovanja 
Projektno organiziranje poslovnih dogodkov 

ZAKONODAJA IN UPRAVA 
Gospodarsko pravo 
Državna uprava in upravni postopek – izbirni 
predmet 

SPLETNO POSLOVANJE 
Elektronsko poslovanje 
Grafični in spletni dizajn v pisarni 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PO MODULIH PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PO MODULIH 

PROSTO IZBIRNI PREDMET  
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CILJI PREDMETOV 
 
Poslovni tuji jezik I – angleški jezik, nemški jezik 
Študent si pri tem predmetu razvija bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno 
sporazumevanje v tujem jeziku. Pri tem znanje tujega jezika poglablja in razširja na področje 
poslovne terminologije. Nauči se samostojne komunikacije v ekonomsko-poslovnem svetu, 
uporabe sodobnih informacisjkih virov ter samostojnega iskanja informacij s pomočjo le-teh. Nauči 
se uporabljati slovarje in poiskati ustrezne informacije v tuji literaturi. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 sporazumevanje v poslovnih okoliščinah (predstavitev dejavnosti, poklici, pisarniška oprema, 

organizacija sestankov, denarno poslovanje…); 
 poslovna korespondenca (oblikovanje dopisov, poročil, zapisnikov, priložnostnih dopisov…); 
 strokovno besedišče, kultura jezika in medkulturno sporazumevanje (poslovno izrazoslovje, 

splošno izrazoslovje). 
 
Poslovno komuniciranje 
Pri predmetu študent razvija samozavest v komunikaciji in učinkoviti uporabi temeljne 
komunikacijske veščine ter se usposobi za vodenje poslovnih dogodkov in za vzpostavitev 
profesionalnega odnosa s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji. Nauči se samostojno 
uporabiti  komunikacijske veščine v posameznih okoliščinah poslovnega življenja ter se usposobi za 
obvladovanje konfliktov v medosebnih odnosih.  
 
Področja, ki jih  podrobneje spozna, so: 
 proces komuniciranja, vrste in stili komuniciranja; 
 podporne in povezovalne komunikacijske tehnologije; 
 komunikacijske veščine (načini poslušanja, vrste spraševanja, tehnike argumentiranja, tehnike 

pozitivnega motiviranja…); 
 komuniciranje v posameznih okoliščinah poslovnega življenja (poslovni razgovor, sestanek, 

nastop, pravila vedenja, estetika in etika komuniciranja…); 
 obvladovanje konfliktov. 
 
Ekonomika poslovanja 
Pri predmetu študent spozna osnovne ekonomske zakonitosti ter njihovo medsebojno povezanost 
in odvisnost ter pridobi osnovna znanja ekonomike poslovanja podjetja. Usposobi se za smiselno 
povezovanje informacij o odvijanju poslovnih dogajanj znotraj in zunaj organizacije, s ciljem 
zagotavljanja najoptimalnejših odločitev. Pridobi osnove o stroških in razume vsebino ekonomskih 
kazalnikov poslovanja.  
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 poslovni proces in poslovni sistem; 
 ekonomika poslovanja (poslovna sredstva, stroški, kalkulacija – oblikovanje lastne in prodajne 

cene…); 
 trg in konkurenca; 
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 ekonomski kazalniki. 
 
Računovodstvo in finančno poslovanje 
Pri predmetu spozna vlogo računovodstva v organizacijah, seznani se z računovodskimi funkcijami 
in računovodsko podporo pri poslovnih odločitvah v podjetju. Usposobi se za računovodsko 
spremljanje poslovanja podjetja in si razvija natančnost, delavnost in pozitiven odnos do delovnih 
nalog. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 funkcijski in organizacijski vidik računovodstva (računovodsko načrtovanje, analiziranje, 

nadziranje); 
 računovodska poročila; 
 finančno poslovanje (viri, plačilni promet); 
 davčno poslovanje. 
 
Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni 
Pri predmetu se nauči samostojne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v poslovne 
namene ter se usposobi za učinkovito uporabo računalniških orodij pri svojem delu. Usposobi se za 
učinkovito posredovanje različnih vrst informacij v poslovnem svetu ter prepoznava različne 
nevarnosti, ki nastajajo pri uporabi omrežij in izmenjavi podatkov, in obvladuje tveganja, povezana 
s tem. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 informacijska tehnologija (vrste omrežij, računalniška oprema, operacijski sistemi…); 
 informacijsko-komunikacijska tehnologija v pisarniškem poslovanju (upravljanje datotek, 

oblikovanje dokumentov…); 
 svetovni splet. 
 
Informacijska tehnologija in podatki 
Študenti se usposobijo za zbiranje in obdelavo podatkov s pomočjo uporabe inforamcijske 
tehnologije. Naučijo se učinkovite uporabe računalniških orodij za obvladovanje podatkov ter si 
pridobijo sposobnosti za uporabo računalniških orodij za vodenje projektov pri svojem delu. 
Pridobijo si tudi sposobnost uporabe različnih računovodskih programov za pripravo poslovnih 
poročil ter spremljanje poslovanja z vnosom dokumentov v ustrezne računalniške aplikacije. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 elektronska preglednica in njena uporaba; 
 upravljanje datotek; 
 programska orodja; 
 uporaba računovodskih programov. 
 
Gospodarsko pravo 
Pri predmetu si študent razširi znanje o gospodarskem sistemu in gospodarski politiki v Sloveniji in 
spozna osnovne pojme gospodarskega prava. Spozna predpise o delovnih razmerjih in se usposobi  
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za njihovo uporabo pri svojem delu. Razvije si odgovornost do dela in natančnost pri pripravi 
enostavnih pogodb. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 pravni sistem in ureditev v Sloveniji; 
 gospodarsko pravo (gospodarsko pravo, tržno pravo, gospodarsko statusno pravo, 

gospodarske družbe…); 
 delovno pravo (individualno in kolektivno delovno pravo…); 
 pogodbe v poslovnem svetu (načela, pravila za sklepanje pogodb, vrste, specifike…). 
 
Državna uprava in upravni postopek 
Pri predmetu si študent razvije razumevanje bistva državne ureditve ter njenega pomena za 
delovanje države. Spozna delovanje javne uprave ter vlogo in ureditve lokalne samouprave ter 
razume pomen racionalne porabe proračunskih sredstev.  
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 državna uprava; 
 proračun in proračunska poraba sredstev; 
 upravni postopek. 
 
Poslovni tuji jezik 2 
Pri predmetu si študent razvija jezikovne veščine s poudarkom na enostavnejšem poslovnem 
sporazumevanju ter razumevanju kulturne in družbene raznolikosti. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 sporazumevanje v poslovnih okoliščinah (predstavitev dejavnosti, poklici, pisarniška oprema, 

organizacija sestankov, denarno poslovanje…); 
 poslovna korespondenca (oblikovanje dopisov, poročil, zapisnikov, priložnostnih dopisov…); 
 strokovno besedišče, kultura jezika in medkulturno sporazumevanje (poslovno izrazoslovje, 

splošno izrazoslovje). 
 
Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku 
Pri predmetu se poglobi znanje o pravopisni in slogovni podobi slovenskega knjižnega jezika ter 
usvoji znanje za dobro poslovno korespondenco. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 govorno in pisno sporazumevanje (raba besed, govorica telesa, pomen razprave, bonton…); 
 pisno sporazumevanje (zvrsti jezika, pravopis, pravopisna in slogovna podoba uradovalnega 

jezika); 
 poslovno dopisovanje (zgradba dopisa, uporaba jezika, raba knjižnega jezika v uradnih in 

poslovnih dopisih, stalne oblike dopisovanja, kreativno poslovno dopisovanje...). 
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Sodobno vodenje pisarne 
Usposobi se za samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov v pisarni. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 pisarniške komunikacije (dejavniki razvoja pisarniških komunikacij); 
 pisarniška tehnologija (pisarniški prostori, oprema, stroji in naprave, telekomunikacijske 

naprave ); 
 organizacija dela v pisarni (optimiranje pisarniškega poslovanja, načrtovanje dela, določanje 

standardov, obvladovanje časa in vodenje časovnih načrtov, vrednotenje dela v pisarni, 
skupinsko načrtovanje dela v pisarni, uvajanje nove pisarniške tehnologije, načela pisarniškega 
poslovanja, tipi nalog, pisarniško poslovanje upravnih organov, operativna kadrovska 
opravila…). 

 
Ljudje v organizaciji 
Cilj predmeta je spoznati predmet, metode in cilje psihologije ter spoznati delovanje manjših 
delovnih skupin in se usposobiti za koordiniranje njihovega dela. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 psihologija kot znanost; 
 osebnost in duševni procesi; 
 človek in delo (zakonitosti pri delu, dejavniki uspešnosti, ergonomija na delovnem mestu, 

procesi informiranja, dejavniki socialnega ozračja in pripadnosti v podjetju…); 
 ustvarjalno in pozitivno mišljenje (reševanje problemov, skupinska ustvarjalnost, 

obvladovanje sprememb…); 
 vodenje in odločanje (vloga vodij, vedenjski vzorci, metode odločanja…). 
 
Osnove upravljanja in organizacija poslovanja 
Študent se usposobi za podporo menedžerju in vodilnim delavcem ter spozna osnovo za 
razumevanje kulture podjetja. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 teorija organizacije in menedžmenta (organizacijske strukture in organizacijska načela...); 
 dejavnost organizacije in menedžmenta (oblikovanje strategije in načrtovanja, obdelava 

informacij, vodenje v organizaciji…); 
 ravnanje s človeškimi viri (načrtovanje, pridobivanje, izobraževanje kadrov, delovni odnosi, 

KIS…). 
 
Projektno organiziranje poslovnih dogodkov 
Cilj predmeta je usposobiti študente za samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje poslovnih 
dogodkov v organizaciji z uporabo projektnega vodenja. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 načrtovanje poslovnih dogodkov; 
 projektno delo. 
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Elektronsko poslovanje 
Študent se seznani z elektronskim poslovanjem ter spozna možnosti ter značilnosti uvajanja in 
uporabe elektronskega poslovanja. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 zakonodaja na področju elektronskega poslovanja; 
 varnost  e-poslovanja; 
 vrste in oblike e-poslovanja. 
 
Grafični in spletni dizajn 
Usposobi se za uspešno in učinkovito uporabo multimedijskih tehnologij in tehnik. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 AV in elektronske naprave; 
 programska oprema; 
 oblikovanje dokumentacije; 
 oblikovanje spletnih strani. 
 
Praktično izobraževanje 
Pri praktičnem izobraževanju se nauči uporabiti pridobljeno teoretično znanje pri praktičnih 
delovnih nalogah v podjetju. Spozna posamezna področja dela v podjetju in se usposobi za 
načrtovanje in organiziranje delovnega procesa v pisarni. Spozna konkretna opravila in uporabo 
predpisov iz gospodarskega prava in javne uprave ter si razvija specifične sposobnosti za poklicno 
delo. Razvija si občutek pripadnosti podjetju, spoznava pomen dobre interne komunikacije in si 
razvija pripravljenost za sodelovanje, pozitiven odnos do delovnih obveznosti in prevzemanje 
odgovornosti. 
 
Podrobnejša predstavitev predmetov in kompetenc je na spletni strani šole. 
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PREDSTAVITEV PROGRAMA EKONOMIST  
 
 
Tipična dela Ekonomista so: 
 
 vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov; 
 odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem poslovnem področju; 
 analiza statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in trženja storitev, 

poslovnih procesov; 
 organiziranje in priprava logističnih procesov; 
 vodenje majhnih podjetij na temelju podjetništva; 
 opravljanje tipičnih del s področja posameznega poklicnega profila, za katere izobražuje 

program Ekonomist. 
 
Cilji izobraževalnega programa: 
 
Cilj je izobraziti ekonomiste z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično 
uporabnim znanjem za vodenje procesov v okviru posameznih profilov poklicev, za katerega 
program izobražuje. Študenti v času študija pridobijo sposobnost učinkovitega poslovanja z 
uporabo sodobnih inforamcijsko-komunikacijskih tehnologij, sodobnih metod, tehnik in načel 
organizacije in integralnega sistema menedžmenta in se usposobijo za samostojno delo za razvojno 
in operativno vodenje majhnih in srednje velikih podjetij. 
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PREDMETNIK  
 

Št. Predmet 1. Letnik 2. letnik 
Skupaj 

ur 
KT 

  PR SV LV PR SV LV   
1. Poslovni tuji jezik 1 36  42    78 6 
2. Poslovno komuniciranje 36  42    78 6 
3. Informatika 24  48    72 5 

4. Poslovna matematika s statistiko 42 42     84 6 

5. Organizacija in menedžment podjetja 42 30     72 6 
6. Ekonomija 36 24     60 5 
7. Osnove poslovnih financ 36 42     78 6 
8. Trženje – izbirni 42 36     78 6 
8. Temelji računovodstva – izbirni 42 36     78 6 
8. Poslovni procesi – izbirni 42 36     78 6 
9. Praktično izobraževanje 400 - 400 14 

10. Prosto izbirni predmet - Da  5 
TEHNIČNI KOMERCIALIST 

11. Prodaja    48 42 24 114 8 
12. Nabava    42 42  84 6 
13. Poslovno pravo    48 36  84 6 
14. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti    42 18  60 5 
15. Praktično izobraževanje - 400 400 14 

16. Oblikovanje proizvodov in tehnoloških 
procesov 

   42 36 18 96 6 

17. Poslovna logistika    30 36 24 90 5 
18. Diplomsko delo - Da  5 

RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE 
11. Finančno računovodstvo    48 36 24 108 7 
12. Stroškovno računovodstvo    48 36 12 96 7 
13. Davki    42 36 18 96 6 
14. Analiza bilanc z revizijo    30 60  90 5 
15. Praktično izobraževanje - 400 400 14 

 RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSTVO         
16. Insolvenčni postopki    42 36  78 6 

17. 
Računovodstvo za samostojne 
podjetnike 

   42  18 60 5 

18. Diplomsko delo - Da  5 
ORGANIZATOR POSLOVANJA 

11. Poslovno pravo    48 36  84 6 
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12. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti    42 18  60 5 
13. Ekologija    42 42  84 6 
14. Ergonomija in varstvo pri delu    48 42 24 114 8 
15. Praktično izobraževanje - 400 400 14 

 PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE         
16. Podjetništvo    24  84 108 5 
17. Trženje    42 36  78 6 
18. Diplomsko delo - Da  5 
Opomba: PR = predavanja, SV = seminarske vaje, LV = laboratorijske vaje 
Za izredni študij je število ur prilagojeno. 

 
OBVEZNE OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA  
 

 Predmet Letnik 
Ustni 
izpit  

Pisni 
izpit 

Izdelek oz. storitev 
z zagovorom 

Poslovni tuji jezik 1 1. Da Da  
Poslovno komuniciranje 1. Da Da  
Informatika 1.  Da  
Poslovna matematika s statistiko 1.  Da  
Organizacija in menedžment podjetja 1.  Da  
Ekonomija 1.  Da  
Osnove poslovnih financ 1.  Da  
Trženje – izbirni 1.  Da  
Temelji računovodstva – izbirni 1.  Da  
Poslovni procesi – izbirni 1.  Da Da 
Prodaja 2.  Da  
Nabava 2.  Da  
Poslovno pravo 2.  Da  
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 2. Da Da  
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 2.  Da  
Poslovna logistika 2.  Da  
Podjetništvo 2.  Da Da 
Trženje 2.  Da  
Ergonomija in varstvo pri delu 2.  Da  
Ekologija 2.  Da Da 
Finančno računovodstvo 2.  Da  
Stroškovno računovodstvo 2.  Da Da 
Davki 2.  Da Da 
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Analiza bilance z revizijo 2.  Da  
Insolvenčni postopki 2.  Da  
Računovodstvo za samostojne podjetnike 2.  Da Da 
Praktično izobraževanje 1. in 2. Da  Da 
Diploma 2.   Da 

 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 BOMO V PROGRAMU EKONOMIST IZVAJALI NASLEDNJE 
PROGRAME/MODULE/PROSTO IZBIRNE PREDMETE: 
 

 
V 1. letniku bo šola ponudila kot smerni predmet Trženje. V primeru izrednega interesa tudi 
predmeta Temelji računovodstva oz. Poslovni procesi. 
 
 
 
 
 
 

1. LETNIK 2. LETNIK - MODUL TEHNIČNI KOMERCIALIST 

KOMUNIKACIJA 
Poslovni tuji jezik I 
Poslovno komuniciranje 

KOMERCIALA 
Prodaja 
Nabava 

ANALIZA 
Informatika 
Poslovna matematika s statistiko 

PRAVO 
Poslovno pravo 

POSLOVANJE 
Organizacija in menedžment podjetja 
Ekonomija 
Osnove poslovnih financ 

KAKOVOST 
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

TRŽENJE 
Trženje 

VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO 
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 
Poslovna logistika 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PO 
MODULIH 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PO MODULIH 

 PROSTO IZBIRNI PREDMET  
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V 2. letniku bo šola, v skladu z izbiro študenta, ponudila izvedbo izbirnih modulov za poklicne 
standarde:  
 Tehnični komercialist/Tehnična komercialistka. 
 
Za izredni študij bo izvedba posameznih izbirnih modulov za poklicne standarde odvisna od števila 
študentov v posamezni skupini.  
 
Prosto izbirni predmeti za redne in izredne študente: 
 Podjetništvo. 
 
Za izredni študij bo izvedba posameznih modulov za poklicne standarde oz. prosto izbirnih 
predmetov odvisna od interesa študentov za posamezni modul oz. prosto izbirni predmet. 
 
 
Naziv strokovne izobrazbe po končanem izobraževanju: 
EKONOMIST/EKONOMISTKA 
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CILJI PREDMETOV 
 
Poslovni tuji jezik I – angleški jezik, nemški jezik 
Študent si razvija sposobnost samostojnega komuniciranja s poslovnimi partnerji. Razvija si bralno, 
slušno razumevanje in govorjenje. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 sporazumevanje v poslovnih okoliščinah (predstavitev dejavnosti, poklici, pisarniška oprema, 

organizacija sestankov, denarno poslovanje…); 
 pisno in ustno poslovno komuniciranje (oblikovanje dopisov, poročil, zapisnikov, priložnostnih 

dopisov…); 
 komuniciranje v mednarodni menjavi in pri trženju, promoviranju izdelka in znamke, pri delu v 

računovodstvu, poslovanju z nepremičninami, zavarovanju, logistiki in turizmu… 
 
Poslovno komuniciranje 
Pri predmetu študent spozna in razume pojem učinkovite besedne in nebesedne komunikacije. Zna 
uporabiti  komunikacijske veščine v posameznih okoliščinah poslovnega življenja. Nauči se veščin 
pisnega komuniciranja ob uporabi sodobne komunikacijske tehnologije. 
 
Področja, ki jih  podrobneje spozna, so: 
 splošno o komunikologiji; 
 proces komuniciranja; 
 komunikacijske veščine (načini poslušanja, vrste vprašanj, tehnike argumentiranja, tehnike 

pozitivnega motiviranja…); 
 pisno komuniciranje v posameznih okoliščinah poslovnega življenja; 
 interno in eksterno komuniciranje; 
 etika komuniciranja. 
 
Informatika  
Študent spozna procese v informacijskem sistemu organizacije, elektronsko poslovanje, osnove 
oblikovanja besedil. Usposobi se za samostojno uporabo računalnika z uporabo ustreznih 
računalniških orodij. Pri tem si razvija natančnost, vztrajnost in samoiniciativnost. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 informacijska tehnologija, informacijski sistemi in internet; 
 internet in elektronske oblike poslovanja ter varstvo elektronskih osebnih podatkov; 
 uporaba računalnika v pisarni; 
 elektronsko komuniciranje; 
 informacijski sistemi. 
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Poslovna matematika s statistiko 
Študent si nadgradi srednješolsko znanje iz poslovne matematike in statistike in pri tem spozna 
različne matematične in statistične metode. Nauči se uporabiti matematično znanje pri 
načrtovanju, poročilih in analizi ter sestavi poročil in statističnih analiz. Usposobi se za sestavo 
poročil, analiz in obračunov. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 sklepni, verižni, razdelilni, zmesni, procentni račun; 
 kalkulacije, obrestovanje, vloge in dvigi ter posojila; 
 statistično raziskovanje, relativna števila, frekvenčne porazdelitve, srednje vrednosti in mere 

variabilnosti ter analiza časovnih vrst… 
 
Organizacija in menedžment podjetja 
Študent si razširi in poglobi znanje o ekonomskem sistemu in ekonomski politiki, spozna 
organizacije ter metode, tehnike in načela organizacije poslovanja.  Spozna poslovne funkcije v 
podjetju, ekonomske kazalnike in njihov pomen ter se usposobi za učinkovito vodenje. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 ekonomski sistem in ekonomska politika; 
 splošni menedžment; 
 vodenje v organizaciji (metode in tehnike vodenja, delegiranje nalog…); 
 teorija organizacij (organizacijska struktura, organizacijski sistem, načela…); 
 organizacijska kultura; 
 projektni menedžment (projekti in projektna organizacija). 
 
Ekonomija 
Študent spozna in razume ekonomske probleme, ekonomske zakonitosti, oblikovanje tržnega 
ravnotežja ter se nauči ugotavljati in razlikovati trende in gospodarski razvoj na osnovi 
makroekonomskih kazalcev. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 vsebina procesa gospodarjenja in reprodukcijskega procesa; 
 trg in konkurenca; 
 ekonomski sistem, ekonomska struktura in ekonomska politika; 
 družbeni bruto produkt. 
 
Osnove poslovnih financ 
Pri predmetu se študent seznani s poslovnimi financami, poslovnim in finančnim izidom. Spozna 
področje finančnih naložb in zakonodajo s finančnega področja poslovanja. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 ekonomski sistem in ekonomska politika; 
 finančni trgi in finančne institucije; 
 viri financiranja; 
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 instrumenti na finančnem trgu (vrste instrumentov, vrednostni papirji); 
 osnove finančnega menedžmenta; 
 vodenje ter izvajanje plačilnega prometa; 
 ugotavljanje virov financiranja; 
 odločanje o finančnih naložbah. 
 
Trženje 
Pri predmetu študent spozna temeljno teoretično, metodološko in konceptualno znanje o trženju 
ter spozna sodobna tržna gibanja. Usposobi se za uspešen menedžment trženja. Poleg tega spozna 
ekonomsko propagando. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 trženjska priložnost in raziskava trga; 
 trženjsko okolje; 
 razvijanje novega izdelka in življenjski cikel izdelka; 
 trženjski splet; 
 vedenje in značilnosti kupcev. 
 
Temelji računovodstva 
V okviru tega predmeta študent spozna računovodstvo kot informacijsko funkcijo, naloge, temeljne 
računovodske predpise in strokovne standarde in se seznani s temelji računovodske organizacije 
dela v  računovodstvu. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 poslovni sistem, poslovni proces in računovodstvo kot informacijske funkcije; 
 organizacija delovnega procesa in izvajanje del v računovodstvu (sestavine računovodstva, 

organizacijski vidik računovodstva, računalniška podpora, oblikovanje informacij za notranje in 
zunanje uporabnike…); 

 normativni vidik računovodstva (strokovni standardi, predpisi in računovodska etika). 
 
Poslovni procesi 
V okviru tega predmeta študent spozna poslovne procese, načela in načine izvajanja poslovnih 
procesov ter pomen izboljšav v poslovnih procesih.  
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 procesna organizacija; 
 temeljni elementi procesa; 
 merjenje in vrednotenje poslovnih procesov; 
 metode za izboljševanje in optimiziranje poslovnih procesov. 
 
Prodaja 
Nauči se vseh aktivnosti v zvezi s pripravo, organizacijo in izvedbo prodajnih postopkov. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
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 prodajni postopki; 
 trgi in tržni potencial; 
 organiziranost prodaje; 
 prodajni proračun, prodajne kvote. 
 
Nabava 
Nauči se vseh aktivnosti v zvezi s pripravo, organizacijo in izvedbo nabavnih postopkov. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 nabavni trg; 
 nabavni postopki; 
 izbira dobavitelja; 
 skladiščno poslovanje. 
 
Poslovno pravo 
Spozna pomen predpisov in ustrezne zakonodaje pri opravljanju svojega dela. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 gospodarsko pravo (gospodarsko pravo, tržno pravo, gospodarsko statusno pravo, 

gospodarske družbe…); 
 obligacijsko pravo in oblike pogodb; 
 mednarodno gospodarsko pravo; 
 reševanje sporov. 
 
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
Spozna standarde kakovosti in se usposobi za uvajanje in presojanje kakovosti v organizaciji. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 celovito obvladovanje kakovosti; 
 standardizacija in standardi; 
 orodja in metode za kontrolo kakovosti. 
 
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 
Spozna koncept dela v razvojnih in tehnoloških oddelkih. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 razvoj izdelka; 
 oblikovanje proizvodov; 
 licence; 
 projektiranje proizvodnih procesov. 
 
 
 
 



 

 42

 
 
 
Poslovna logistika 
Namen predmeta je seznaniti študenta z organizacijo trgovine, s poslovno logistiko, njenimi 
osnovami, zakonitostmi ter ga pripraviti na samostojno odločanje glede organiziranja trgovine, 
logističnih postopkov in upravljanja poslovne logistike. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 organizacijska struktura in organizacijske povezave v trgovini; 
 osnove logistike in upravljanje logistike v trgovini ter organiziranje logističnih postopkov; 
 transportni sistemi in posli na internetu. 
 
Podjetništvo 
Pri predmetu študenti spoznajo osnovne pojme podjetništva v trgovini in procese iskanja 
podjetniških idej in poslovnih priložnosti. Spoznajo pomen in vlogo poslovnega načrta in njegove 
sestavine ter postopke za ustanovitev podjetja. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 osnove podjetništva in podjetniška ideja; 
 ustanovitev trgovine kot podjetja; 
 poslovni načrt in njegove sestavine; 
 prenehanje poslovanja in 
 podporno okolje podjetništva v Sloveniji. 
 
Analiza bilanc in revizija 
Študent se nauči pripraviti računovodske informacije za poslovno odločanje in zna uporabiti 
osnovne metode in temeljna orodja računovodske analize ter zna pripraviti gradiva za odločanje. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna so: 
 celovit sistem načrtovanja v podjetju; 
 analiza kot metoda spoznavanja (vrste analiz, mesto in vloga računovodske analize, analiza 

poslovanja podjetja in sistemski vidiki); 
 tehnični in vsebinski vidik analize (orodja, metode, pristopi, sodila…); 
 računovodska analiza (analiza učinkovitosti, uspešnosti, analiza finančnega položaja in plačilne 

sposobnosti…); 
 revizija (vrste nadzora, notranja in zunanja revizija…). 
 
Finančno računovodstvo 
V okviru tega predmeta študent spozna vlogo finančnega računovodstva in pravne okvire 
računovodskih izkazov ter se nauči voditi in organizirati delovni proces v finančnem računovodstvu 
ter izdelovati predračunske in obračunske računovodske izkaze. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna so: 
 pravni okvir računovodstva; 
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 računovodsko obravnavanje sredstev in obveznosti do virov sredstev (neopredmetene, 

opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne in kratkoročne naložbe, zaloge, terjatve in 
denarna sredstva, kratkoročne časovne razmejitve, dolgoročni in kratkoročni dolgovi…); 

 računovodsko obravnavanje prihodkov, odhodkov, stroškov in poslovnega izida; 
 računovodsko obračunavanje s poročili (računovodske informacije za notranje in zunanje 

uporabnike, sestavljanje bilanc, izkaza poslovnega uspeha, finančnega izida, poslovnega izida 
in letnega poročila); 

 računovodsko predračunavanje (predračunske bilance, predračunski izkazi). 
 
Stroškovno računovodstvo 
Študent spozna vlogo in značilnosti poslovodnega računovodstva pri poslovnih odločitvah za 
različne poslovne funkcije v podjetju ter se nauči pripraviti računovodske informacije za odločanje. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna so: 
 normativni okvir računovodstva; 
 računovodske informacije za potrebe poslovodnega odločanja (stroški, razvrščanje, kalkulacije 

stroškov, metode kalkuliranja stroškov..); 
 računovodstvo notranje poslovne uspešnosti (vrste mest odgovornosti, stroški po mestih 

odgovornosti); 
 računovodstvo prvin poslovnega procesa (osnovnih sredstev, materiala, plač in storitev); 
 računovodstvo ustvarjanja poslovnih učinkov; 
 računovodstvo gotovih proizvodov. 
 
Davki 
Študenti osvojijo pravne okvire davkov in se naučijo izdelave izračunov davka iz dobička pravnih 
oseb, davčne napovedi za zasebnika in zna obračunavati davek v skladu s predpisi. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna so: 
 osnove davčnega prava; 
 davčna zakonodaja; 
 predpisi s področja javne uprave; 
 zakon o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe. 
 
Insolvenčni postopki 
Študent spozna posebnosti računovodstva in financ v podjetjih, ki so v  težavah, ter v insolvenčnih 
podjetjih. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 insolvenčno pravo; 
 statusno preoblikovanje družb; 
 metode vrednotenja premoženja. 
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Računovodstvo za samostojne podjetnike 
Študent spozna posebnosti knjiženja in se usposobi za sestavo letnih računovodskih poročil. 
 
Področja, ki jih podrobneje spozna, so: 
 delovanje samostojnega podjetnika; 
 računovodski standardi za samostojnega podjetnika; 
 vrste sredstev in obveznosti v računovodstvu za samostojnega podjetnika. 
 
Praktično izobraževanje 
Pri praktičnem izobraževanju se študent nauči uporabiti pridobljeno teoretično znanje pri 
posameznem predmetu oziroma modulu in ga povezati s praktičnimi delovnimi nalogami v 
podjetju.  
 
Podrobnejša predstavitev predmetov in kompetenc je na spletni strani šole. 
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PREDSTAVITEV PROGRAMA INFORMATIKA  
 
 
Tipična dela Inženirja informatike so: 
 nameščanje, vzdrževanje in servisiranje informacijsko-komunikacijske opreme; 
 načrtovanje in izgrajevanje omrežij; 
 nameščanje in administriranje strežnikov; 
 načrtovanje, izdelovanje in administriranje zbirk podatkov; 
 načrtovanje, razvijanje in uvajanje celovitih programskih rešitev; 
 izdelovanje pasivnih in aktivnih spletišč; 
 uvajanje novosti s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije v poslovne sisteme; 
 dokumentiranje informacijsko-komunikacijske tehnologije; 
 izobraževanje uporabnikov o področju IKT; 
 svetovanje in nudenje tehnične podpore uporabnikom pri uporabi informacijsko-

komunikacijske tehnologije. 
 
Cilji izobraževalnega programa: 
Področje informatike je hitro rastoča panoga, ki vedno bolj vpliva na sodobno informacijsko družbo 
ter gospodarstvo, zato so strokovnjaki s tega področja zelo iskani. Višješolski študij informatike 
omogoča pridobitev veščin in znanj za dobro vključitev diplomantov v delovno okolje. Inženir 
informatike je strokovnjak na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ima širok nabor 
strokovnega in praktičnega znanja, s katerim obvladuje vse vidike svojega dela. Zaradi stalnega 
razvoja nenehno posodablja svoje znanje. Poklic inženirja informatike je lahko zelo raznovrsten, 
omogoča specializacijo ter sledenje lastnim usmeritvam na specifičnem področju. Informatiki se 
ukvarjajo z raziskovanjem problema, predvidevajo možne rešitve, jih predlagajo ter 
implementirajo. Diplomant/diplomantka si med študijem pridobi kompetence za uporabo 
pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje, tako v domačem kot v mednarodnem 
okolju. Pridobi sposobnosti evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja 
operativnih rešitev v procesih organizacije, sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov 
in procesov v tehnoloških procesih. Pridobi kompetence vodenja in reševanja konkretnih delovnih 
problemov na področju procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov, za 
razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu ter sposobnost 
povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih aplikacij. 
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PREDMETNIK  
 

Št. Predmet 1. Letnik 2. letnik 
Skupaj 

ur 
KT 

  PR SV LV PR SV LV   
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku 48 36     84 6 
2. Poslovno komuniciranje in vodenje 48 36     84 6 
3. Računalništvo in informatika 24  48    72 5 

4. Operacijski sistemi I 24  24    48 4 

5. 
Osnove zgradbe in delovanja 
računalniških sistemov 

48  24    72 6 

6. Računalniške komunikacije in omrežja I 48  24    72 6 
7. Programiranje I 36  48    84 7 
8. Zbirke podatkov I 36  48    84 7 
9. Praktično izobraževanje 400 - 400 13 

10. Ekonomika podjetja    48 24 24 96 6 

11. 
Vzdrževanje sistemske programske 
opreme 

   24  48 72 5 

12. Operacijski sistemi II    24  48 72 5 
13. Računalniške komunikacije in omrežja II    36  36 72 5 
14. Varnost in zaščita    36  36 72 5 
15. Programiranje II    36  48 84 6 
16. Razvoj programskih aplikacij    24  36 60 4 
17. Prosto izbirni predmet - Da  5 
18. Praktično izobraževanje - 400 400 14 
19. Diplomsko delo - Da  5 
Opomba: PR = predavanja, SV = seminarske vaje, LV = laboratorijske vaje 
Za izredni študij je število ur prilagojeno. 

 
OBVEZNE OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA  
 

 Predmet Letnik 
Ustni 
izpit  

Pisni 
izpit 

Izdelek oz. storitev 
z zagovorom 

Strokovna terminologija v tujem jeziku 1.  Da Da 
Poslovno komuniciranje in vodenje 1. Da Da  
Računalništvo in informatika 1.  Da  
Operacijski sistemi I 1.  Da  
Osnove zgradbe in delovanja računalniških 
sistemov 

1.  Da  

Računalniške komunikacije in omrežja I 1.  Da  
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Programiranje I 1.  Da  
Zbirke podatkov I 1.  Da Da 
Praktično izobraževanje 1.   Da 

Ekonomika podjetja 2.  Da  

Vzdrževanje sistemske programske opreme 2.  Da  

Operacijski sistemi II 2.  Da  
Računalniške komunikacije in omrežja II 2.  Da  

Varnost in zaščita 2.  Da  

Programiranje II 2.  Da Da 

Razvoj programskih aplikacij 2.  Da Da 
Zbirke podatkov II 2.  Da Da 

Praktično izobraževanje 2.   Da 

Diploma 2.   Da 

 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 BOMO V PROGRAMU INFORMATIKA IZVAJALI NASLEDNJE 
PROGRAME/MODULE/PROSTO IZBIRNE PREDMETE: 
 

 
 

1. LETNIK 2. LETNIK 

KOMUNIKACIJE V TEHNIKI 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 
Poslovno komuniciranje in vodenje 
Računalništvo in informatika 

OSNOVE EKONOMIKE 
Ekonomika podjetja 

POSTAVITEV IN KONFIGURACIJA OMREŽIJ 
Operacijski sistemi I 
Osnove zgradbe in delovanja računalniških 
sistemov 
Računalniške komunikacije in omrežja I 

SISTEMSKO ADMINISTRIRANJE 
Vzrževanje sistemske programske opreme 
Operacijski sistemi II 

KODIRANJE PROGRAMOV 
Programiranje I 
Zbirke podatkov I 

UPRAVLJANJE PODATKOVNIH OMREŽIJ 
Računalniške komunikacije in omrežja II 
Varnost in zaščita 

 
IZDELAVA PROGRAMSKIH APLIKACIJ 
Programiranje II 
Razvoj programskih aplikacij 
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Prosto izbirni predmeti za redne in izredne študente: 
 Zbirke podatkov II. 
 
 
Naziv strokovne izobrazbe po končanem izobraževanju: 
INŽENIR/INŽENIRKA INFORMATIKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PO 
MODULIH 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PO MODULIH 

 PROSTO IZBIRNI PREDMET  
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CILJI PREDMETOV 
 
Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleški jezik, nemški jezik 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in natančnosti; 
 komuniciranje s strokovnjaki s področja informatike v tujem jeziku; 
 uporaba literature v tujem jeziku pri reševanju problemov s področja informatike; 
 spremljanje razvoja stroke s poznavanjem in spremljanjem strokovne literature v tujem jeziku; 
 razvijanje pripravljenosti za sodelovanje pri skupinski izvedbi nalog. 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 znajo tuj jezik uporabljati slovnično in pravopisno pravilno; 
 znajo pripraviti kvalitetno predstavitev postopka, metode, naprave ipd.; 
 poznajo osnove vodenja sestankov; 
 znajo opisati svoje delovno okolje; 
 poznajo osnove pisne komunikacije, tako formalne kot neformalne (prošnja, življenjepis, 

ponudba, vabilo, navodilo ipd.); 
 poznajo osnove kvalitetnega in uspešnega razgovora za delovno mesto; 
 poznajo kratko zgodovino informatike in njen pomen; 
 poznajo področja informatike in njene pristope; 
 znajo razložiti osnove informatike v tujem jeziku; 
 razumejo strokovne članke iz informatike in znajo povzeti glavno misel oz. prepoznajo 

strokovne termine; 
 znajo uporabljati slovarje v knjižni obliki in elektronsko podprte slovarje. 
 
Poslovno komuniciranje in vodenje 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in natančnosti; 
 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 
 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 
 razvijanje zavesti o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 
 ustvarjanje zmožnosti za vključevanje v procese, v skupino in organizacijo (identifikacije z 

organizacijo). 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 obvladujejo strategije samostojnega učenja  in načrtovanja osebnega razvoja; 
 vrednotijo človeške lastnosti kot osnovo za delovno kompetentnost; 
 se učinkovito vključujejo v komunikacijska razmerja in odnose v skupini in organizaciji; 
 obvladujejo osnovne kazalnike pristopov za  kakovostno vodenje sodelavcev; 
 uporabljajo orodja za motiviranje in vrednotenje uspešnosti (zadovoljstva) zaposlenih; 
 sistematično pristopajo k načrtovanju, organiziranju, vodenju in odločanju (podjetniška 

kompetentnost); 
 ustvarjajo, pridobivajo in prenašajo znanja ter spreminjajo lastno vedenje in vzpodbujajo 

spremembe v organizaciji. 
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Računalništvo in informatika 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in natančnosti; 
 komuniciranje s strokovnjaki s področja  računalništva, informatike, komunikacij …; 
 razvijanje sposobnosti za samostojno spremljanje razvoja stroke in timsko uvajanje novosti v 

praksi; 
 timsko reševanje nalog iz področja računalništva in informatike, v sodelovanju s strokovnjaki 

iz posameznih strokovnih področij; 
 izboljšujejo usposobljenost za uporabo osebnih računalnikov in splošnih računalniških 

programov (strojne in programske opreme). 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 uporabljajo programsko opremo – programje (operacijski sistem, urejevalnike besedil, 

urejevalnike preglednic, urejevalnik diaprojekcij, sistem za upravljanje baz podatkov, 
internetne in druge standardne informacijske storitve) na osnovnem in srednjem 
zahtevnostnem nivoju; 

 uporabljajo IKT opremo, ki omogoča komunikacijo in izmenjavo podatkov preko medmrežja; 
 uporabljajo programsko, strojno opremo in metode dela, ki omogočajo najenostavnejše 

varovanje podatkov in informacij v računalniških sistemih ter posledično v podjetju; 
 izbirajo, nameščajo, konfigurirajo in vzdržujejo osnovno uporabniško ter sistemsko 

programsko opremo; 
 sodelujejo pri vpeljevanju novosti v IKT, varnostne politike in delajo na področju IKT; 
 povečujejo produktivnost (izboljšanje rutine) pri delu z informacijskimi sistemi. 
 
Operacijski sistemi I in II 
Splošni cilji predmeta so: 
 ustvarjanje zmožnosti za vključevanje v procese skupin in organizacij (identifikacije z 

organizacijo); 
 razvijanje navade za ažurno spremljanje novih virov znanja in informacij na strokovnem 

področju; 
 razvijanje odgovornega odnosa do dela, sodelavcev in vodstva; 
 usposabljanje za timsko reševanje problemov, zahtev in vprašanj; 
 kritično vrednotenje in reflektiranje lastne prakse. 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 povezujejo uporabo operacijskih sistemov z ostalimi področji informatike; 
 nameščajo različne operacijske sisteme na različno strojno opremo; 
 pripravljajo računalniški sistem za optimalno delovanje operacijskega sistema; 
 upravljajo sodobne operacijske sisteme v grafičnem in tekstovnem načinu; 
 uporabnikom in skupinam smotrno dodeljujejo računalniške vire; 
 izvajajo administratorska opravila; 
 nameščajo in nastavljajo delovanje vhodno/izhodnih naprav; 
 varujejo in ščitijo računalniški sistem. 
 



 

 51 

 
 
 
Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 
 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 
 razvijanje zavesti o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 
 razvijanje sposobnosti prožnega mišljenja, kritičnega presojanja in ustvarjalnosti; 
 ustvarjanje zmožnosti za vključevanje v procese skupin in organizacij (identifikacije z 

organizacijo). 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 spoznajo osnovne komponente računalniških sistemov in principe njihovega delovanja; 
 znajo izbrati in oceniti ustreznost komponent; 
 znajo povezati periferne naprave z računalniškim sistemom; 
 znajo poiskati ustrezne gonilnike naprave in napravo usposobiti za normalno delovanje; 
 znajo oceniti ekonomsko in uporabno vrednost računalniške komponente; 
 naučijo se sestaviti delujoč računalniški sistem iz razpoložljivih komponent; 
 razvijajo pozitiven odnos do čistega okolja (deponiranje, reciklaža elektronskih naprav); 
 se zavedajo osebne in skupinske odgovornosti za kvaliteto dela in sprejemajo standarde za 

kakovost dela. 
 
Računalniške komunikacije in omrežja I in II 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 
 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 
 razvijanje zavesti o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 
 razvijanje sposobnosti prožnega mišljenja, kritičnega presojanja in ustvarjalnosti; 
 ustvarjanje zmožnosti za vključevanje v procese skupin in organizacij (identifikacije z 

organizacijo). 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 znajo povezati računalniške sisteme v lokalna omrežja in medmrežje; 
 znajo uporabiti mrežne naprave; 
 znajo določiti IP naslov in masko podomrežja; 
 znajo uporabiti storitve interneta v poslovnih sistemih; 
 znajo se odločiti za najoptimalnejšo možnost dostopa do interneta glede na dano situacijo; 
 znajo uporabiti požarni zid za zaščito računalniških sistemov; 
 znajo uporabiti načine za usklajevanje ure na računalnikih; 
 znajo namestiti osnovne strežnike. 
 
Programiranje I in II 
Splošni cilji predmeta so: 
 usposabljanje za samostojno reševanje problemov, ki jih lahko rešimo z računalnikom; 
 razvijanje sposobnosti sprejemanja in upoštevanja sodelujočih v razvoju programske opreme; 
 spoznavanje značilnosti dela v skupini (organiziranje, vodenje, analiziranje dela v skupini); 
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 oblikovanje navad za redno spremljanje razvoja na področju programskih razvojnih orodij; 
 kritično vrednotenje svojega dela. 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 izdelajo analizo zahtev in načrt razvoja programske opreme na podlagi zahtev naročnika 

programske opreme; 
 napišejo preproste aplikacije; 
 izdelajo konzolni, grafični in spletni vmesnik aplikacije; 
 testirajo programsko opremo; 
 dokumentirajo programsko opremo; 
 opišejo uporabnost programskega izdelka; 
 določajo ekonomsko vrednost konkretne programske rešitve; 
 implementirajo programske rešitve v nova okolja. 
 
Zbirke podatkov I in II 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje sposobnosti za uporabo znanstvenih metod in sredstev; 
 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 
 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 
 razvijanje zavesti o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 
 usposabljanje za spremljanje razvoja in novosti na strokovnem področju; 
 spoznavanje procesov poslovne informatike v poslovnih sistemih; 
 razvijanje samoiniciativnosti pri reševanju problemskih nalog. 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 sistematičen pristop k podatkovnemu modeliranju; 
 komuniciranje z uporabniki in naročniki zbirk podatkov; 
 usposobljenost za uporabo orodij za modeliranje strukture zbirke podatkov in upravljanje 

zbirk podatkov v sistemih za upravljanje zbirk podatkov; 
 usposobljenost za uporabo standardnega programskega jezika za obdelavo podatkov v zbirkah 

podatkov (SQL); 
 načrtovanje, upravljanje in administriranje zbirk podatkov v izbranem sistemu za upravljanje 

zbirk podatkov; 
 razvijanje in vzdrževanje programskih enot za obdelavo podatkov in pridobivanje informacij iz 

izbirke podatkov na izbranem sistemu za upravljanje zbirk podatkov; 
 upravljanje varnostne politike uporabe podatkov v zbirki podatkov; 
 priprava in nadzor postopkov arhiviranja in obnavljanja zbirk podatkov. 
 
Ekonomika podjetja 
Splošni cilji predmeta so: 
 obvladovanje simbolnega jezika s področja ekonomike; 
 razvijanje zavesti o gospodarnem ravnanju z dobrinami; 
 razvijanje zavesti o pomenu  podjetništva; 
 ustvarjanje zmožnosti za presojo poslovanja podjetij; 
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 razvijanje sposobnosti za presojo poslovnih priložnosti; 
 obvladovanje strategije projektnega vodenja; 
 ustvarjanje zmožnosti za samostojno vodenje podjetij. 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 poznajo gospodarske osnove, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju; 
 poznajo osnove gospodarjenja v podjetju; 
 obvladujejo temeljne kategorije podjetništva, ekonomike in financ, predvsem s trgom, 

proizvodnjo, sredstvi in njihovimi viri; 
 se vključujejo v poslovne procese; 
 sistematično pristopajo k načrtovanju poslovanja podjetij; 
 uporabljajo orodja za presojo uspešnosti poslovanja; 
 sistematično pristopajo k ustvarjanju, pridobivanju in prenosu znanja v prakso; 
 znajo brati in analizirati računovodske izkaze; 
 razvijajo sposobnost za samostojno izdelavo poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo; 
 razvijajo sposobnost za vodenje projektov. 
 
Vzdrževanje sistemske programske opreme 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 
 podajanje uporabnega in praktičnega znanja o sistemski programski opremi; 
 razumevanje pomena in vloge sistemske programske opreme; 
 vključevanje sistemske programske opreme v različna področja informatike; 
 razvijanje odnosa do ažurnega spremljanja novosti na področju vzdrževanja sistemske 

programske opreme. 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 ugotovijo možnosti za pridobitev sistemske programske opreme; 
 uporabljajo programsko opremo v skladu z licenčnimi pogoji; 
 kodirajo v ukazni lupini; 
 opravljajo postopke sistemskega upravljavca; 
 nameščajo in nastavljajo programsko opremo; 
 uporabljajo in nastavljajo spletne storitve; 
 uporabljajo orodja za virtualizacijo računalniških sistemov; 
 nameščajo in nastavljajo spletne aplikacije. 
 
Varnost in zaščita 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in natančnosti; 
 uporaba pisnih virov in informacijsko komunikacijske tehnologije pri reševanju problemov; 
 razvijanje sposobnosti za samostojno spremljanje razvoja stroke in uvajanja novosti v praksi; 
 razvijanje pripravljenosti za sodelovanje pri skupinski izvedbi nalog; 
 razvijanje zavesti o pomenu organizacijske kulture. 
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Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 razvijajo spretnosti za praktično delo pri varovanju in zaščiti informacijskih sistemov; 
 znajo uporabljati strokovni jezik s področja varovanja in zaščite informacijskih sitemov; 
 znajo poiskati in uporabljati strokovno literaturo in vire iz področja varovanja in zaščite 

informacijskih sistemov; 
 presojajo ukrepe na področju varovanja in zaščite informacijskega sistema v kontekstu 

učinkovitosti celotnega poslovnega sistema; 
 uporabljajo standarde in priporočila na področju varovanja informacijsko- komunikacijskih 

tehnologij; 
 se usposobijo za svetovanje uporabniku pri izbiri rešitev za realizacijo varnega informacijskega 

sistema; 
 se usposobijo za sodelovanje pri projektiranju varnosti in zaščite informacijskih sistemov; 
 sistematsko nadzirajo delovanje informacijskega sistema in ukrepajo v smislu zagotavljanja 

neprekinjenega delovanja. 
 
Razvoj programskih aplikacij 
Splošni cilji predmeta so: 
 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 
 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 
 razvijanje zavesti o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 
 razvijanje sposobnosti prožnega mišljenja, kritičnega presojanja in ustvarjalnosti; 
 ustvarjanje zmožnosti za vključevanje v procese skupin in organizacij (identifikacije z 

organizacijo). 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 izdelajo načrt razvoja programske opreme na podlagi zahtev naročnika programske opreme; 
 razvijajo in vzdržujejo programsko opremo z uporabo aktualnega razvojnega orodja; 
 testirajo programske aplikacije; 
 dokumentirajo programske aplikacije; 
 določijo ekonomsko vrednost programske rešitve. 
 
Praktično izobraževanje 1 in 2 
Splošni cilji predmeta so: 
 komuniciranje s strokovnjaki s področja informatike, mehatronike, strojništva, elektrotehnike, 

logistike, računalništva, komunikacij …; 
 razvijanje samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, natančnosti, multidisciplinarnosti in timskega 

dela; 
 timsko reševanje nalog iz področja informatike, v sodelovanju s strokovnjaki iz posameznih 

področij informatike; 
 obvladovanje inženirskega načina razmišljanja in uporaba inženirskih sredstev ter orodij pri 

reševanju praktičnih nalog iz informatike; 
 uporaba pisnih virov in informacijske tehnologije pri reševanju problemov s področja 

informatike; 
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 razvijanje sposobnosti za samostojno spremljanje razvoja stroke in timskega uvajanja novosti 

v praksi; 
 upoštevanje okolje-varstvenih predpisov pri delu; 
 sporazumevanje in sodelovanje z zaposlenimi v podjetju in poslovnimi partnerji podjetja; 
 pridobivanje sposobnosti za hitro, učinkovito in kakovostno reševanje konkretnih delovnih 

problemov v podjetju; 
 pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj za delo v poslovnem procesu podjetja; 
 razvijanje odgovornosti, samoiniciativnosti, avtonomnosti, pripadnosti podjetju, strokovnega 

pristopa, poklicne identitete, profesionalnosti, poštenosti, natančnosti in vestnosti; 
 obvladovanje simbolnega jezika s področja ekonomike; 
 razvijanje zavesti o gospodarnem ravnanju z dobrinami; 
 razvijanje zavesti o pomenu podjetništva; 
 obvladovanje strategije projektnega vodenja; 
 ustvarjanje zmožnosti za samostojno vodenje podjetij. 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 znajo tuj jezik uporabljati slovnično in pravopisno pravilno; 
 poznajo osnove pisne komunikacije, tako formalne kot neformalne (prošnja, življenjepis, 

ponudba, vabilo, navodilo ipd.); 
 znajo uporabljati slovarje v knjižni obliki in elektronsko podprte slovarje; 
 uporabljajo programsko opremo – programje (operacijski sistem, urejevalnike besedil, 

urejevalnike preglednic, urejevalnik diaprojekcij, sistem za upravljanje zbirk podatkov, 
internetne in druge standardne informacijske storitve) na osnovnem in srednjem 
zahtevnostnem nivoju; 

 uporabljajo IKT opremo, ki omogoča komunikacijo in izmenjavo podatkov preko medmrežja; 
 izbirajo, nameščajo, konfigurirajo in vzdržujejo osnovno uporabniško ter sistemsko 

programsko opremo; 
 se učinkovito vključujejo v komunikacijska razmerja in odnose v skupini ter organizaciji; 
 obvladujejo osnovne kazalnike pristopov za  kakovostno vodenje sodelavcev; 
 poznajo osnove vodenja sestankov; 
 sistematično pristopajo k načrtovanju, organiziranju, vodenju in odločanju; 
 nastavljajo profil na delovni postaji; 
 organizirajo mape in datoteke z uporabo sistemske programske opreme; 
 spoznavajo lastnosti računalniških sistemov in vzdržujejo računalniške sisteme; 
 testirajo komponente računalniških sistemov; 
 narišejo shemo lokalnega računalniškega omrežja; 
 testirajo delovanje in prepustnosti lokalnega računalniškega omrežja; 
 analiza obstoječega programskega modula in predlogi izboljšav; 
 izdelava načrta za nov programski modul ali izboljšavo obstoječega; 
 izdelava konceptualnega modela podatkov na praktičnem primeru iz podjetja z aktualnim 

CASE orodjem; 
 izdelava logičnega modela (relacijskega ali objektnega) na praktičnem primeru iz podjetja z 

aktualnim CASE orodjem; 
 poznajo gospodarske osnove, s katerimi se srečujejo pri poslovanju v podjetju; 
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 poznajo osnove gospodarjenja v podjetju; 
 obvladujejo temeljne kategorije podjetništva, ekonomike in financ, predvsem s trgom, 

proizvodnjo, sredstvi in njihovimi viri; 
 uporabljajo orodja za presojo uspešnosti poslovanja; 
 sistematično pristopajo k ustvarjanju, pridobivanju in prenosu znanja v prakso; 
 znajo brati in analizirati računovodske izkaze; 
 razvijajo sposobnost za samostojno izdelavo poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo; 
 razvijajo sposobnost za vodenje projektov; 
 nastavljanje programske opreme za uporabo spletnih storitev; 
 kreiranje in poganjanje skripte v ukazni vrstici; 
 ščitenje računalniškega sistema z uporabo sistemske programske opreme; 
 varnostno kopiranje podatkov; 
 upravljanje in razvijanje rač. omrežja v podjetju; 
 preučitev varnostne politike v podjetju; 
 varovanje in ščitenje podatkov, informacij ter znanja v informacijskem sistemu podjetja; 
 preizkušanje, upravljanje in nameščanje različnih strežnikov; 
 zapis programske kode na osnovi analize problema; 
 izdelava aktivne spletne strani ali uporabniškega vmesnika za dostop do zbirke podatkov; 
 izdelava programskega vmesnika za aktualen problem; 
 izdelava programske dokumentacije za aktualen problem. 
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ŠE NEKAJ KORISTNIH INFORMACIJ 
 
 
Knjižnice: 
 
 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, tel.: 02/883 93 50 
 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, tel.: 02/870 54 20 
 Knjižnica Dravograd, tel.: 02/871 07 60 
 Knjižnica Radlje ob Dravi, tel.: 02/888 04 04 
 Knjižnica Velenje, tel.: 03/898 25 50 
 
 
Klub koroških študentov, tel.: 040 536 387 
 
Šaleški študentski klub, tel.: 051 437 654 
 
Študentski servisi:  
 
 Koroški študentski servis Slovenj Gradec, tel.: 02/883 80 36 
 Mladinski servis Velenje,  P. E. Slovenj Gradec, tel.: 02/882 26 40 
 Koroški študentski servis Ravne, tel.: 02/821 77 00 
 Študentski servis Maribor, P. E. Ravne na Koroškem, tel.: 02/821 81 00 
 Mladinski servis Velenje, P. E. Velenje, tel.: 03/897 17 23 
 Študentski servis Maribor, P. E. Velenje, tel.: 03/586 89 93, 03/897 65 80 
 
 
ISKANJE PO COBISS/OPACU (VIRTUALNI KNJIŽNICI SLOVENIJE) 
 
Kaj je COBISS? COBISS je knjižnični informacijski sistem, gre za skupno bazo knjižnic v Sloveniji, ki so 
pridružene članice tega sistema. 
 
Kako najhitreje do iskanja literature po COBISSU? 
 
V enem od iskalnikov (http://www.najdi.si/, http://www.google.com/intl/sl/) vtipkate besedo 
COBISS. Izberete povezavo COBISS (Kooperativni Online Bibliografski Sistemi in Servisi) ter pridete 
na vstopno stran COBISS-a. Lahko pa  vtipkate kar direktno spletno stran: http://cobiss.izum.si/. 
 
Nadaljujete tako, da kliknete COBISS/OPAC katalogi in baze podatkov ter si izberete različne 
možnosti iskanja. Lahko najdete želeno knjižnico, lahko pa iščete po glavni bazi COBIB.SI. Ta vam 
pokaže, v katerih knjižnicah v Sloveniji si lahko določeno knjigo izposodite. 
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Iskanje po knjižnicah je razdeljeno na: 
 
 iskanje v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK); 
 iskanje po univerzitetnih in visokošolskih knjižnicah,; 
 iskanje po specialnih in splošnih knjižnicah ter 
 iskanje po šolskih knjižnicah. 
 
Po izboru knjižnice se vam prikaže okno s polji, kamor vtipkate ustrezne podatke, kliknete iskanje in 
dobite želene zadetke.   
 
 
Kako do zakonov, pravilnikov in predpisov preko interneta? 
 

Uradni list Republike Slovenije: 
http://www.uradni-list.si ali 

 
Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/visjesolsko-strokovno-izobrazevanje/ 
 

ali 
 

Spletna stran Višje strokovne šole: 
www.vss.sc-sg.si 
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PRILAGODITVE PRI IZVEDBI IZREDNEGA ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 
 
 
V izrednem študiju poteka študij kot organizirano študijsko delo in kot samostojno učenje. 
Organizirano študijsko delo obsega študijske aktivnosti, ki jih pripravi in izvaja Višja strokovna 
šola Slovenj Gradec. Med organizirano študijsko delo se v izrednem študiju poleg predavanj, vaj, 
praktičnega izobraževanja in ekskurzij štejejo še: projektno delo, skupinske ali individualne 
konzultacije, zagovor seminarskih nalog, mentorstvo in tutorstvo. Samostojno učenje izrednega 
študenta obsega učenje in drugo učno delo, ki ga študent izvaja sam. 
 
Študij za izredne študente bo potekal v kombinirani obliki (klasični in e-študij) s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (spletna učilnica, internet, elektronska pošta, 
videokonference) na podlagi ustaljenega načina dela. Študenti se bodo sami odločali, ali bodo 
obiskovali predavanja in vaje ali pa bodo sledili le preko spletne učilnice in drugih oblik kontakta. 
 
Izobraževanje za izredne študente programov Ekonomist, Poslovni sekretar in Informatika se 
izvede v dveh letih in sicer: 
 
 1. letnik obsega dva semestra od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, 
 2. letnik obsega dva semestra od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 
 
 
V študijskem letu 2022/2023 bomo izvajali 1. in 2. letnik programa Ekonomist v Slovenj Gradcu in v 
Velenju ter 1. in 2. letnik programa Informatika v Slovenj Gradcu skladno z organizacijo, ki je 
predstavljena v Letnem delovnem načrtu. Za izredne študente se bodo predavanja začela po 
posameznih letnikih skladno z objavljenimi urniki.  
 
Ker smo program vsebinsko in časovno prilagodili možnostim zaposlenih študentov, bodo vse 
oblike izobraževanja potekale v popoldanskem času dvakrat ali trikrat na teden. Predavanja in vaje 
se bodo izvajale od začetka oktobra do konca junija. Program bomo izvedli v obsegu  najmanj 24 ur 
za posamezen predmet. Število ur se bo povečalo glede na analizo rezultatov pridobljenih s 
pomočjo prilagoditvenega testa in oddanem poročilu ravnateljici. Študentu se bo priznal letnik, ko 
bo imel opravljene vse zahtevane obveznosti za posamezni letnik.  
 
Prvi in drugi letnik izrednega študija programov Ekonomist in Informatika bomo izvedli z možnostjo 
kombinacije e-študija in klasičnih oblik poučevanja. V učilnici Moodle bomo zagotavljali ustrezna 
gradiva, ki bodo študentom pomagala pri njihovem študiju in samostojnem delu. Glede na 
zmanjšan obseg fonda ur pri izrednih študentih glede na obseg ur pri rednih, bodo vseskozi, poleg 
naštetih oblik podpore študentom, na voljo tudi konzultacijske ure, dodatne ure za utrjevanje 
znanja, individualne konzultacije … 
 
Zaradi manjšega števila vpisanih študentov v prvi in drugi letnik bomo pri posameznih predmetih 
izvedli združevanje predavanj in vaj. 
 
Izpitni roki za izredne študente pri posameznem predmetu bodo razpisani:   
 v 14 dneh po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu, 
 v 1 mesecu po prvem izpitnem roku pri posameznem predmetu in 
 v redno razpisanih rokih za redne študente. 
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Izrednim študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do 
skrajšanja oziroma oprostitve praktičnega izobraževanja. Ob tem se upoštevajo tipična dela poklica 
oz. stroke. O priznavanju posameznih izpitov ali posameznih delov posameznega izpita ter izvedbe 
praktičnega izobraževanja, odloča Študijska komisija, ki se lahko za mnenje obrne na posameznega 
predavatelja (nosilca predmeta) oziroma mentorja v postopkih priznavanja  znanja pridobljenega v 
formalnem ali neformalnem izobraževanju. 
 
Šola na željo izrednih študentov  pomaga pri zagotavljanju mest praktičnega izobraževanja v 
podjetjih in ustanovah, če jim praktično izobraževanje v podjetju ni priznano. V primeru, da šola 
sklene pogodbo s študentom in delodajalcem o izvedbi praktičnega izobraževanja, organizator 
praktičnega izobraževanja spremlja izrednega študenta pri delodajalcu na enak način, kot je to 
določeno v postopkih za redne študente. Študent izrednega študija lahko zagovarja seminarsko 
nalogo kadarkoli v času študija v okviru razpisanih izpitnih rokov. 
 
Šola o okviru izvedbe izrednega študija poleg že naštetih pomoči omogoča naslednje oblike 
pomoči in podpore: 
 uvodno  spoznavanje  študijskega procesa vseh vpisanih izrednih študentov in seznanitev s 

postopki priznavanja predhodno pridobljenega znanja; 
 pomoč tutorja – mentorja v sodelovanju s tutorstvom študentov – skupinske konzultacije ob 

začetku študijskega procesa in individualne konzultacije po predhodni najavi študenta; 
 konzultacije z vsemi predavatelji, po predhodni najavi po E-pošti ali v času uradno razpisanih 

ur; 
 pomoč mentorja praktičnega izobraževanja (skupinske konzultacije ob začetku študijskega 

procesa in individualne konzultacije po predhodni najavi študenta po E-pošti); 
 enkrat letno se na višji šoli izvede seminar za podporo študentom pri pripravi diplomskega 

dela.  
 
 
Vse oblike skupinske pomoči in konzultacij se izvedejo na pobudo Višje strokovne šole in so 
planirane v skladu s planom študijskega procesa posameznega programa. Vsebina, čas in kraj 
izvedbe skupinskih konzultacij, je javno objavljen na klasičnih oz. E-oglasnih deskah šole. 
 
Individualne oblike pomoči se praviloma pričnejo na pobudo študenta z najavo po E-pošti, 
naslovljeno na predavatelja, ki je nosilec izvedbe predavanj ali vaj določenega predmeta. 
 
V primeru individualne pobude za pomoč ali ustrezne prilagoditve študijskega procesa kot celote, 
pobudo praviloma poda študent ravnateljici. 
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ZAKONODAJA NA PODROČJU VSŠ 
 
 
IZVLEČEK ZAKONA O VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZVSI , UL RS 86/2004, 100/13) 
 
Študijski progami in javnoveljavna izobrazba 
 
Kdor opravi vse obveznosti iz višješolskega študija, si pridobi javnoveljavno izobrazbo in diplomo, ki 
je javna listina. Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«, ki jo šole izdajajo v slovenščini in v 
enem izmed uradnih jezikov Evropske unije. 
 
V študijskih programih so študijske obveznosti ovrednotene s kreditnimi točkami po ECTS. 
Posamezni letnik višješolskega študijskega programa je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami. 
 
Višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami in trajajo dve leti. 
 
Študenti višjih šol 
 
Študenti se izobražujejo po višješolskih študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni 
študij ali študij na daljavo, kot oblike izrednega študija. Študenti imajo pravico do vpisa in 
izobraževanja pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, drugimi predpisi in študijskim 
programom. 
 
Študenti imajo, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega 
zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s 
posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve. 
 
Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta. 
 
Študentu, ki je prekinil izobraževanje, določi direktor oziroma ravnatelj pogoje za nadaljevanje in 
končanje študija, če se je program med prekinitvijo izobraževanja bistveno spremenil. 
 
Študenti lahko organizirajo Študentski svet, ki ga sestavljajo predstavniki študentov prvega in 
drugega letnika. Sestavljen je iz petih članov, ki se izvolijo na tajnih volitvah. 
 
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenja o vseh zadevah, ki se nanašajo na 
pravice in dolžnosti študentov, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v 
sodelovanju s skupnostjo študentov, ki je reprezentativni organ študentov na ravni države.  
 
Status študenta višje šole preneha, če študent diplomira, ne diplomira 60 dni po končanju drugega 
letnika, se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, se izpiše, je bil izključen. 
 
V primeru, da študent ne napreduje ali ne konča študija zaradi starševstva, vojaških obveznosti, 
izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ali težke bolezni, se lahko študentu status podaljša, 
vendar največ za eno leto. 
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Organizacija študijskega leta 
 
Študijsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra. Študijsko leto ima najmanj 34 tednov 
organiziranega izobraževalnega dela (predavanja, vaje, praktično izobraževanje, strokovne 
ekskurzije). Na teden je lahko predavanj in vaj najmanj 20 in največ 40 ur.  
 
Izobraževanje se izvaja po letnem delovnem načrtu. Šola mora v posebni publikaciji predstaviti 
pravice in dolžnosti študentov, značilnosti študijskega programa in organizacijo dela na šoli. 
 
Šole morajo sodelovati z delodajalci, ki izvajajo praktični del izobraževanja. Šola, delodajalec in 
študent sklenejo pogodbo o praktičnem izobraževanju v skladu s študijskim programom. 
 
Znanje študentov se ocenjuje pri posameznih predmetih in drugih sestavinah študijskega programa 
z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in 
drugače, če je tako določeno s študijskim programom. Z oceno pri ustnem izpitu mora biti študent 
seznanjen takoj, z oceno pri pisnem izpitu pa v desetih dneh po opravljanju izpita. Študent ima 
pravico do vpogleda v pisno nalogo. 
 
Študent napreduje v drugi letnik, če je ob koncu študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s 
študijskim programom. Pri izrednih študentih so lahko študijske obveznosti tudi drugače 
organizirane. Študent ima v vsakem študijskem letu pravico trikrat opravljati izpit iz istega 
predmeta. 
 
Študent lahko v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen z oceno pri izpitu, predloži ravnatelju ugovor 
zoper oceno. Ravnatelj mora v treh dneh od predložitve ugovora imenovati komisijo, ta pa mora 
najpozneje v treh dneh vnovič oceniti študentovo znanje. V komisiji ne sme biti predavatelj, ki je 
študenta ocenil pri izpitu. Odločitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni. 
 
Prilagajanje izobraževanja izrednim študentom 
 
Šola izrednim študentom prilagodi organizacijo in obseg izobraževanja. 
 
Zbiranje in varstvo osebnih podatkov 
 
Šole vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki študentov: 
Evidenco prijavljenih na vpis in vpisanih študentov, osebni list za vsakega študenta, zapisnik o izpitu 
in evidenco izdanih dokumentov o končanem študiju.  
 
Osebni podatki študentov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe višješolske 
dejavnosti šol, višješolske prijavne službe, državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev 
javnega pooblastila, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. 
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PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA 
Uradni list RS, št. 71/2009 
Velja od študijskega leta 2009/2010 
 
Na podlagi 54. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister 
za šolstvo in šport izdaja 

 
P R A V I L N I K  

o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik ureja ocenjevanje znanja študentov višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: 
študenti), izpitni red v višjih strokovnih šolah in določanje kreditnih točk. 
 
II. OCENJEVANJE ZNANJA 
 

2. člen 
(cilji ocenjevanja) 

Z ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti, določenih z 
višješolskim študijskim programom (v nadaljnjem besedilu: študijski program).  
 
Z ocenjevanjem znanja se ugotavlja tudi, kako študent obvlada zmožnosti, ki so potrebne za 
njegovo poklicno delo in reševanje problemov pri opravljanju nalog vodenja, načrtovanja in 
nadzora v delovnih procesih z uporabo strokovnih spoznanj in principov. 
 
III. IZPITI IN DRUGE OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA 
 

3. člen 
(izpitne enote) 

Izpitne enote v skladu s študijskim programom so:  
 predmeti,  
 moduli,  
 laboratorijske in seminarske vaje,  
 praktično izobraževanje. 
 

4. člen 
(oblike ocenjevanja) 

Znanje se ocenjuje z zagovorom vaj, seminarskih nalog, lahko pa tudi izdelkov, projektnih del, 
nastopov in storitev ali drugače, če je tako določeno s študijskim programom, ter z izpiti. 
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5. člen 
(izpiti) 

V višjih strokovnih šolah (v nadaljnjem besedilu: šola) se opravljajo predmetni izpiti in diplomski 
izpit.  
 
Študentu, ki želi med študijem zamenjati študijski program ali prestopiti v drugo šolo, se lahko 
določijo diferencialni izpiti. 
 

6. člen 
(definicije izpitov) 

Pri predmetnem izpitu se ocenjuje znanje, določeno s študijskim programom za posamezni 
predmet. Predmetni izpit se lahko opravlja po delih z delnimi izpiti.  
 
Pri diplomskem izpitu se posebej ocenjuje diplomsko delo in zagovor diplomskega dela.  
 
Pri diferencialnem izpitu se ocenjuje znanje, potrebno za nadaljevanje študija na drugi šoli oziroma 
v drugem študijskem programu. 
 

7. člen 
(ocene) 

Znanje pri predmetnem izpitu, diplomskem izpitu, vajah in seminarskih nalogah ter pri praktičnem 
izobraževanju se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in 
nezadostno (1 do 5). Ocene od 1 do 5 so negativne, druge ocene so pozitivne.  
 
Opravljene vaje in seminarske naloge oziroma drugi izdelki so s študijskim programom lahko 
določeni kot pogoj za opravljanje izpita.  
 
Ocene, dosežene pri delnih izpitih, posameznih vajah in seminarskih nalogah, se upoštevajo pri 
izračunu končne ocene. Če je vsak od delnih izpitov oziroma če so posamezne vaje ali seminarske 
naloge pozitivno ocenjene, je končna ocena povprečna ocena, izračunana iz posameznih ocen. Če 
rezultat deljenja ni celo število, se upošteva matematično pravilo zaokroževanja.  
 
Diferencialni izpiti se ocenjujejo z ocenama: opravil(a), ni opravil(a).  
 
Končna ocena diplomskega izpita se določi na podlagi pozitivnih ocen posameznega dela 
diplomskega izpita. Merila za določitev končne ocene določi na predlog študijske komisije direktor 
oziroma ravnatelj (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj).  
 
Če se študentu prizna ocena, ki jo je dosegel v drugem študijskem programu oziroma na drugi šoli, 
ali če se mu prizna ocena na podlagi neformalno pridobljenega znanja, se v dokumentacijo vpiše 
namesto ocene oznaka »priznano«. Priznajo se tudi kreditne točke, ki so predvidene za izpitno 
enoto. 
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8. člen 
(vpisovanje ocen) 

Ocene se vpisujejo v predpisano dokumentacijo. V indeks in potrdilo o opravljenih izpitih se ne 
vpisujejo negativne ocene. 
 

9. člen 
(opravljanje izpitov) 

Študent ima v študijskem letu pravico trikrat opravljati predmetni izpit.  
 
Če so s študijskim programom določeni delni izpiti, ravnatelj šole določi pravila za opravljanje teh 
izpitov.  
 
Študent, ki je predmetni izpit opravil, pa želi izboljšati oceno, ima pravico do enkratnega 
vnovičnega opravljanja tega izpita. Upošteva se boljša ocena. 
 

10. člen 
(ocenjevanje) 

Znanje pri predmetnem izpitu, seminarski nalogi in vajah ocenjuje predavatelj šole (v nadaljnjem 
besedilu: predavatelj), ki je predmet poučeval, če s tem pravilnikom ni drugače določeno. Pri 
ocenjevanju vaj sodeluje inštruktor, ki je vodil vaje, če je s programom določeno, da vaje izvaja 
inštruktor.  
 
Diplomski izpiti so javni. Znanje pri diplomskem izpitu ocenjuje komisija za diplomski izpit, ki jo 
imenuje ravnatelj in jo sestavljajo trije predavatelji.  
 
Znanje pri diferencialnem izpitu ocenjuje predavatelj, ki poučuje predmet, iz katerega se opravlja 
izpit.  
 
Znanje pri praktičnem izobraževanju ocenjuje predavatelj, ki opravlja naloge organizatorja 
praktičnega izobraževanja. Pri tem upošteva študentovo poročilo o opravljenem delu in seminarske 
naloge oziroma druge izdelke, ki jih določa študijski program, z zagovori. Pri ocenjevanju si pridobi 
tudi pisno mnenje mentorja študenta pri praktičnem izobraževanju in predavateljev tistih modulov, 
s katerimi se praktično izobraževanje povezuje.  
 
Ravnatelj določi sestavine, ki jih mora obsegati pisno mnenje mentorja in predavateljev iz 
prejšnjega odstavka. 
 

11. člen 
(izpit pred komisijo) 

Znanje študenta, ki izpit opravlja tretjič in naslednjič, ocenjuje izpitna komisija, ki jo imenuje 
ravnatelj in jo sestavljata najmanj dva predavatelja. 
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12. člen 
(priznavanje kreditnih točk) 

Kreditne točke za posamezne predmete se študentu priznajo, ko opravi obveznosti za to izpitno 
enoto. Kreditne točke za modul, ki obsega več predmetov, se študentu priznajo, ko opravi vse 
obveznosti v okviru modula, vključno s praktičnim izobraževanjem, če je ta sestavni del modula.  
 
Postopek in nosilce naloge pri priznavanju kreditnih točk določi ravnatelj. 
 
IV. IZPITNI ROKI 
 

13. člen 
(določitev izpitnih rokov) 

Roki in postopek opravljanja izpitov se določijo z letnim delovnim načrtom in v skladu s študijskim 
programom tako, da študent lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v drugi letnik do izteka 
študijskega leta. Pri tem je treba zagotoviti, da se:  
 predmetni izpiti lahko opravljajo najmanj trikrat v študijskem letu, in sicer v 30 dneh po 

zaključku predavanj v vsakem semestru in avgusta ter septembra,  
 predmetni izpiti v okviru določenega letnika študijskega programa ne smejo razpisati na isti 

dan,  
 diplomsko delo opravlja v času praktičnega izobraževanja v drugem letniku,  
 diplomski izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih do izteka študijskega leta zaključnega letnika 

in najmanj v enem roku 60 dni po izteku študijskega leta,  
 diferencialni izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih, in sicer najpozneje junija in od 20. avgusta 

do poteka roka za vpis.  
 
Če je s študijskim programom določeno, da se predavanja, vaje in seminarji končajo med 
semestrom, je treba najmanj en rok za opravljanje predmetnega izpita določiti v 30 dneh po 
zaključku predavanj.  
 
Ravnatelj za študente iz 5. in 40. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju iz utemeljenih 
razlogov določi izredne izpitne roke. 
 
V. IZPITNI RED 
 

14. člen 
(objava izpitnih rokov) 

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, morajo biti roki oziroma datumi za opravljanje izpitov 
objavljeni najmanj 30 dni, za opravljanje delnih izpitov pa sedem dni vnaprej. 
 

15. člen 
(prijava na izpit) 

Študent se prijavi k predmetnemu ali diferencialnemu izpitu najkasneje pet dni pred izpitnim 
rokom, k diplomskemu izpitu pa v roku, ki ga določi ravnatelj. Študent se lahko odjavi najkasneje tri 
dni pred začetkom opravljanja izpita.  
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Razpored kandidatov za izpit mora biti objavljen najmanj dva dni pred rokom za opravljanje izpita, 
razpored kandidatov za ustni del izpita pa hkrati z objavo rezultatov pisnega dela izpita.  
 
Za izpite v izrednih izpitnih rokih določi roke za prijavo in odjavo od izpita ter razpored kandidatov 
ravnatelj.  
 
Študent je lahko razporejen le k enemu izpitu na dan. 
 

16. člen 
(neudeležba na izpitu) 

Če se študent pravočasno ne odjavi, iz neupravičenih razlogov ne pride k izpitu ali izpit prekine, je 
neocenjen. Šteje se, da je izrabil enega od razpisanih rokov za opravljanje tega izpita.  
 
Ravnatelj dovoli študentu, ki iz upravičenih razlogov ne pride k izpitu, da ga vnovič opravlja še v 
istem, če to ni mogoče, pa v izrednem izpitnem roku, če najkasneje v 30 dneh od dneva izpita, 
predloži pisno prošnjo in ustrezna dokazila.  
 
O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v 24 urah po predložitvi prošnje in dokazil. 
 

17. člen 
(trajanje izpita) 

Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in največ 90 minut. Ustni del izpita traja največ 
20 minut, če je izpit samo usten, lahko traja največ 30 minut.  
 
Študent ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita. 
 

18. člen 
(rezultati izpitov) 

Rezultati pisnega ali pisnega dela izpita morajo biti objavljeni najkasneje v desetih dneh po 
njegovem opravljanju, ocena ustnega izpita pa se študentu sporoči takoj po izpitu.  
 
Študent ima pravico do vpogleda popravljenega oziroma ocenjenega pisnega izpitnega izdelka v 
roku in na način, ki ga določi predavateljski zbor. 
 

19. člen 
(ugovor zoper ocene) 

Študent lahko v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen z oceno pri izpitu, predloži ravnatelju ugovor 
zoper oceno. Ravnatelj mora v treh dneh od predložitve ugovora imenovati tričlansko komisijo, ki 
najkasneje v naslednjih treh dneh vnovič oceni študentovo znanje. V komisijo ne sme biti imenovan 
predavatelj, ki je študentovo znanje prvič ocenil.  
 
Če študentovega znanja ni mogoče oceniti na podlagi dokumentacije, ga komisija vnovič oceni pri 
izpitu.  
 
Odločitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni. 
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VI. NAPREDOVANJE, PONOVNI VPIS IN NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI 
 

20. člen 
(napredovanje) 

Študent lahko napreduje v drugi letnik, če je do konca študijskega leta opravil obveznosti, določene 
s študijskim programom. 
 

21. člen 
(ponavljanje in ponovno obiskovanje letnika) 

Študent, ki do konca študijskega leta ni opravil obveznosti iz študijskega programa, lahko enkrat 
ponavlja letnik v istem študijskem programu, če je do konca študijskega leta opravil najmanj 
tretjino obveznosti oziroma 20 kreditnih točk in praktično izobraževanje, določenih s študijskim 
programom. Obveznosti določi študijska komisija šole, šola pa z njimi seznani študenta na začetku 
študijskega leta.  
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima študent pravico večkrat obiskovati letnik, če zaradi 
bolezni, starševstva, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin ali zaradi uveljavljanja pravic iz 40. 
člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ni izpolnil vseh obveznosti iz študijskega 
programa.  
 
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči ravnatelj. 
 

22. člen 
(pogoji za dokončanje programa) 

Študent, ki po končanem drugem letniku študija ni opravil vseh obveznosti, ne more pa si pridobiti 
statusa študenta, lahko te obveznosti opravlja v naslednjih treh študijskih letih.  
 
Študentu, ki je za več kot tri leta prekinil študij, ravnatelj določi pogoje za nadaljevanje in 
dokončanje študija, če se je študijski program medtem bistveno spremenil.  
 
Prekinitev študija se računa od konca študijskega leta, v katerega je bil študent nazadnje vpisan. 
 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

23. člen 
(pravila šole) 

Ravnatelj sprejme pravila iz 9., 10. in 12. člena tega pravilnika najkasneje v enem mesecu po 
uveljavitvi tega pravilnika. 
 

24. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih 
šolah (Uradni list RS, št. 109/06), uporablja pa se še do konca študijskega leta 2008/2009. 
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25. člen 
(uveljavitev pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati 
pa se začne s študijskim letom 2009/2010. 
 
 
Št. 0070-89/2008 
Ljubljana, dne 29. julija 2009 
EVA 2008-3311-0086 
dr. Igor Lukšič l. r.  
Minister  
za šolstvo in šport 
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PRAVILNIK O PRIPRAVI DIPLOMSKEGA DELA IN DIPLOMSKEM IZPITU 
 
 
I. PRIPRAVA DIPLOMSKEGA DELA  
 

1. člen  
 
Vsebina pravilnika  
 
Ta pravilnik določa:  
 postopek izbire, prijave in odobritve teme diplomskega dela, pogoje ter postopek izbire in 

priprave dispozicije diplomskega dela; 
 potek in ocenjevanje diplomskega izpita, ki je potreben za pridobitev diplome in s tem 

višješolskega strokovnega naziva.  
 

2. člen  
 
Diplomski izpit  
 
Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in njegovega zagovora.  
 

3. člen  
 
Diplomsko delo in namen diplomskega dela  
 
Diplomsko delo je pisni dokument, s katerim študent izkaže sposobnost uporabe teoretičnih znanj 
in v praksi pridobljenih izkušenj za obravnavanje izbrane teme. Študent z diplomskim delom dokaže 
tudi sposobnost za izbiro in uporabo domače ter tuje strokovne literature.  
 
Diplomsko delo mora biti rezultat samostojnega strokovnega dela študenta. Obravnava naj 
prepoznaven in točno določen problem iz prakse, ki ga postavi v interdisciplinarni kontekst, in 
iskanje praktičnih rešitev. Diplomsko delo naj bo praktično uporabno ob utemeljenih teoretičnih 
izhodiščih.  
 
Z diplomskim delom študent dokaže svojo široko strokovno-teoretično ter praktično 
usposobljenost za delo in strokovna opravila v organizacijah in podjetjih na področjih, določenih z 
višješolskim izobraževalnim programom.  
 
Vsak predavatelj pri svojem predmetu nakaže možnosti za izdelavo diplomskega dela in možno 
povezavo z ostalimi predmetnimi področji.  
 
Diplomsko delo je praviloma napisano v slovenskem jeziku. Za izdelavo in zagovor diplomskega 
dela v tujem jeziku je potrebno predhodno soglasje Študijske komisije.  
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4. člen  
 
Vrsta in vsebina diplomskega dela  
 
Vrsta in vsebina diplomskega dela je povezana s strokovnimi predmeti in z delovnimi področji v 
organizaciji, kjer študent opravlja praktično izobraževanje.  
 
Tema naj bo izbrana tako, da je diplomsko delo mogoče pripraviti med praktičnim izobraževanjem, 
za zaposlene študente pa pri ustreznem delu. Pripravljeno je lahko tudi kot projekt oziroma načrt 
določenega poslovnega postopka, ki se izvaja v podjetju (s posnetkom, analizo in predlogi 
racionalizacij ter izboljšav).  
 
Izbrana tema mora biti povezana z vsebinami enega od predmetnih področij, ki jih obsega 
posamezen višješolski izobraževalni program.  
 
Iz dela naj bo razvidna študentova sposobnost povezovanja interdisciplinarnega znanja in 
povezovanja strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.  
 

5. člen  
 
Izbor teme diplomskega dela in priprava dispozicije  
 
Temo za diplomsko delo izbere študent v sodelovanju z mentorjem praktičnega izobraževanja v 
organizaciji, kjer študent opravlja praktično izobraževanje, in predavateljem višje šole.  
 
Pri izbiri teme je potrebno upoštevati področje dela, ki ga bo opravljal študent v času praktičnega 
izobraževanja v podjetju, dejavnost podjetja in osebno zanimanje študenta za določeno strokovno 
področje. Problematika, ki jo bo diplomant obravnaval, mora biti interdisciplinarna, povezana z 
delovnimi področji v organizacijah in strokovnimi predmeti.  
 
Izbrana tema se lahko navezuje na že uspešno opravljeno pisno delo v času študija. Izbor in obseg 
teme mora biti takšen, da omogoča obdelavo med praktičnim izobraževanjem na koncu drugega 
letnika študija.  
 
Študent ob nasvetih mentorja izdela dispozicijo diplomskega dela. Študent v dispoziciji:  
 predstavi namen in cilje, ki jih želi doseči z delom, ter opiše metodo, s katero bo obdelal 

vsebino;  
 opredeli obravnavano temo in opiše tudi načrt praktične storitve;  
 opiše, kakšne rezultate, ki jih želi doseči z nalogo, pričakuje.  
 
Študent pripravi dispozicijo v skladu z Navodili za izdelavo pisnega dela. Obsega naj od 3 do 4 
tipkane strani A4 in se členi v:  
 opredelitev in opis problema (opiše področje in problem ter pojasni dimenzijo problema in 

pomen njegovega reševanja);  
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 namen, cilje in osnovne trditve (navede namen naloge in konkretne cilje, ki jih želi z raziskavo 

doseči; na osnovi ciljev lahko postavi tudi trditve);  
 predpostavke in omejitve (navede predvidene omejitve pri nalogi);  
 predvidene metode dela (opiše metode, s katerimi bo obdelal vsebino: opis vzorca, 

uporabljene pripomočke, tehniko zbiranja podatkov);  
 predvidena poglavja (iz njih mora biti razvidno, kako bo naloga sestavljena; poglavja morajo 

biti med seboj logično povezana);  
 predvideno rabo virov (navede se literatura, ki bo uporabljena v diplomskem delu).  
 
V dispoziciji se študent ne spušča v vsebinske podrobnosti in ne citira oziroma prepisuje teoretičnih 
izhodišč ali dejstev, ki jih namerava obdelati v diplomskem delu. Načrt izdelave in vsebina morata 
biti podana strnjeno in jedrnato. Študent naj se osredotoči na opredelitev obravnavane 
problematike.  
 

6. člen  
 
Mentor v podjetju  
 
Mentorjevo strinjanje z naslovom diplomskega dela je razvidno iz podpisanega obrazca VSŠ-D-1. S 
tem študentu omogoči dostop do podatkov, omogoči delo in opravljanje storitev, povezanih s 
temo diplomskega dela. Mentor praktičnega izobraževanja študentu svetuje pri pripravi 
diplomskega dela v okviru obveznosti, določenih s študijskim programom. Mentor v podjetju mora 
imeti vsaj višješolsko izobrazbo. Mentor komisiji za diplomski izpit predloži obrazec Opisna ocena 
diplomskega dela (VSŠ-D-7).  
 

7. člen  
 
Mentor – predavatelj  
 
Mentorja – predavatelja izbere študent s predmetnega področja, iz katerega bo opravljal 
diplomsko delo, ali pa ga določi ravnatelj šole. Z mentorjem – predavateljem se študent dogovori o 
dokončnem naslovu diplomskega dela. Mentor – predavatelj študentu svetuje pri pripravi 
diplomskega dela v času dogovorjenih ur za konzultacije.  
Ko študent predloži mentorju – predavatelju osnutek besedila diplomskega dela, ga mora ta 
pregledati in ga v referat oziroma študentu vrniti (z navodili za dopolnitev in popravki, če je to 
potrebno) praviloma v desetih dneh.  
 

8. člen  
 
Predlog in odobritev teme in naslova diplomskega dela  
 
Študent pripravi predlog na obrazcu Vloga za odobritev teme in naslova diplomskega dela ter ga z 
dispozicijo (VSŠ-D-1) predloži v podpis odgovorni osebi v podjetju ter mentorju v podjetju in nato 
mentorju – predavatelju izbranega predmetnega področja. Tako usklajeno temo študent predlaga  
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Študijski komisiji, ki v mesecu dni od datuma vložene vloge izda Sklep o odobritvi teme in naslova 
diplomskega dela (VSŠ-D-2). 
 
Če študent v roku 2 let po odobritvi teme ne predloži diplomskega dela, sklep o odobritvi teme 
preneha veljati. S tem prenehajo obveznosti mentorja.  
 
Študent pripravi diplomsko nalogo v skladu z Navodili za izdelavo pisnega dela.  
 

9. člen  
 
Obseg in sestava diplomskega dela  
 
Diplomsko delo naj obsega okvirno od 25 do 40 strani. Povzetek je sestavljen v obsegu do 1 strani 
(250 besed) v slovenskem in do 1 strani (250 besed) v tujem jeziku (angleški ali nemški jezik).  
 
Sestava diplomskega dela:  
 naslovna stran na platnici in hrbtni naslov (priloga 1); 
 prazen list; 
 ponovljena naslovna stran (priloga 3) z navedbo šole, naslova diplomskega dela, avtorja, obeh 

mentorjev, kraja in letnice; 
 ključna dokumentacijska informacija in povzetek – vsebuje podatke o vsebini in ciljih dela, 

uporabljeni metodologiji ter bistvenih zaključkih diplomskega dela (v slovenskem in tujem 
jeziku); 

 stran z zahvalo mentorju – predavatelju, mentorju v podjetju, podjetju, ostalim, ki so bili 
študentu v pomoč (zahvala ni obvezen element diplomskega dela),  

 kazalo – vsebuje kazalo vsebine; 
 uvod – navaja namen naloge, opredeljuje problem in teoretična izhodišča za izdelavo dela; 
 vsebina (glavni del) – vsebuje poročilo (poročilo o opravljenem delu, opis metodologije 

obravnavanega problema oziroma problematike, načrt in rešitev zastavljene naloge) in 
rezultate ter razpravo (izsledke diplomskega dela, dela in izdelka, analizo rezultatov in sklep, ki 
odgovarja na zastavljen problem oz. problemsko vprašanje v uvodu): 

 zaključek ali sklep – vsebuje odgovore na ključna vprašanja, kritično povzema in ovrednoti 
besedilo diplomskega dela, metode dela, ugotovitve in rezultate ter daje predloge; 

 seznam literature in virov – navaja vso uporabljeno literaturo med besedilom, oštevilčeno z 
zaporednimi številkami in razporejeno po abecedi; 

 kazalo prilog (anketni vprašalnik, vprašanja za intervju, izjava o avtorstvu); 
 izjava o avtorstvu je obvezen element v poglavju Seznam prilog. 
 

10. člen 
 
Oblika diplomskega dela  
 
Diplomsko delo naj bo vezano v trde platnice, modro platno, napis v zlati barvi.  
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Študent je odgovoren za primeren videz in slovnično pravilnost diplomskega dela. Delo mora biti 
lektorirano in oblikovano z urejevalnikom besedila in drugimi programskimi orodji. Ostali oblikovni 
in tehnični vidiki ureditve besedila so zajeti v Navodilih za izdelavo pisnega dela. Diplomsko delo 
mora biti tudi pregledano glede ugotavljanja plagiatorstva. 
 
Pred oddajo diplomskega dela v tehnični pregled mora študent imeti opravljene vse študijske 
obveznosti. Po tehničnem pregledu študent odda tehnično brezhibno diplomsko delo osebi, 
zadolženi za tehnični pregled, tudi v elektronski obliki. 
 
 
II. POTEK IN OCENJEVANJE DIPLOMSKEGA IZPITA  
 

11. člen  
 
Prijava k diplomskemu izpitu  
 
Študent se lahko prijavi k diplomskemu izpitu, če je opravil vse študijske obveznosti, tudi v skladu s 
pogoji, določenimi v primeru spremembe ali ukinitve programa. K diplomskemu izpitu se prijavi  z 
obrazcem Prijava k diplomskemu izpitu (VSŠ-D-3). 
 
Študent je dolžan oddati tri izvode diplomskega dela, od tega 1 vezan izvod v trde platnice in 2 
spiralno vezana izvoda, v referat Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Priporočljivo je, da dodatni 
izvod odda podjetju, v katerem je pripravljal diplomsko delo.  
 
Ob oddaji študent priloži: izjavo mentorja – predavatelja o primernosti diplomskega dela za oddajo, 
izjavo mentorja v podjetju, izjavo lektorja, da je diplomsko delo lektorirano in izjavo o tehnični 
brezhibnosti.  
 
Referat višje šole na istem obrazcu potrdi, da je študent opravil vse predpisane študijske 
obveznosti in ga predloži komisiji za diplomski izpit. 
 

12. člen  
 
Komisija za diplomski izpit  
 
Po Pravilniku o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS št. 71/09) imenuje 
ravnatelj višje šole tričlansko izpitno komisijo za izvedbo diplomskega izpita (VSŠ-D-4). Tričlansko 
izpitno komisijo sestavljajo predavatelji višje strokovne šole: ima predsednika ter dva člana, od 
katerih je en mentor –predavatelj. Na zagovor diplomskega dela je povabljen tudi mentor iz 
podjetja. Članom izpitne komisije predloži referat šole po en izvod diplomskega dela.  
 
O poteku diplomskega izpita predsednik komisije piše Zapisnik diplomskega izpita (VSŠ-D-5). Izpitna 
komisija oceni diplomski izpit.  
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13. člen 
 
Ocena diplomskega izpita  
 
Člani izpitne komisije morajo pred zagovorom pregledati diplomsko delo. Pozitivno ocenjeno 
diplomsko delo je pogoj za pristop k zagovoru diplomskega dela. Predlog ocene diplomskega dela 
poda mentor – predavatelj Višje strokovne šole.  
 
Ocene diplomskega dela, zagovora in diplomskega izpita so številčne, in sicer: odlično (10), prav 
dobro (9), prav dobro (8), dobro (7), zadostno (6), nezadostno.  
 
Končna ocena diplomskega izpita je povprečna ocena pozitivnih ocen diplomskega dela in 
zagovora.   
 

14. člen  
 
Roki za zagovor diplomskega dela  
 
Zagovori diplomskih del potekajo v rednih in izrednih rokih. Redni roki so določeni s študijskim 
koledarjem Višje strokovne šole. Ravnatelj šole lahko določi poleg rednih rokov za zagovor tudi 
izredne roke.  
 
Študenti morajo prijavo za diplomski izpit oddati najkasneje 10 dni pred razpisanim rokom za 
diplomski izpit.  
 

15. člen  
 
Potek zagovora diplomskega dela  
 
Zagovor diplomskega dela poteka pred izpitno komisijo in je javen. Sestavljen je iz predstavitve 
diplomskega dela in njegovega zagovora. 
 
Zagovor traja največ 20 minut, od tega je za predstavitev namenjenih 10 minut. Preostali čas je 
namenjen članom izpitne komisije in študentu za pogovor o diplomskem delu. Posamezni člani 
komisije lahko zastavijo študentu največ po tri strokovna vprašanja v kontekstu diplomskega dela.  
 
Na zaprtem posvetu sprejme izpitna komisija sklep o oceni diplomskega izpita. Ta sklep prebere 
predsednik izpitne komisije študentu in prisotnim na zagovoru. Ocena diplomskega izpita se vpiše v 
obrazec Zapisnik diplomskega izpita (VSŠ-D-5).  
 
Če izpitna komisija oceni zagovor diplomskega dela z negativno oceno, določi ravnatelj rok za 
ponovni zagovor. Študent lahko enkrat ponavlja zagovor diplomskega dela. Če je tudi drugi zagovor 
neuspešen, študent v skladu s pravili izbere novo temo in izdela novo diplomsko delo.  
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Če se v diplomskem delu ugotovijo napake (pravopis, navajanje literature, označevanje …), ki 
bistveno ne vplivajo na vsebino, lahko komisija od študenta zahteva, da diplomsko delo popravi in 
dopolni oziroma odpravi napake. Zahtevane spremembe predsednik komisije za diplomski izpit 
zabeleži v zapisnik zagovora.  
 
Popravljeno nalogo odda študent v referatu najkasneje v roku 14 dni po zagovoru, sicer se zagovor 
razveljavi. Komisija za diplomski izpit popravljeno nalogo v roku treh dni pregleda in dopolni 
zapisnik zagovora.  
 

16. člen  
 
Potrdilo o opravljenem diplomskem izpitu  
 
Šola izda diplomantu Potrdilo o opravljenem diplomskem izpitu (VSŠ-D-6).  
 

17. člen  
 
Način podelitve diplomskih listin  
 
Po uspešno opravljenem diplomskem izpitu, se diplomantu podeli diplomska listina. Ravnatelj vsaj 
enkrat v dveh letih (odvisno od števila diplomantov) podeli diplomske listine na svečani prireditvi.  
 

18. člen  
 
Objava diplomskega dela  
 
Diplomant lahko objavi ugotovitve diplomskega dela v celoti ali po delih pod svojim imenom. 
 

19. člen  
 
Veljavnost pravilnika  
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Študijska komisija Višje strokovne šole 
Slovenj Gradec in po objavi na intranetu šole.  
 
 
 
VSI OBRAZCI SO NA SPLETNI STRANI.  
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DOLOČILA O ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV 
 

1. člen 
(vsebina) 

Hišni red šole v skladu s 43. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS št. 86/2004) 
določa pravila, ki so jih študentje šole dolžni upoštevati. Določa odgovornosti študentov, postopke 
in načine izrekanja ukrepov ter pravice in dolžnosti študentov v disciplinskem postopku. 
 

2. člen 
(pravice študentov) 

Študent ima predvsem pravico do: 
 prisotnosti pri organiziranih oblikah študija na šoli, 
 kakovostnega izvajanja študijskega programa, 
 sprotnih in objektivnih informacij, 
 spoštovanja osebnosti, 
 upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti, 
 enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, 

socialni status in druge okoliščine, 
 varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega okolja, 
 strokovne pomoči ter svetovanja pri študijskem delu, 
 varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, 
 delovanja v študentski skupnosti, 
 izražanja mnenj in posredovanja predlogov, povezanih z izobraževalnim delom šole, 
 zagovora in pritožbe v postopku izrekanja disciplinskih ukrepov. 

 
3. člen 

(dolžnosti študentov) 
Študent ima predvsem dolžnost, da: 
 se udeležuje aktivnosti študijskega programa, ki se izvajajo po letnem delovnem načrtu šole in 

tekočih spremembah razporedov, ki so pravočasno javno objavljene,  
 študentov in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, 
 ravna v skladu z navodili predavateljev oziroma šole, 
 skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne 

integritete drugih, 
 skrbi za čisto okolje, 
 spoštuje splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur, 
 spoštuje pravice drugih študentov, delavcev šole in drugih ljudi, 
 prispeva k ugledu šole, 
 varuje ter odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino študentov, delavcev šole in drugih 

ljudi, 
 obnaša se v skladu z bontonom ter pravili lepega vedenja in se dostojno vede.  
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4. člen 
(prepovedi) 

V šoli ni dovoljeno: 
 kajenje v prostorih šole in na šolskih zemljiščih ter povsod, kjer poteka izobraževalno delo 

(strokovne ekskurzije, kulturne prireditve …),  
 gibanje oseb, ki niso študentje višje strokovne šole, po predavalnicah,  
 uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev v prostorih šole in na šolskih površinah; 

enako tudi prinašanje omenjenih sredstev v šolske prostore in na šolske površine, 
 prihajati na organizirane aktivnosti v vinjenem stanju ali pod vplivom psihogenih snovi, 
 prodajati knjige in druge predmete,  
 plakatiranje brez dovoljenja šole, 
 uporabljati prenosne telefonske aparate med predavanji ali vajami,  
 psihično in fizično nasilje. 
 

5. člen 
(kršitve) 

Za kršitve, določene s tem pravilnikom se študentom izrekajo disciplinski ukrepi. 
 
Lažje kršitve so: 
 neprimeren odnos do študentov, delavcev šole in drugih ljudi, 
 neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja, 
 samovoljna uporaba šolskega inventarja v osebne namene, 
 uporaba mobilnih telefonov in konzumiranje hrane med predavanji.  

 
Težje kršitve so tiste, ki imajo znake prekrška sli kaznivega dejanja oziroma gre za ponavljajoče lažje 
kršitve, na primer: 
 kajenje v šolskih prostorih ali zunanjih površinah šole, 
 samovoljna prisvojitev tuje stvari, 
 ponarejanje, plagiatorstvo, 
 žaljiv odnos do študentov, delavcev šole in drugih ljudi, 
 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, 
 namerno poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, 
 psihično ali fizično nasilje, 
 uživanje alkohola ali drugih drog in prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drugih drog, 
 posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog, 
 ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije, 
 posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost 

premoženja, 
 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je in kar bi lahko povzročilo težjo 

telesno poškodbo ali večjo materialno škodo. 
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6. člen 
(disciplinski ukrepi) 

Disciplinski ukrepi so: 
 ustni opomin, 
 pisni opomin,  
 izključitev. 
 
Predlog za disciplinski ukrep lahko predlaga vsak delavec šole. 
 

7. člen 
(stopnjevanje disciplinskih  ukrepov) 

Ustni opomin za lažje kršitve in pisni opomin za težje kršitve izreče ravnatelj/ravnateljica na 
predlog predavatelja/ev. 
 
Ukrep izključitve študenta za težje kršitve sprejme predavateljski zbor z navadno večino glasov 
prisotnih predavateljev.  
 

8.  člen 
(zagovor študenta) 

Študent ima pred izrekom disciplinskega ukrepa pravico do ustnega zagovora pri 
ravnatelju/ravnateljici oziroma pisnega zagovora. 
 

9.  člen 
(okoliščine) 

Pri izbiri ukrepa je potrebno upoštevati težo kršitve, študentovo odgovornost zanjo ter nagibe, 
zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, postopnost in možne 
posledice ukrepa ter druge okoliščine, pomembne za izrek ukrepa. 
 

10. člen 
(izrek disciplinskega ukrepa) 

Pisni disciplinski ukrep se študentu izreče v obliki sklepa, razen izključitve, ki se izreče v obliki 
odločbe. Akt o izreku disciplinskega ukrepa mora biti obrazložen in mora vsebovati pouk o 
pravnem varstvu in se vroči študentu najkasneje v osmih dneh po izreku.  
 

11. člen 
(rok za uvedbo postopka disciplinskega ukrepanja) 

S postopkom disciplinskega ukrepanja je potrebno začeti čim prej, najkasneje pa v tridesetih dneh 
od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in najkasneje v treh mesecih v primerih najtežjih kršitev. 
 

12. člen 
(dokumentacija) 

O izrečenih disciplinskih ukrepih za težje kršitve se vodi evidenca v referatu. 
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13. člen 
(pritožba) 

Zoper akt o izreku disciplinskega ukrepa lahko študent vloži pritožbo na naslednji višji organ od 
tistega, ki ja ukrep izrekel. O ugovorih zopet pisni ali ustni opomin odloča predavateljski zbor. Za 
ugovore zoper izključitvi je pristojen svet zavoda. Pritožbo je potrebno vložiti v osmih dneh po 
prejemu akta o izreku ukrepa oziroma po prejemu odločbe o izključitvi. 
 

14. člen 
(sodno varstvo) 

Zoper odločitev sveta šole se lahko sproži upravni spor. 
 

15. člen 
Za škodo, ki nastane na šolski opremi ali škodo, ki nastane s poškodovanjem šolskih objektov ali 
drugo škodo, odgovarja povzročitelj škode po pravilih civilnega prava. 
 

16. člen 
(uveljavitev) 

Ta hišni red se objavi na oglasni deski in spletnih straneh Višje strokovne šole in začne veljati takoj 
po njegovi objavi.  
 
Datum mnenja Študentske skupnosti: 6. 12. 2010 
 
Datum sprejetja: 6. 12. 2010 
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NEKAJ NAPOTKOV ZA USPEŠNO UČENJE 
 
 
 »Slišim in pozabljam. 
 Vidim in si zapomnim. 
 Delam in razumem.« 
 
  (kitajski pregovor) 
 
S tem pregovorom bi vas želeli spodbuditi, da preberete nadaljnje besedilo. Pripravili smo nekaj 
osnovnih priporočil za uspešen študij, saj je pri nekaterih verjetno minilo že kar nekaj časa od 
zadnjega izobraževanja, drugi pa ste komaj zapustili srednješolske klopi. Prepričani smo, da vam 
bodo nasveti v pomoč pri vašem študiju. 
 
V začetku naj vam podamo nekaj podatkov v razmislek: zapomnimo si ali usvojimo 10 % od tega, 
kar beremo, 20 % od tega, kar slišimo, 30 % od tega, kar vidimo, 50 % od tega, kar slišimo in 
vidimo, 70 % od tega, kar sami rečemo, ter 90 % od tega, kar sami naredimo. 
 
KAKO se učiti? 
 
1. KORAK: duševna priprava – pomembno je, da si znamo določiti cilje, svojo vizijo o tem, kaj 

želimo. Naredimo si učni načrt, v katerem določimo kaj, kdaj in koliko se bomo učili. Lahko je 
dnevni, tedenski ali mesečni. Določen mora biti čas za učenje, ponavljanje in odmore. Če smo 
utrujeni in naveličani, potem najprej poskrbimo za sprostitev (sprehod, poslušanje umirjene 
glasbe ipd.). Prostor naj bo vedno isti in prijetno urejen. 

2. KORAK: sprejemanje in prilagajanje dejstev – preletite vsebino, da dobite pregled snovi 
(kazalo, naslove, podnaslove), sprašujte predavatelja, če vam kaj ni jasno, snov porazdelite na 
več manjših, smiselnih enot, branje je lahko glasno ali tiho, podčrtajte si bistvene besede ali 
stavke, izpišite si neznane besede in si jih razjasnite, sprejemajte informacije preko vseh čutil 
(vida, sluha in telesa). Če obtičite, prenehajte in nadaljujte kasneje. Priporočljivi odmori so od 
5 do 10 minut. 

3. KORAK: preučevanje snovi – postavljajte si vprašanja, povejte s svojimi besedami, naštejte 
ključne točke in jih oštevilčite, rišite razpredelnice, oblikujte miselni vzorec, kjer zapišete 
povzetek snovi s ključnimi besedami, z uporabo različnih barv, simbolov,  primerjajte zapiske 
in razpravljajte o snovi z drugimi. Aktivnost pri učenju pripomore k večji učni učinkovitosti. 

4. KORAK: ponavljanje – za utrjevanje snovi je potrebno intenzivno ponavljanje. Pozabljanje je 
največje takoj po samem učenju, zato je potrebno snov ponoviti še isti dan. Pomembno je, da 
smo pri ponavljanju aktivni. Ponavljamo lahko sami ali pa v skupini. 

 
Dobre učne navade si pridobimo postopno, z vztrajanjem pri načrtnosti ter priporočljivih postopkih 
učenja. Učne navade pogojujejo učno oz. študijsko uspešnost, poleg tega pa tudi efektivnejšo 
izrabo časa in manjši napor pri učenju. 
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Kaj nam krade čas, ki bi ga želeli nameniti učenju? 
 
 pogosti obiskovalci, razni sestanki, telefoni, zmeda, nedisciplina;  
 pomanjkanje motivacije za učenje, nejasni cilji, slaba komunikacija, preveč dela, branje, 

odlašanje, drugo nedokončano delo ter nezmožnost reči NE. Če ste se zamislili in ugotovili, da 
imate veliko motečih elementov v svojem okolju, potem je skrajni čas, da si drugače 
organizirate svoj dragoceni čas. 

 
Kaj storimo po preverjanju znanja? 
 
Samokritično analiziramo svoje vedenje in skušamo poiskati vzroke za napake. 
 
1.  Ali nisem znal faktografskih podatkov? 
2.  Ali sem napačno sklepal in izpeljeval? 
3.  Ali sem slabo razumel navodila? 
4.  Ali sem slabo razumel izpitna vprašanja? 
5.  Ali sem prepočasi reševal naloge? 
6.  Ali sem odgovarjal zmedeno in brez reda? 
7.  Ali sem odgovarjal nekaj, kar ni v zvezi s tem, kar sem bil vprašan? 
8.  Ali je na oceno vplivalo naključje, da sem dobil predvsem vprašanja, ki jih ne znam? 
9.  Ali sem odpovedal zaradi neustreznega notranjega stanja (bolezni, skrbi...)? 
10.  Ali sem se slabo izražal? 
11.  Ali je bila pisava nečitljiva? 
12.  Ali sem se pri nekaterih nalogah predolgo zadrževal? 
13.  Kakšno oceno sem pričakoval pred izpitom? 
14.  Kakšno oceno bi dal sam sebi za znanje, ki sem ga pokazal? 
15.  Ali bi bila ocena boljša, če bi si vzel več časa za učenje? 
 
Vedeti moramo, da so naše ocene subjektivne, kar pomeni, da prikazujemo sebe ponavadi v boljši 
luči, učitelja in okoliščine pa v slabši, kot zaslužijo. 
 
Kako odpravimo izpitno bojazen? 
1. Spoznamo metode uspešnega učenja in jih v praksi uporabljamo. 
2. Vemo, kako se pripravimo na ustno in pisno preverjanje znanja, vemo, kaj moramo narediti 

pred preverjanjem in po preverjanju znanja. 
3. Spremenimo negativna stališča do sebe. 
4. Znamo sprostiti napetost v organizmu. 
5. Pogovorimo se z osebo, ki ji zaupamo. 
 
Zelo pomembno je spreminjanje stališča do sebe!!! 
 
Ne uporabljamo naslednjih sodb: 
1. Vem, da bom izpitno nalogo pisal negativno. 
2. Pri izpitni nalogi sem tako živčen, da povsem odpovem. 
3. Ne morem se zbrati. 
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4. Učenje mi sploh ne gre. 
5. Vse sem pozabil. 
6. Ničesar se ne spomnim. 
7. Moral bi se bolje pripraviti. 
8. Vsi so se zarotili proti meni! 
9. Nisem za nobeno rabo... 
 
Negativne sodbe vplivajo na naše vedenje na tri načine:  
 
1. Preusmerjajo pozornost tako, da mislimo bolj nase kot na izpitno nalogo. 
2. Povečujejo čustva (strah, jeza), ki sprožijo zavore v mišljenju. 
3. Delujejo kot samouresničujoče se prerokbe (naša pričakovanja vplivajo na uresničitev sodbe). 
 
O sebi moramo začeti razmišljati bolj pozitivno in verjetno bomo lažje premagovali strah pred 
preverjanjem znanja. 
 
ČE UPOŠTEVAMO ZGORAJ NAŠTETE NASVETE, POTEM SE BOMO POČUTILI BOLJ VARNE, SEBE 
BOMO VIDELI V BOLJŠI LUČI IN VEDELI BOMO, DA NEKAJ ZNAMO, KER SMO SE UČILI. 
 

Velike cilje uresničujejo ljudje,  
ki jim uresničevanje pomeni zadovoljstvo. 
(S. Kramer) 
 

Velika dela niso dosežena z močjo, 
ampak z vztrajnostjo. 
(S. Johnson) 

Včasih ne potrebujemo dolgega zaleta, 
da se daleč odrinemo.  
Dovolj je že odločitev,  
da si to želimo. 
(S. Kramer) 
 

Nikoli ti ni dana želja, ne da bi 
ti bila obenem dana tudi moč,  
da jo uresničiš. 
(R. Bach) 
 

Preteklost ujame človeka, 
ki ne dohiteva sedanjosti  
in se ne ozira po prihodnosti. 
(S. Kramer) 
 

Naj vas cilji vodijo skozi življenje. 
Naj vam bodo izziv, ne ovira. 
(D. McNally) 
 

Ljudje vedno vidijo tisto, kar so si sami 
naslikali v svojih mislih. Lepo ali grdo. 
(S. Kramer) 
 

Znanje je največji kapital,  
ki se obrestuje z modrostjo.  
(S. Kramer) 
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Priznanje Višji strokovni šoli Slovenj Gradec za vzpostavljen         Višja strokovna šola Slovenj Gradec je 13. 3. 2012 prejela    
sistem vodenja kakovosti  Priznanje Q-VIZ 2012, ki označuje vzgojno-izobraževalne    

 zavode z družbenoodgovorno vizijo ... 

 
Priznanje Višji strokovni šoli Slovenj Gradec za zgodbo uspeha 
V programu Erasmus+ 
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