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Višješolski študijski program 



 

O PROGRAMU 
 

 

Program je namenjen vsem tistim, ki ste 
pozitivno naravnani, optimistični in si 
želite delati z ljudmi ter vam ni vseeno za 
probleme in stiske sočloveka. Študij vas bo 
usposobil za strokovnjaka za organiziranje 
in koordiniranje aktivnosti programov 
socialne pomoči s ciljem vključevanja 
posameznikov in skupin v socialno mrežo. 
S pridobljenim znanjem boste vplivali na 
zagotavljanje aktivnejšega in kakovost-
nejšega življenja ljudi.  
 
Kot organizator socialne mreže boste 
usposobljeni za sodelovanje v različnih 
projektih, za delo z otroki in mladostniki, 
usmerjanje mladih in starejših v svetoval-
no pomoč, nudenje svetovalne pomoči, 
organiziranje pomoči na domu, 
prostovoljno delo, animiranje mladih in 
starejših k aktivnemu organiziranju pros-
tega časa in številne druge naloge. 
 
Program je praktično naravnan in nudi 
dobre zaposlitvene možnosti v najraz-
ličnejših ustanovah, kot so: 

 centri za socialno delo, 

 nevladne organizacije in društva, 

 domovi za starejše ljudi, 

 podjetja in centri za pomoč ljudem 
doma, 

 mladinski domovi, varne hiše, krizni 
centri, materinski domovi. 

 

 



 

PREDMETNIK 
 

 

1. letnik 
 

Predmet 

Tuji jezik  

Jezikovna kultura 

Informacijska tehnologija v sociali 

Organizacija in tehnike vodenja 

Pravo in vodenje dokumentacij v sociali 

Kaj je socialna država 

Lokalno okolje in podporne mreže 

Spodbujanje prostovoljnega dela v 
lokalnem okolju 

Prostoizbirni predmet 

Praktično izobraževanje 

 
2. letnik 
 

Predmet 

Človek v socialnem okolju 

Komunikacija z uporabniki 

Animacija z umetnostnim izražanjem 

Delovanje za zdravo življenje 

Marginalne družbene skupine 

Izbirni modul 

Praktično izobraževanje 

Diplomsko delo 

 
Izbirna modula: 
 

STARI ČLOVEK 

Starost in staranje 

Življenjski svet starega človeka 
OTROCI IN MLADOSTNIKI 

Otroci in mladostniki v sodobni družbi 

Družba tveganja 
 

 

 



 

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA 
 

 
Program je ovrednoten s 120 kreditnimi 
točkami po sistemu ECTS in omogoča 
študentu lažji prehod med višjimi šolami ter 
kasnejše nadaljevanje na visokošolskem 
študiju. 
 
Strokovni naziv je organizator socialne 
mreže. Priloga k diplomi pa dokazuje 
strokovna znanja s področja izbranega 
modula. 
 
Študijsko leto se prične 1. oktobra in konča 30. 
septembra naslednje leto. 
 
Študij, ki traja 2 leti, se zaključi z zagovorom 
diplomskega dela. 
 

 

REDNI ŠTUDIJ 
 

 
Predavanja potekajo v Celju. Študij traja 2 
leti oziroma 4 semestre v skladu s 
programom po predpisanem predmetniku.  
 

 

IZREDNI ŠTUDIJ 
 

 
Študij se prične oktobra in poteka 
praviloma 2 do 3-krat tedensko v 
popoldanskem času in/ali ob sobotah 
dopoldne. 
 
Predavanja so razporejena tako, da se 
mesečno izvaja posamezni predmet, ki se 
zaključi z izpitom.  
 



 

ŠOLNINA ZA IZREDNI ŠTUDIJ 
 

 

Šolnina za eno študijsko leto znaša 
1.100 € pri plačilu v enkratnem znesku ali 
1.200 € pri plačilu v več brezobrestnih 
obrokih.  
 

 

KAKO SE VPISATI? 
 

 

V višješolski študijski program se lahko 
vpišete: 
 

 s splošno maturo, poklicno maturo 
(ali zaključnim izpitom oziroma 
diplomo pred letom 2002). 

 

 z mojstrskim ali delovodskim 
oziroma poslovodskim izpitom, če 
imate tri leta delovnih izkušenj ter 
opravite preizkus znanja iz 
slovenščine (oziroma italijanščine ali 
madžarščine na narodnostno mešanih 
območjih) in matematike ali tujega 
jezika v obsegu, določenem za 
poklicno maturo. 

 

Način prijave bo potekal v skladu z 
razpisom za vpis v višje strokovno 
izobraževanje.  
 

Dodatne informacije o vpisu so na voljo 
na spletnih straneh  

Višješolske prijavne službe: 
 

http://www.vss-ce.com/vps 
 



 

INFORMACIJE O ŠTUDIJU 
 

 
 
 

Ekonomska šola Celje 
Višja strokovna šola 

 
Mariborska cesta 2 

3000 Celje 
 

03 428 54 50 
051 697 400 

 
 

referat.visja@escelje.si 
 

visja.escelje.si 
 
 
 

 
 
 


