
 
 

Višješolski študijski program: POSLOVNI SEKRETAR 
 
 

POSLOVNI SEKRETAR 
Program Poslovni sekretar študentom omogoča razvoj karierne poti v zasebnem 
ali javnem sektorju, saj združuje različna znanja in omogoča številne možnosti pri 
izbiri poklica. 
Poslovni sekretar je sodoben izobraževalni program, ki združuje komunikacijske 
sposobnosti, organizacijo dela, poslovne veščine, upravljanje s človeškimi viri in 
osnovno znanje o finančnim poslovanju in računalništvu. 
 
 
PROGRAM 
Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I 
Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv poslovni sekretar/poslovna sekretarka. 
Študij traja dve leti. 
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 
Način študija: Izredni. 
 
 
OPIS POKLICA 
Poslovni sekretar samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne procese v tajništvu in v pisarnah. Analizira 
in rešuje probleme, ki zadevajo snovanje in uvajanje sodobnih rešitev na področju organizacije dela in 
informacijskega sistema v tajništvu in pisarnah. Vodi in organizira aktivnosti na podlagi terminskih planov za 
menedžerja oziroma predpostavljenega. Sodeluje pri pripravi materialov za seje, vodi poslovno 
korespondenco in dokumentarno gradivo. Sodeluje pri nabavi, načrtovanju in razporejanju računalniške in 
druge opreme in sredstev, potrebnih za izvajanje delovnega procesa. Ugotavlja delovne prispevke 
posameznikov v tajništvu in administraciji. Vodi in ažurira kadrovsko evidenco in ureja druge dejavnosti 
vodilnih delavcev in sodelavcev.  
Pripravlja poslovne analize, nadzoruje stroške, vodi evidenco podpisanih pogodb in sestavlja poročila.  
Odgovoren je za stike z javnostmi in koordinacijo tovrstnih aktivnosti. Samostojno komunicira s strankami in 
poslovnimi partnerji, organizira službene poti in skrbi za protokolarne zadeve pri sprejemu obiskovalcev. 
Sestavlja strokovne dopise, zapisnike, vloge in samostojno rešuje upravne zadeve.  
 
 
KJE SE LAHKO ZAPOSLITE 
Poslovni sekretar lahko dela na področju socialnih in upravnih zadev, korespondence, izobraževalne in 
kadrovske dejavnosti, zavarovalništva, koncesij in odnosov z javnostmi. Zaposlen je kot referent za socialno 
zavarovanje, za koncesije, kot poslovno upravni tajnik, vodja pisarne ali vodja kabineta. Poslovne sekretarje 
iščejo delniške družbe za izvedbo pomembnejših organizacijskih in tajniških del. Lahko vodi določeno skupino 
ljudi, ki so mu podrejeni ali ima pomočnika za manj pomembna administrativna opravila. Na področju stikov 
z javnostmi pripravlja tiskovne konference in predstavlja podjetje ali ustanovo navzven. 
 
 
PRIZNAVANJE OZ. UVELJAVLJANJE IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE 
Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku 
študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, 
katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na 
osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.  
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PREDMETNIK 
V okviru programa se v modulu M4 izvede eden od izbirnih predmetov ali predmet P8 Ustava in državna 
ureditev (DUD) ali P9 Državna uprava in upravni postopek (DUP). 
 

1. LETNIK 

Oznaka  MODUL / PREDMET kreditne točke  ŠTUDIJSKO LETO IZVEDBE 

M1 KOMUNIKACIJA   

P1 Poslovni tuji jezik - angleščina (PTJ 1) 6 2023/2024 

P2 Poslovno komuniciranje (POK) 6 2023/2024 

M2 POSLOVANJE IN FINANCE   

P3 Ekonomika poslovanja (EKP) 5 2022/2023 

P4 Računovodstvo in finančno poslovanje (RFP) 5 2022/2023 

M3 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEMI   

P5 Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (IKT) 5 2022/2023 

P6 Informacijska tehnologija in podatki (ITP) 5 2022/2023 

M4 ZAKONODAJA IN UPRAVA (ZIU)   

P7 Gospodarsko pravo (GOP) 5 2023/2024 

P9 Državna uprava in upravni postopek (DUP) 5 2022/2023 

P20 PROSTO IZBIRNI PREDMET   

 Izdelava spletnih strani 5 2022/2023 

D1-D4 Praktično izobraževanje 1 13 2022/2023 

Skupaj KT 60  

   

2. LETNIK 

Oznaka  MODUL / PREDMET kreditne točke ŠTUDIJSKO LETO IZVEDBE 

M5 POSLOVNI JEZIK   

P10 Poslovni tuji jezik 2 - nemščina(PTJ 2) 5 2022/2023 

P1 Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PSJ) 5 2023/2024 

M6 SODOBNA PISARNA   

P12 Sodobno vodenje pisarne (SVP) 6 2023/2024 

P13 Ljudje v organizaciji (LOR) 6 2023/2024 

M7 ORGANIZACIJA IN PROTOKOL   

P14 Osnove upravljanja in organizacije poslovanja (UOP) 5 2022/2023 

P15 Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD) 5 2023/2024 

M8 SPLETNO POSLOVANJE   

P18 Elektronsko poslovanje (EPO) 5 2023/2024 

P19 Grafični in spletni dizajn v pisarni(GSD) 5 2023/2024 

D5-D7, D9 Praktično izobraževanje 2 13 2023/2024 

D10 Diplomsko delo 5 2023/2024, 2024/2025 

Skupaj KT 60  
 


