
1 

 

    

         
       

 
 

 

 

 

 

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
 

 

 

 

 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT VIŠJE STROKOVNE 

ŠOLE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

Sprejel Predavateljski zbor: 10.10.2022 

Sprejel Strateški svet:  

Sprejel Svet zavoda:  
 

 

 

 

 

MURSKA SOBOTA, oktober 2022 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ime šole: Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna 

šola 

Zastopnik (ime in priimek, funkcija): Doc. dr. Beno Klemenčič, Direktor 

zavoda/ravnatelj višje strokovne šole 

Ulica in hišna številka:  Noršinska ulica 13 

Poštna številka in pošta: 9000 Murska Sobota 

Telefon: 02 521 34 00/ 02 521 34 24 

Elektronski naslov: info@vis-ms.si 

Spletna stran: http://www.vss-ms.si/ 



3 

 

 

 

Kazalo 
 

 
1 UVOD ............................................................................................................................................................. 4 
2 PREDSTAVITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ....................................................................................... 4 

2.1 PRAVNA IDENTITETA ŠOLE ........................................................................................................... 4 
2.2 ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ................................................................................................ 5 
2.3 VIZIJA IN VREDNOTE ŠOLE ............................................................................................................ 5 
2.4 ŠOLSKI OKOLIŠ IN ZUNANJE OKOLJE ......................................................................................... 7 

3 OBSEG IN RAZPOREDITEV PREDAVANJ, VAJ IN DRUGEGA IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

PO PREDMETNIKU ............................................................................................................................................ 9 
3.1 REDNI ŠTUDIJ ................................................................................................................................... 10 

3.1.1 Program Ekonomist ......................................................................................................................... 10 
3.1.2 Program Informatika ....................................................................................................................... 11 

3.2 RAZPORED PREDAVANJ IN VAJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 – IZREDNI ŠTUDIJ ...... 13 
3.2.1 Program Ekonomist – 1. in 2. letnik ................................................................................................ 13 
3.2.2 Program Informatika – 1. in 2. letnik .............................................................................................. 14 

4 KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 ...................................................................................... 16 
5 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ........................................................................................................... 17 
6 STROKOVNE EKSKURZIJE ZA ŠTUDENTE IN DRUGE AKTIVNOSTI....................................... 18 
7 NAČRT VPISA IN RAZPOREDITEV ŠTUDENTOV PO PRGRAMIH IN LETNIKIH ................... 19 

7.1 PROGRAM EKONOMIST 1. LETNIK .............................................................................................. 19 
7.1.1 Redni študij ..................................................................................................................................... 20 
7.1.2 Izredni študij.................................................................................................................................... 20 

7.2 PROGRAM EKONOMIST 2. LETNIK .............................................................................................. 20 
7.2.1 Redni študij ..................................................................................................................................... 21 
7.2.2 Izredni študij.................................................................................................................................... 21 

7.3 PROGRAM INFORMATIKA 1. LETNIK ......................................................................................... 21 
7.3.1 Redni študij ..................................................................................................................................... 21 
7.3.2 Izredni študij.................................................................................................................................... 22 

7.4 PROGRAM INFORMATIKA 2. LETNIK ......................................................................................... 22 
7.4.1 Redni študij ..................................................................................................................................... 22 
7.4.2 Izredni študij.................................................................................................................................... 23 

7.5 ŠTEVILO ŠTUDENTOV PO PROGRAMIH ..................................................................................... 23 
8 ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA .............................................. 24 

8.1 PROSTORSKI POGOJI ...................................................................................................................... 24 
8.2 KADROVSKI POGOJI ....................................................................................................................... 24 
8.3 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREDAVATELJEV IN DRUGIH SODELAVCEV NA VIŠJI 

STROKOVNI ŠOLI .......................................................................................................................................... 26 
9 IZPITNI ROKI ............................................................................................................................................ 28 

9.1 IZPITNI ROKI ZA IZREDNE ŠTUDENTE ....................................................................................... 28 
9.2 REDNI IZPITNI ROKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 ............................................................. 29 

10 SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI, DELODAJALCI, ZBORNICAMI IN ZDRUŽENJI ........ 30 
11 SAMOEVALVACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA ........................................................................... 32 
12 PREDLOG VPISA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024 .......................................................................... 32 
 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 UVOD 
 

Ekonomska šola Murska Sobota je že več kot osemdeset let nosilec izobraževanja kadrov za 

potrebe gospodarstva in upravnih služb regije in tudi širšega okolja. Ob ustanovitvi leta 1939 

je izobraževala kadre za potrebe trgovine. Z razvojem gospodarskih dejavnosti in upravnih 

služb v regiji je svojo dejavnost širila z novimi izobraževalnimi programi. Od leta 2000 v 

njenem okviru deluje tudi višja strokovna šola. Ustanoviteljica Višje strokovne šole, ki je bila 

ustanovljena 6. januarja 2000 s sklepom Vlade RS o spremembah in dopolnitvah sklepa o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola, Murska Sobota, 

je Republika Slovenija. Srednja ekonomska šola Murska Sobota je bila preimenovana v 

Ekonomsko šolo, v katere sestavi je Višja strokovna šola kot organizacijska enota in je s 

sklepom sodišča o vpisu v sodni register 21. 3. 2000, vpisana v Sodni register pri Okrožnem 

sodišču v Murski Soboti. Prve študente smo vpisali v študijskem letu 2000/2001 v program 

Komercialist. V študijskem letu 2005/2006 smo vpisali prve študente v programa Računovodja 

in Poslovni sekretar. V študijskem letu 2008/2009 smo pričeli z izvajanjem prenovljenega 

višješolskega programa Ekonomist in v študijskem letu 2011/2012 z višješolskim programom 

Informatika. Imamo več kot 1200 diplomantov. 

 

Naša šola je bila članica Konzorcija za izvedbo projekta posodabljanje in razvoj višješolskih 

programov ekonomske in njej podobnih strok ter nosilec vsebinske prenove. Smo bili tudi člani 

konzorcija za izvedbo projekta IMPLETUM – Uvajanje novih izobraževalnih programov na 

področju višjega strokovnega izobraževanja, kjer smo prevzeli področje uvajanja enotnega 

sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v višjih šolah. Poleg tega pa še koordiniranje 

na področju priprave učbenikov ter novih izbirnih modulov in prosto izbirnih predmetov v 

programih Ekonomist, Poslovni sekretar in Organizator socialne mreže.  

 

V šoli si nenehno prizadevamo za doseganje nadpovprečne kakovosti pri vodenju, organiziranju 

in izvajanju dejavnosti. Zaposleni na šoli svoje delo sprejemamo kot poslanstvo in temu ustrezni 

so tudi rezultati. Z anketami, ki so sestavni del evalvacije, ugotavljamo, da so z našim delom 

zadovoljni tako redni kot izredni študenti. Predvsem pa smo veseli, da so z našimi diplomanti 

zadovoljni delodajalci. Kljub slabim zaposlitvenim možnostim v Pomurju, jih zaposlitev dobi 

zadovoljivo število. Kar 60 % diplomantov, ki so bili izredni študenti, je v podjetjih 

napredovalo. 

 

 

2 PREDSTAVITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 

2.1 PRAVNA IDENTITETA ŠOLE 

 

Višja strokovna šola je organizacijska enota Ekonomske šole Murska Sobota. Status višje šole, 

njeni organi, imenovanje teh in naloge so določene z Zakonom o višjem strokovnem 

izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) in s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda »Ekonomska šola Murska Sobota« (sprejet 2. 9. 2008). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3603


5 

 

 

Ime: Ekonomska šola Murska Sobota, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

Naslov: Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota 

 

Telefon: (02) 521 34 51, (02) 521 34 00 

 

E – naslov: www.vis-ms.si 

 

Direktor/ravnatelj VSŠ: doc. dr. Beno Klemenčič, univ. dipl. ekon. 

 

 

2.2 ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 

Organi šole, ki je organizirana kot organizacijska enota in jih določata 7. člen Zakona o višjem 

strokovnem izobraževanju ter XI. člen Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda »Ekonomska šola Murska Sobota« so: 

- ravnatelj, 

- vodja programskega področja, 

- strateški svet, 

- predavateljski zbor, 

- strokovni aktivi, 

- študijska komisija in 

- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 

Naloge vseh organov so določene z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in s Sklepom 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ekonomska šola Murska Sobota«. 

 

Višja strokovna šola ima svoje predstavnike v svetu zavoda. Po svojem položaju je član ali 

članica sveta zavoda predsednik ali predsednica strateškega sveta, dva predavatelja in trije 

študenti. Postopek kandidiranja in volitev predstavnika predavateljev in študentov določa XV. 

člen Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ekonomska šola Murska 

Sobota«. 

 

 

2.3 VIZIJA IN VREDNOTE ŠOLE 

 

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA si prizadeva postati 

SREDIŠČE ODLIČNOSTI.  

 

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola si prizadeva za doseganje odličnosti z 

razvijanjem znanja med študenti, med predavatelji in celotnim osebjem na šoli. 

 

Za odličnost si prizadevamo na vseh 3 nivojih: 
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- študenti – razvijajo kompetence in praktično uporabna znanja, 

- predavatelji – s kakovostnim pedagoškim delom posredujejo znanja, 

- strokovno osebje skupaj z vsemi zaposlenimi – ustvarja stimulativno izobraževalno 

okolje. 

 

Izobražujemo kadre, ki bodo čim bolje služili družbe. V svojem delovanju se povezujemo z 

akterji lokalne skupnosti, državnimi inštitucijami in tudi iščemo  mednarodne povezave in 

partnerje. Šola spodbuja vseživljenjsko izobraževanje, omogoča razvoj in doseganje čim višje 

ravni ustvarjalnosti. 

 

Zastavljeno vizijo in poslanstvo uresničujemo z več strategijami: 

 

Strategija rasti in razvoja - prizadevanje za nove izobraževalne programe po horizontali in 

vertikali. 

 

Strategija individualne naročniške ponudbe - prilagajanje izobraževalnih dejavnosti 

posameznikom in uporabnikom. 

 

Konformistična strategija - prizadevamo si za konkurenčnost na trgu izobraževalnih storitev. 

Prizadevamo si za ustvarjanje sinergije z vsemi potenciali zavoda. 

Strategija vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo. 

 

Skrb za študente - soustvarjanje politike zavoda s sodelovanjem v organih zavoda. Pomoč 

študentom pri zagotavljanju praktičnega izobraževanja, poklicno usmerjanje in svetovanje, 

zagotavljanje možnosti nadaljnjega izobraževanja in študija vse do pridobitve bolonjskega 

magisterija s področja komerciale, možnost vključitve v Alumni klub in Karierni center. 

Individualno obravnavanje študentov. 

 

Vrednote višje strokovne šole so: 

- zaupanje,  

- vztrajnost,  

- odgovornost,  

- komunikativnost, 

- inovativnost, znanje,  

- kompetenčnost,  

- etičnost,  

- ažurnost. 

 

Za doseganje vizije je potrebna odličnost dela. Zato se vodstvo zavezuje, da bo presegalo 

pričakovanja študentov in organizacij v pokrajini in širše s stalnimi izboljšavami na vseh 

področjih dela. S svojim delom in ravnanjem bo usmerjeno k poslovni odličnosti. 

 

Osnovni cilj je preseganje pričakovanj študentov in organizacij, v katere se lahko vključujejo 

študenti ob uravnoteženem zadovoljevanju interesov ustanoviteljev, zaposlenih in okolja. 
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Zavedati se moramo, če bomo danes delali isto kot včeraj, nas jutri več ne bo. 

 

Vsem tem vodilom se prilagaja tudi naše delo in ravnanje, ki je izraženo v naslednjih, za višjo 

šolo specifičnih ciljih: 

- prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela po posameznih predmetnih 

področjih ter izobraziti diplomante, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno 

prispevali k razvoju pokrajine, 

- ustvarjanje vzpodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in 

učno informacijsko tehnologijo, 

- izvajanje izobraževanja in samoizobraževanja strokovnih in ostalih delavcev, 

- zagotavljanje najsodobnejše študijske literature za predavatelje in študente v šolski 

knjižnici, 

- spremljanje kakovosti izobraževanja skozi Zahteve kakovosti za prihodnost vzgoje in 

izobraževanja in Standardov ISO 9001, 

- vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini, 

- vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces, 

- zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega študijskega okolja za študente, 

- aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih, 

- izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

- ravnanje v skladu s veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge 

zakonodaje, predvsem s področja izobraževanja, 

- vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo. 

 

 

2.4 ŠOLSKI OKOLIŠ IN ZUNANJE OKOLJE 

 

V regiji smo edina višja strokovna šola, kjer izvajamo višješolska študijska programa ekonomist 

in informatika. Sosednja Srednja poklicna in tehnična šola je dislokacijska enota višje strokovne 

šole iz Novega mesta, kjer se izvaja študijski program strojništva v obliki študija na daljavo. 

Na SPTŠ izvaja tudi Višja strokovna šola iz Velenja študijski program Elektronika za izredni 

študij. V regiji imamo tudi dislocirano enoto Fakultete za kmetijstvo iz Maribora, kjer se izvaja 

visokošolski strokovni program »management v agroživilstvu in razvoj podeželja«. V Murski 

Soboti izvaja Evropski center Maribor tudi izredni visokošolski študijski program fizioterapija.  

 

Pomurje se po večini kazalnikov ekonomskega in socialnega razvoja uvršča na rep slovenskih 

regij. V pomurski statistični regiji je v letu 2019 živelo 5,5 % prebivalcev Slovenije. Regija je 

izstopala po najnižjem naravnem prirastu (-4,7 na 1000 prebivalcev) in najnižjem skupnem 

prirastu (-0,5 na 1000 prebivalcev). Starostna sestava prebivalstva je bila v pomurski regiji 

najmanj ugodna, saj je bil delež mladih prebivalcev (0–14 let) tukaj najnižji (13,2 %). 

Povprečna starost prebivalcev je bila v Pomurju na ravni regij najvišja, 45,7 leta, in povprečno 

3,7 leta višja kot v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bila najnižja. V Pomurju je bilo tudi 

podpovprečno število študentov na 1000 prebivalcev (28,6); tudi delež terciarno izobraženih 

prebivalcev (25-64 let) je bil najnižji (22,8 %). Pomurska regija sodi med manj razvite 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednjeslovenska_statisti%C4%8Dna_regija
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slovenske regije. Stopnja tveganja revščine je bila v Pomurju višja od 13,9 % (v % oseb), kar 

jo uvršča med zadnje štiri socialno najbolj ogroženih regij; 9 % gospodinjstev je prejemalo 

materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij. V pomurski statistični regiji je bilo 

ustvarjenega 3,7 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je znašal 15.705 EUR (slovensko 

povprečje je bilo 23.165 EUR na prebivalca). Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega 

v letu 2019 je bila s 1.591,74 EUR v Pomurski regiji poleg Zasavske in Primorsko-notranjske 

regije najnižja in je predstavljala le 90,8 % povprečne slovenske bruto plače 

(https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/1). V letu 2020 se je povprečna bruto plača na 

zaposlenega v Pomurski regiji v absolutnem znesku nekoliko dvignila in je znašala 1.699,49 

EUR, vendar pa je za njo zaostala le Primorsko-notranjska regija, kar pomeni, da je v primerjavi 

z ostalimi slovenskimi regijami nazadovala še za eno mesto (https://www.stat.si). 

 

Pomurje je tudi regija z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti v državi, ki je januarja 2021 

znašala 11,7 %. Regija ima že več kot desetletje negativni skupni prirast prebivalstva, ki je 

največji v državi, povprečna starost v Pomurju pa je najvišja med slovenskimi regijami in znaša 

45,7 let (https://www.stat.si). Struktura brezposelnih po stopnji izobrazbe se v zadnjih letih 

bistveno ne spreminja. 

 

V Pomurju največji delež v strukturi brezposelnih predstavljajo osebe z osnovnošolsko 

izobrazbo, in sicer 30,1 %, kar je za 9,7 odstotnih točk nad slovenskim povprečjem. Najmanjši 

delež brezposelnih oseb je z višjo in visokošolsko izobrazbo, in sicer samo 12,9 %, kar je 4,1 

odstotne točke pod slovenskim povprečjem. Znano dejstvo, da iskalci dela z višjo stopnjo 

izobrazbe lažje dobijo zaposlitev, se potrjuje tudi tu. Med številnimi pogoji za zaposlitev 

delodajalci največ pozornosti namenjajo prav izobrazbi.  

 

Povprečna starost prebivalcev je bila v letu 2020 45,7 leta, kar je največ med vsemi statističnimi 

regijami. Povprečna mesečna neto plača v 2020 je bila v tej regiji peta najnižja med regijami 

(1.123,71 EUR). 9 % gospodinjstev v tej regiji je prejemalo materialno ali denarno pomoč 

dobrodelnih organizacij. Razpoložljiv dogodek na člana gospodinjstva letno je znašal v letu 

2019 9.541 EUR, kar pomursko regijo uvršča med zadnje tri najrevnejše regije v Sloveniji 

(slovensko povprečje 10.093 EUR). 

 

V Pomurju je bil v letu 2019 najnižji naravni prirast v Sloveniji (-4,7 na 1.000 prebivalcev), v 

Osrednji Sloveniji +1,3. Skupni prirast je bil v Pomurju -0,5 na 1000 prebivalcev, v Osrednji 

Sloveniji +11,0. V Osrednji in Jugovzhodni Sloveniji ter Gorenjski je bil v letu 2019 naravni 

prirast na 1000 prebivalcev pozitiven (od 0,5 do 1,3 na 1.000 prebivalcev). 

 

Izobrazbena struktura Pomurja je v primerjavi z izobrazbeno strukturo Slovenije slabša, a se 

počasi izboljšuje. V Pomurju ima največji delež prebivalcev med 25 in 65 letom starosti še 

vedno le osnovnošolsko izobrazbo (27,4 %), najmanjši delež prebivalcev pa višjo ali visoko 

izobrazbo (17,9 %). Srednjo izobrazbo ima 28,1 % prebivalcev, medtem ko ima nižjo ali 

poklicno izobrazbo 23,8 % prebivalcev. 

 

https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/1
https://www.stat.si/
https://www.stat.si/
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Število študentov na 1.000 prebivalcev v Pomurju upada. V študijskem letu 2017/18 je bilo 31 

študentov/1.000 prebivalcev, medtem ko je bilo v študijskem letu 2020/21 29 študentov/1.000 

prebivalcev, kar je predvidoma posledica manj številnih generacij rojenih po letu 1990 (SURS, 

2021). 

 

Podatki iz tabele 1 kažejo, da je v Pomurju vključenih v formalno izobraževanje v 

šolskem/študijskem 2020/21 letu 32,63 dijakov na 1.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 35,02. 

Število študentov, ki so vključeni v formalno izobraževanje je samo 29,23 na 1.000 prebivalcev, 

v primerjavi s Slovenijo, kjer je ta številka občutno višja in znaša 39,21.  

 

Navedeni podatki kažejo,  da je v Pomurju veliko kandidatov, ki bi lahko svoje izobraževanje 

nadaljevali na višji stopnji. Tudi število študentov višjega strokovnega izobraževanja je pod 

slovenskim povprečjem. 

 

Tabela 1: Število vključenih v formalno izobraževanje na 1.000 prebivalcev po vrsti programa 

in statistični regiji stalnega prebivališča v šolskem/študijskem letu 2020-2021 

Vrsta programa izobraževanja Slovenija Pomurje 

Dijaki nižje poklicno izobraževanje 0,53 0,21 

Dijaki srednje poklicno izobraževanje 5,70 6,07 

Dijaki srednje tehniško in drugo strokovno 

izobraževanje 
16,51 17,43 

Dijaki srednje splošno izobraževanje 12,29 8,92 

Dijaki skupaj 35,02 32,63 

Študenti višje strokovno izobraževanje 5,01 4,31 

Študenti visokošolsko izobraževanje (1. stopnja) 21,75 15,74 

Študenti visokošolsko izobraževanje (2. stopnja) 10,79 8,18 

Študenti visokošolsko izobraževanje (3. stopnja) 1,66 1,00 

Študenti skupaj 39,21 29,23 

Vir: SURS, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBSEG IN RAZPOREDITEV PREDAVANJ, VAJ IN DRUGEGA 

IZOBRAŽEVALNEGA DELA PO PREDMETNIKU 
 

https://rcms.sharepoint.com/Regionalni%20razvoj/PROGRAMIRANJE%202021-2027/RRP%202021-2027/RRP_osnutek_17_11_2020.pdf
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V študijskem letu 2022/2023 bomo v prvem letniku izvajali višješolska študijska programa 

Ekonomist in Informatika za redne in izredne študente. V programu Ekonomist bodo študentje 

vključeni v usmeritvi: Organizator  poslovanja za podjetništvo in trženje ter Organizator 

poslovanja v turizmu.  

 

3.1 REDNI ŠTUDIJ 

 

3.1.1 Program Ekonomist 

 

Predavanja, seminarske vaje in laboratorijske vaje za redne študente 1. letnika bodo v času od 

3. oktobra do 23. decembra 2022 in od 20. marca do 9. junija 2023. Od 9. januarja do 17. marca 

2023 bodo študenti opravili 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih.  

 

Izvedbeni predmetnik v zimskem in letnem semestru za študente prvega letnika je razviden iz 

tabele 1. 

 

Tabela 1: Razpored predavanj in vaj za študente 1. letnika v programu Ekonomist  

 

 

PREDMET EKONOMIST – 1. LETNIK 

LETNO TEDENSKO 

1. LETNIK ZIMSKI SEMESTER LETNI SEMESTER 

OBVEZNO PR/SV/LV PR/SV/LV PR/SV/LV 

PTJ 1  36/0/42 3/0/3,5 - 

POK* 36/0/42 3/0/3,5 - 

INF 24/0/48 2/0/4 - 

PMS 42/42/0 1,75/1,75/0 STA 1,75/1,75/0 PMA 

OMP 42/30/0 3,5/2,5/0 - 

EKN 36/24/0 - 3/2/0 

OPF 36/42/0 - 3/3,5/0 

IZBIRNO    

POP 42/36/0 - 3,5/3/0 

SKUPAJ  13,25/4,25/11= 28,5 11,25/10,25/0 = 21,5 

 

Za študente prvega letnika bodo predavanja pri vseh predmetih v eni skupini, seminarske vaje 

in laboratorijske vaje pri predmetih organizacija in menedžment podjetja, poslovna matematika 

s statistiko, osnove poslovnih financ, ekonomija, informatika  in poslovno komuniciranje bodo 

tudi v eni skupini,  laboratorijske vaje pri poslovnem tujem jeziku 1 nemščina in angleščina 

prav tako v eni skupini. S spremembo obsega vpisa se lahko razporeditev v skupine spremeni.  

 

 

Izvedbeni predmetnik v zimskem in letnem semestru za študente drugega letnika je razviden iz 

tabele 2.  

 

Tabela 2: Razpored predavanj in vaj za študente 2. letnika v programu Ekonomist po 

usmeritvah 
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PREDMET 

 

EKONOMIST – 2. LETNIK 

LETNO TEDENSKO 

ZIMSKI LETNI 
ORGANIZATOR 

POSLOVANJA 

(PODJETNIŠTVO   IN 

TRŽENJE) 

PR/SV/LV PR/SV/LV PR/SV/LV 

PPR   48/36/0 2/2/0 2/1/0 

UZK   42/18/0 - 3,5/1,5/0 

EKL  42/42/0 - 3,5/3,5/0 

EVD  48/42/24 4/3,5/2 - 

POD  24/0/84 2/0/3 0/0/4 

TRŽ  42/36/0 - 3,5/3/0  

PRO (prosto izbirni 

predmet) 
48/42/24 2/1,5/1,5 2/2/0,5 

PTJ1 ANG viš. r. 
(pr.izb.pred.) 

30/0/60 2,5/0/5 - 

    

ORGANIZATOR 

POSLOVANJA (V 

TURIZMU) 

  PR/SV/LV PR/SV/LV PR/SV/LV 

PPR   48/36/0 2/2/0 2/1/0 

UZK   42/18/0 - 3,5/1,5/0 

EKL  42/42/0 - 3,5/3,5/0 

EVD  48/42/24 4/3,5/2 - 

POT  42/54/0 3,5/4,5/0 - 

OTP  30/36/24 - 2,5/3/2 

PRO (prosto izbirni 

predmet) 
48/42/24 2/1,5/1,5 2/2/0,5 

POD (prosto izbirni 

predmet) 
24/0/84 2/0/3 0/0/4 

PTJ1 ANG viš. r. (pip) 30/0/60 2,5/0/5 - 

 
Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje za redne študente 2. letnika bodo v času od 3. 

oktobra do 23. decembra 2022 in od 3. januarja do 24. marca 2023. Od 27. marca do 2. junija 

2023 bodo študenti opravili 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih. 

 

 

3.1.2 Program Informatika 

 

Predavanja, seminarske vaje in laboratorijske vaje za redne študente 1. letnika bodo v času od 

3. oktobra do 23. decembra 2022 in od 20. marca do 9. junija 2023. Od 9. januarja do 17. marca 

2023 bodo študenti opravili 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih.  

 

Izvedbeni predmetnik v zimskem in letnem semestru za študente prvega letnika je razviden iz 

tabele 3. 

 

Tabela 3: Razpored predavanj in vaj za študente 1. letnika v programu Informatika 
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PREDMET INFORMATIKA – 1. LETNIK 

LETNO TEDENSKO 

1. LETNIK ZIMSKI SEMESTER LETNI SEMESTER 

OBVEZNO PR/SV/LV PR/SV/LV PR/SV/LV 

STJ  48/36/0 - 4/3/0 

PKV 48/36/0 4/3/0 - 

RAI 24/0/48 2/0/4 - 

OPS 1 24/0/24 2/0/2  - 

ORS 48/0/24 4/0/2 - 

RKO 1 48/0/24 - 4/0/2 

PRO 1 36/0/48 - 3/0/4 

ZBP 1 36/0/48 - 3/0/4 

SKUPAJ  12/3/8 = 23 14/3/10 = 27 

  

Za študente prvega letnika bodo predavanja pri vseh predmetih v eni skupini, seminarske vaje 

pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje v eni skupini, pri tujem jeziku v eni skupini; 

laboratorijske vaje pri ostalih predmetih bodo predvidoma tudi v eni skupini. S spremembo 

obsega vpisa se lahko te razporeditve v skupine spremenijo. Izvedbeni predmetnik v zimskem 

in letnem semestru za študente drugega letnika je razviden iz tabele 4.  

 

Tabela 4: Razpored predavanj in vaj za študente 2. letnika v programu Informatika  

PREDMET INFORMATIKA – 2. LETNIK 

LETNO TEDENSKO 

2. LETNIK ZIMSKI SEMESTER LETNI SEMESTER 

OBVEZNO PR/SV/LV PR/SV/LV PR/SV/LV 

EKP 48/24/24 - 4/2/2 

RKO 2 36/0/36 3/0/3 - 

VIZ 36/0/36 - 3/0/3 

ZBP 2 36/0/48 3/0/4 - 

INS 36/0/24 3/0/2 - 

VSPO 24/0/48 - 2/0/4 

OPS 2 24/0/48 - 2/0/4 

ISS (prosto izbirni 

predmet) 
24/0/48 2/0/4 - 

PRO 2 (prosto izbirni 

predmet) 
36/0/48 3/0/2 0/0/2 

 

Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje za redne študente 2. letnika bodo v času od 3. 

oktobra do 23. decembra 2022 in od 3. januarja do 24. marca 2023. Od 27. marca do 2. junija 

2023 bodo študenti opravili 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih. 

 

V programu Informatika se strokovno teoretični predmeti (razen pri predavatelju mag. 

Malačiču) izvajajo v prostorih Srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota. Splošni 

predmeti se izvajajo v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota. 
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S spremembo števila vpisanih študentov, števila študentov, ki obiskujejo pedagoški proces in s 

spremembo števila študentov na praktičnem izobraževanju se lahko organizacija skupin in delež 

obveze predavateljev med letom spremeni. 

 

Organizacija dela na višji strokovni šoli bo v primeru razmer, povezanih s covidom-19 

prilagojena po modelih, opisanih v Vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji v razmerah, 

povezanih s covid-19 (MIZŠ ter ZRSŠ, Ljubljana, 2020) ter po navodilih in smernicah 

ministrstva. 

 

 

3.2 RAZPORED PREDAVANJ IN VAJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 – 

IZREDNI ŠTUDIJ  

 

Izredni študij bomo izvajali za prvi in drugi letnik programov Ekonomist in Informatika. 

 

Predavanja in vaje za izredne študente v programu Ekonomist in Informatika organiziramo 

tako, da jih lahko zaključimo v dveh letih. Razpored predavanj in vaj je razviden iz tabel 5–8. 

Število ur predavanj in vaj je prilagojeno načinu izrednega študija, pri katerem upoštevamo 

predznanje in delovne izkušnje teh študentov.  

 

 

3.2.1 Program Ekonomist – 1. in 2. letnik 

 

Zaradi racionalizacije poslovanja izvajamo pedagoški proces skupaj za študente obeh letnikov 

(1. in 2. letnik skupaj). Iz tabele 5 je razvidno povezovanje predavanj in vaj pri določenih 

predmetih po usmeritvah. Za študente, ki se bodo ponovno vpisali v 1. letnik in se za njih 

pedagoško proces ne bo izvajal, bodo opravljali manjkajoče izpite na podlagi konzultacij. 

 

Tabela 5: Razpored predavanj in vaj za izredne študente v programu Ekonomist (1. in 2. 

letnik)  

 

 

ORGANIZATOR POSLOVANJA (PODJET. 

IN TRŽ., ORG. V TURIZMU) 

1. IN 2. LETNIK 

PREDMET TERMIN 

TRŽ 5. 10. do 28. 10.  (7. 11.)                                                                                                   

POT 4. 10. do 20. 10.  (7. 11.) 

POP 8. 11. do 18. 11. (28. 11.) 

PRO 29. 11. do 22. 12.  (4. 12.) 

OTP 19. 12. do 9. 1.  (18. 1.) 

PPR 5. 1. do 26.1. (6. 2.) 

UZK 9. 2. do 4. 3. (13. 3.) 

EKL 14. 3. do 30.3.  (12. 4.) 

EVD 13. 4. do 13. 5.  (22. 5.) 

POD 23. 5. do 13. 6.  (26.6.) 

PTJ1 viš. r.* 24.5. do 21.6.  (3. 7.) 
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*2. letnik 

 

V oklepaju je datum izpita. 

 

Tabela 6: Predmetnik v programu Ekonomist izredni po izvedbenih urah 

PREDMETNIK 

EKONOMIST IZREDNI 

Število ur 

PR SV/LV Skupaj  

Poslovni tuji jezik 1 20 0/24 44 

Poslovno komuniciranje 15 0/15 30 

Informatika  12 0/24 36 

Poslovna matematika s statistiko 30 30/0 60 

Organizacija in menedžment podjetja 20 15/0 35 

Ekonomija  20 14/0 34 

Osnove poslovnih financ 14 20/0 34 

Trženje  16 18/0 34 

Prodaja  14 12/8 34 

Nabava  16 12/0 28 

Poslovno pravo 24 10/0 34 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 18 10/0 28 

Poslovni tuji jezik 1 v. r.* 20 0/18 38 

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 12 10/4 26 

Poslovna logistika 8 10/5 23 

Poslovni procesi 12 10/0 22 

Ekologija  12 12/0 24 

Ergonomija in varstvo pri delu 19 20/8 47 

Poslovanje v turizmu 16 18/0 34 

Oblikovanje turističnih proizvodov 9 14/5 28 

Temelji računovodstva 20 20/0 40 

Finančno računovodstvo 20 15/10 45 

Stroškovno računovodstvo 20 10/5 35 

Davki  22 20/5 47 

Analiza bilanc z revizijo 25 27/0 52 

Insolvenčni postopki 20 21/0 41 

Računovodstvo za samostojne podjetnike 20 0/10 30 

Podjetništvo 12 0/20 32 

 *V primeru manj kot 5 študentov konzultacije 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Program Informatika – 1. in 2. letnik 

 

Urnik izvedbe v programu Informatika za izredni študij bo v terminih za redni študij. Tabela 7 

prikazuje število ur za izredni študij po predmetnih. Predavanja bodo skupaj z rednimi študenti, 

medtem ko se bodo vaje za izredne študente izvajale posebej. 
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Tabela 7: Predmetnik v programu Informatika izredni po izvedbenih urah 

PREDMETNIK 

INFORMATIKA IZREDNI 

Število ur 

PR SV/LV Skupaj  

Strokovna terminologija v tujem 

jeziku 

36 24/0 60 

Poslovno komuniciranje in vodenje 48 12/0 60 

Računalništvo in informatika  12 0/20 32 

Operacijski sistemi 1 20 0/16 36 

Osnove zgradbe in delovanja 

računalniških sistemov 

24 0/20 44 

Računalniške komunikacije in 

omrežja 1  

24 0/12 36 

Programiranje 1 24 0/24 48 

Zbirke podatkov 1 36 0/24 60 

Ekonomika podjetja 24 12/12 48 

Računalniške komunikacije in 

omrežja 2 

36 0/18 54 

Varnost in zaščita 36 0/18 54 

Programiranje 2  36 0/24 60 

Razvoj programskih aplikacij 24 0/24 48 

Zbirke podatkov 2 36 0/24 60 

Informacijski sistemi 36 0/12 48 

Vzdrževanje sistemske programske 

opreme 

24 0/24 48 

Operacijski sistemi 2 24 0/24 48 

Izdelava spletnih strani 24 0/24 48 

 

 

Organizacija dela na višji strokovni šoli bo v primeru razmer, povezanih s covidom-19 

prilagojena po modelih, opisanih v Vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji v razmerah, 

povezanih s covid-19 (MIZŠ ter ZRSŠ, Ljubljana, 2020) ter po navodilih in smernicah 

ministrstva. 
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4 KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 
 

V tabeli 8 je prikazan študijski koledar. 

 

Tabela 8: Študijski koledar 

3. 10. do 23. 12. 2022 Predavanja v zimskem semestru za vse študente 1. in 2. 
letnika – redni in izredni študij 

Oktober-december 2022 Enodnevna strokovna ekskurzija študentov modula turizem 
po Pomurju 
Enodnevna strokovna ekskurzija študentov modula turizem 
po Sloveniji 
Enodnevna strokovna ekskurzija študentov programa 
Informatika po Sloveniji 

31. 10. 2022 Dan reformacije 

1. 11. 2022  Dan mrtvih 

2. 11. do 4. 11. 2022 Rok za diplomske izpite 

5.11. in 10. 12. 2022 Delovni soboti 

24. 12. 2022 do 2. 1. 2023 Božično novoletne počitnice 

1. 1. in 2. 1. 2023 Novo leto 

3. 1. do 24. 3. 2023 Predavanja v letnem semestru za redne študente 2. letnika 
obeh programov in izredne študente 2. letnika program 
Informatika 

3. 1. do 6. 1. 2023 Rok za diplomske izpite 

3. 1. do 20. 1. 2023 1. redni izpitni rok 

9. 1. do 17. 3. 2023 Praktično izobraževanje za študente 1. letnika  

Januar 2023 Enodnevna strokovna ekskurzija študentov modula turizem 
– obisk STA in sejem Alpe Adria 

28.1. in 1. 4. 2023 Delovni soboti 

20. 2. do 24. 2. 2023 Rok za diplomske izpite 

6. 3. do 7. 4. 2023 2. redni izpitni rok 

20. 3. do 9. 6. 2023 Predavanja v letnem semestru za vse redne študente 1. 
letnika in izredne študente 1. letnika v programu Informatika 

27. 3. do 2. 6. 2023 Praktično izobraževanje za študente 2. letnika 

10. 4. 2023 Velikonočni ponedeljek 

15. 4. in 6. 5. 2023  Delovni soboti 

28. 4. 2023 Ravnateljev dan 

27. 4. 2023 Dan upora proti okupatorju 

1. 5. 2023 Praznik dela 

12. 6. do 7. 7. 2023 3. redni izpitni rok 

12. 6. do 16. 6. 2023 Rok za diplomske izpite 

do 3. 7. 2023 Zaključek predavanj za izredne študente obeh programov 

3. 7. do 19. 8. 2023 Poletne počitnice (letni dopusti za zaposlene) 

10. 8. do 18. 8. 2023 Vpis rednih in izrednih študentov v 1. letnik (s prvo prijavo) 

21. 8. do 8. 9. 2023 4. redni izpitni rok 

28. 8. do 8. 9. 2023 Rok za diplomske izpite 

do 22. 9. 2023 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2022/2023 

2. 10. 2023 Začetek študijskega leta 2022/2023 

do 27. 10. 2023 Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta mesta 

 



 17 

Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. 

 

Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. Delni 

izpiti pri posameznem predmetu bodo razpisani med letom na predlog predavateljev. Za izredne 

študente se v skladu s pogodbo o izobraževanju razpišeta dva izpitna roka pri posameznem 

predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta.  

 

Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
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Praktično izobraževanje v obsegu 400 ur bodo študenti 1. letnika opravljali v času od 9. 1. 2023 

do 17. 3. 2023, študenti 2. letnika pa od 27. 3. 2023  do 2. 6. 2023. Podjetje, v katerem bodo 

študenti opravljali praktično izobraževanje, si lahko najdejo sami, ali jim ga poišče šola. V 

podjetju morajo študentu zagotoviti mentorja z najmanj 6. stopnjo izobrazbe in opravljanje 

prakse po programu določenim s katalogom znanj. S podjetji in zavodi šola sklene pogodbo, v 

kateri je tretji partner študent. 

 

V času praktičnega izobraževanja predavatelj/ica organizator praktičnega izobraževanja obišče 

študente ter z njimi in njihovimi mentorji opravi razgovor. Študentom tudi svetuje pri izbiri 

teme in izdelavi projektne naloge, ki jo skupaj s poročilom o delu zagovarjajo v rednih izpitnih 

rokih.  

 

Študenti 2. letnika bodo praviloma opravljali praktično izobraževanje v podjetjih, v katerih so 

ga opravljali že v 1. letniku, za študente 1. letnika bomo poskušali zagotoviti opravljanje prakse 

v podjetjih, s katerimi že sodelujemo, po potrebi pa bomo navezali stike še z drugimi podjetji. 

 

Pridobitev listine Erasmus nam omogoča mednarodno izmenjavo študentov na praktičnem 

izobraževanju. To priložnost bomo izkoristili v največji možni meri in v skladu z željami 

študentov.  

 

Organizacija praktičnega izobraževanja bo v primeru razmer, povezanih s Covidom-19 

prilagojena navodilom MIZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 STROKOVNE EKSKURZIJE ZA ŠTUDENTE IN DRUGE 

AKTIVNOSTI 
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Za redne in izredne študente bomo v okviru strokovnih predmetov organizirali strokovne 

ekskurzije,  strokovne e-ekskurzije in obiske podjetij. Pri tem bomo upoštevali predloge 

študentov.  

 

Planiramo 3 strokovne ekskurzije študentov 1. in 2. letnika – po Pomurju in po Sloveniji. Šola 

financira stroške prevoza in morebitno vstopnino. 

 

Ekonomska šola Murska Sobota bo izdala 3 številke študentskega časopisa EKS – december, 

april, junij. 

 

V okviru strokovnih predmetov načrtujemo izobraževanja na terenu, obiske podjetij, strokovne 

oglede, vabljena predavanja in izvedbo praktičnih projektov, v katerih študentje pokažejo vso 

znanje in kompetence, ki jih pridobivajo tekom študijskega leta. 

 

Na predlog študentov bomo organizirali tudi druge dodatne aktivnosti. Vir financiranja 

dodatnih aktivnosti šole so sredstva pridobljena z izobraževanjem izrednih študentov in tržno 

dejavnostjo zavoda. 

 

 

Navedene aktivnosti se bodo izvedle, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, sicer bomo 

izvedli pri posameznih predmetih Strokovne E-ekskurzije preko videokonference v MS Teams 

ali ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 NAČRT VPISA IN RAZPOREDITEV ŠTUDENTOV PO PRGRAMIH 

IN LETNIKIH 
 

7.1 PROGRAM EKONOMIST 1. LETNIK 
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7.1.1 Redni študij 

 

Za študijsko leto 2022/2023 smo v programu Ekonomist razpisali 82 mest za redni študij, od 

tega 2 za tujce. Število vpisanih študentov po prijavnih rokih je razvidno iz tabele 9. 

 

Tabela 9: Razpisana mesta, sprejeti in vpisani študenti po prijavnih rokih v programu 

                Ekonomist 

Prijavni rok  Razpisana mesta 

(in dodatna za 

tujce) 

Prijave  Sprejeti Vpisani študenti 

Prvi 80 + 2 16 14 8 

Drugi 72 + 2 22 19 17 

Naknadni vpis 55 + 2 6 6 6 

Skupaj  80 + 2 44 39 31 

*Pri številu prijav so upoštevani kandidati, ki so našo šolo navedli na kot prvo željo. Sprejeti 

so lahko dodatno še kandidati, ki so našo šolo ali ta način študija navedli šele kot drugo željo. 

Zato je v drugem prijavnem roku število sprejetih kandidatov lahko tudi večje od števila 

prijavljenih kandidatov s prvo željo. 

Vir: Višješolska prijavna služba in dokumentacija VSŠ. 

 

V tabeli 10 je razvidna struktura rednih študentov v prvem letniku po vrsti vpisa. 

 

Tabela 10: Vpisani študenti v 1. letniku v programu Ekonomist v študijskem letu 

2022/2023 

 

SKUPAJ 

PRVI VPIS PONOVNI VPIS SKUPAJ 

31 0 31 

Vir: Interna dokumentacija 

 

 

7.1.2 Izredni študij 

 

Za prvi letnik izrednega študija v programu Ekonomist smo razpisali 50 vpisnih mest, od tega 

2 za tujce. Število vpisanih študentov po prijavnih rokih je razvidno iz tabele 11. 

 

Tabela 11: Razpisana mesta, sprejeti in vpisani izredni študenti po prijavnih rokih  

Prijavni rok  Razpisana mesta 

(in dodatna za tujce) 

Prijave * Sprejeti Vpisani študenti 

Prvi 50 + 2 2 2 1 

Drugi 49+ 2 6 6 5 

Naknadni vpis 44 +2 3 3 3 

Skupaj  50 + 2 11 11 9* 

* Vpisi izrednih študentov v skladu z Razpisom za vpis 2022/2023 potekajo do 28.10.2022. 

 

Vir: Višješolska prijavna služba in dokumentacija VSŠ. 

 

7.2 PROGRAM EKONOMIST 2. LETNIK 
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7.2.1 Redni študij 

 

V drugi letnik se je do konca septembra vpisalo 16 študentov, ki so izpolnili pogoje za 

napredovanje po programu Ekonomist. Ponovno je v 2. letnik vpisanih 9 študentov.  

 

Tabela 12: Struktura vpisanih študentov v 2. letnik po usmeritvah 

USMERITEV PRVI VPIS PON. VPIS SKUPAJ 

ORGANIZATOR 

POSLOVANJA 

- MODUL 

PODJETNIŠTVO IN 

TRŽENJE 

- MODUL TURIZEM 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

21 

 

 

4 

SKUPAJ 16 9 25 

Vir: Interna evidenca. 

 

 

7.2.2 Izredni študij 

 

V drugi letnik izrednega študija v programu Ekonomist je prvič vpisanih 11 študentov in 

ponovno vpisanih 8 študentov. Skupno je v 2. letnik vpisanih 20 študentov.  

 

Tabela 13: Struktura izrednih študentov v drugem letniku po usmeritvah 

USMERITEV 

 

PRVI VPIS PON. VP.  SKUPAJ 

ORGANIZATOR 

POSLOVANJA 

- MODUL 

PODJETNIŠTVO IN 

TRŽENJE 

- MODUL TURIZEM 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

18 

 

 

2 

SKUPAJ 12 8 20 

Vir: Interna evidenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 PROGRAM INFORMATIKA 1. LETNIK 

 

7.3.1 Redni študij 

 

Za študijsko leto 2022/2023 smo v programu Informatika razpisali 45 mest za redni študij, od 

tega 1 za tujce. Število vpisanih študentov po prijavnih rokih je razvidno iz tabele 14. 
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Tabela 14: Razpisana mesta, sprejeti in vpisani študenti po prijavnih rokih v programu 

                  Informatika 

Prijavni rok  Razpisana mesta 

(in dodatna za tujce) 

Prijave  Sprejeti Vpisani študenti 

Prvi 45+1 12 12 10 

Drugi 35+1 7 6 5 

Naknadni vpis 30+1 2 2 2 

Skupaj  45+1 21 20 17 

Vir: Višješolska prijavna služba in dokumentacija VSŠ. 

 

 

7.3.2 Izredni študij 

 

Za prvi letnik izrednega študija v programu Informatika smo razpisali 30 vpisnih mest, od tega 

2 za tujce. Število vpisanih študentov po prijavnih rokih je razvidno iz tabele 15. 

 

Tabela 15: Razpisana mesta, sprejeti in vpisani izredni študenti po prijavnih rokih  

Prijavni rok  Razpisana mesta 

(in dodatna za tujce) 

Prijave  Sprejeti Vpisani študenti 

prvi 30+ 2 2 2 1 

drugi 29+2 4** 5 4 

Naknadni vpis 25+2 5 5 5 

Skupaj  30+2 11 12 10* 

* Vpisi izrednih študentov v skladu z Razpisom za vpis 2022/2023 so potekali do 28.10.2022. 

** Pri številu prijav so upoštevani kandidati, ki so našo šolo navedli na kot prvo željo. Sprejeti 

so lahko dodatno še kandidati, ki so našo šolo ali ta način študija navedli šele kot drugo željo 

in s prvo željo niso bili sprejeti. Zato je v drugem prijavnem roku število sprejetih kandidatov 

lahko tudi večje od števila prijavljenih kandidatov s prvo željo. 

 

Vir: Višješolska prijavna služba in dokumentacija VSŠ. 

 

 

7.4 PROGRAM INFORMATIKA 2. LETNIK 

 

7.4.1 Redni študij 

 

V drugi letnik se je do konca septembra vpisalo 11 študentov, ki so izpolnili pogoje za 

napredovanje po programu Informatika. V 2. letnik rednega študija je ponovno vpisanih 9 

študentov. 

 

Tabela 16: Struktura vpisanih rednih študentov v 2. letnik 

PROGRAM ŠTEVILO PON. VPIS SKUPAJ 

INFORMATIKA 11 9   20 

Vir: Interna evidenca. 
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7.4.2 Izredni študij 

 

V drugi letnik so prvič vpisani 4 študenti in ponovno so vpisani 3 študenti. 

 

Tabela 17: Struktura izrednih študentov v drugem letniku  

PROGRAM ŠTEVILO PON. VPIS SKUPAJ 

INFORMATIKA 4 3 7 

Vir: Interna evidenca. 

 

 

7.5 ŠTEVILO ŠTUDENTOV PO PROGRAMIH 

 

V študijskem letu 2022/2023 je v programu Ekonomist prvič vpisanih v 1. in 2. letnik 65 

študentov; od tega 46 rednih in 19 izrednih študentov. V programu Informatika je v 1. in 2. 

letnik prvič vpisanih 41 študentov; od tega 28 v rednem študiju in 13 v izrednem študiju. 

 

Tabela 18: Število in struktura prvič vpisanih študentov v programu Ekonomist po načinu 

študija in letnikih 

Letnik 

Način študija  

redni  izredni  

1.VPIS PONOV

NI 
SKUPAJ 

REDNI 

1.VPIS PONOVNI 

VPIS 
SKUPAJ 

IZREDNI 

VSE 

SKUPAJ 

PRVI 31 0 31 9 1 10 41 

DRUGI 16 9 25 11 8 19 44 

SKUPAJ  47 9 56 20 10 29 85  

Vir: Interna dokumentacija. 

 

Tabela 19: Število in struktura prvič vpisanih študentov v programu Informatika po 

načinu študija in letnikih 

Letnik 

Način študija  

redni  izredni  

1.VPI

S 

PONOVN

I 
SKUPA

J 

REDNI 

1.VPI

S 

PONOVN

I VPIS 
SKUPAJ 

IZREDN

I 

VSE 

SKUPA

J 

PRVI 17 0 17 10 0 10 27 

DRUGI 11 9 20 4 3 7 27 

SKUPA

J  

28 9 37 13 3 16 54 

Vir: Interna dokumentacija.                                                                
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8 ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA 
 

8.1 PROSTORSKI POGOJI 

 

Višja strokovna šola izvaja pedagoški proces v treh predavalnicah za 46 študentov in dveh 

računalniških učilnicah s 25 računalniki. Poleg tega uporabljamo predavalnico s 130 sedeži in 

veliko amfiteatersko predavalnico s 170 sedeži, v katerih potekajo predavanja za študente 1. 

Letnika ter sodobno knjižnico in čitalnico.  Predavatelji imajo kabinete in skupni prostor, ki ga 

lahko uporabljamo za seje predavateljskega zbora. Vse predavalnice so opremljene s sodobno 

IKT tehnologijo. V vseh kabinetih in skupnem prostoru so računalniki. Imamo še pet prenosnih 

računalnikov, 2 prenosna LCD projektorja ter kamero. Strokovni predmeti v programu 

Informatika (razen predmetov mag. Malačiča) se izvajajo v prostorih Srednje poklicne in 

tehnične šole Murska Sobota, kjer imajo študenti na razpolago 3 predavalnice opremljene z vso 

potrebno računalniško tehnologijo in knjižnico. Prostori so prilagojeni študentom s posebnimi 

potrebami: imamo dvigalo za dostop do predavalnic v nadstropju. Delovanje šole in izvajanje 

študijskih programov je podprto s sodobno informacijsko-komunikacijsko, drugo učno 

tehnologijo, drugo opremo, potrebno za izvajanje študijskih programov ter strokovne in 

razvojne dejavnosti. Kakovostna informacijsko-komunikacijska tehnologija je stalno na voljo 

tudi študentom. Opremljenost šole z računalniki je zelo dobra. Vsi študenti uporabljajo e-portal 

šole in e-podprti sistem izobraževanja. Prav tako deluje omrežje Eduroam. Vsi študenti imajo 

tudi geslo za uporabo Microsoftovih orodij (Microsoft 365). Šola sproti nabavlja licenčne nove 

računalniške programe. Vsi študenti imajo tudi geslo za uporabo Microsoftovih orodij 

(Microsoft 365). Vsi prostori so najsodobneje opremljeni, v učilnicah je računalnik in LCD 

projektor. VSŠ ima knjižnico oziroma knjižnično-informacijski center, ki zagotavlja ustrezne 

informacijske storitve in dostop do knjižničnega gradiva s področij, s katerih so študijski 

programi ter druge z njimi povezane dejavnosti šole. Študijsko gradivo in elektronske baze 

podatkov ustrezajo vsebini in stopnji študijskih programov. Knjižnica ustreza določilom zakona 

o knjižničarstvu. Obvezna oz. priporočljiva študijska literatura je študentom brezplačno 

dostopna v knjižnici. Obvezna oz. priporočljiva študijska literatura je v digitalni knjižnici ali e-

učnem okolju. Možna je medknjižnična izmenjava za študente brezplačno. Uresničevanje 

pričakovanj študentov ugotavljamo z evalvacijami, predlogi študentov in zaposlenih v skrinjici, 

notranjo presojo. Na šoli sistematično zbiramo pripombe in predloge vseh, ki so kakorkoli 

povezani z šolo. Študenti lahko podajo predloge za izboljšanje v skrinjico, ki je na hodniku 

šole, prav tako lahko podajo predloge preko svojega člana komisije za kakovost(redni in izredni 

študent) ter v anketah, ki so jih izpolnili. Od študijskega leta 2008/2009 ugotavljamo trende po 

posameznih dejavnikih. Po večini dejavnikov so trendi navzgor. Vse to je razvidno iz 

samoevalvacijskih poročil. 

 

 

8.2 KADROVSKI POGOJI 

 

V študijskem letu 2022/2023 bo na višji šoli v pedagoškem procesu sodelovalo 17 

predavateljev, 2 inštruktorja, referentka za študijske zadeve, sistemski inženir (vzdrževalec 

učne tehnologije) in knjižničarka.  
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Kadrovska zasedba predavateljev po predmetih in programih je razvidna iz tabel 20 in 21.  

 

Tabela 20: Predavatelji nosilci predmetov v programu Ekonomist v študijskem letu  

                  2022/2023 

PREDMET REDNI ŠTUDIJ IZREDNI ŠTUDIJ 

Poslovni tuji jezik 1 – 

angleščina 

Erna Vöröš Erna Vöröš 

Poslovni tuji jezik 1 – 

nemščina 

Alenka Kolenko Alenka Kolenko 

Poslovno komuniciranje doc. dr. Darko Števančec doc. dr. Darko Števančec 

Poslovna matematika s 

statistiko 

Ivana Domjan Ivana Domjan  

Informatika  mag. Robert Malačič  mag. Robert Malačič  

Osnove poslovnih financ mag. Matija Maučec  mag. Matija Maučec 

Organizacija in menedžment 

podjetja 

doc. dr. Branko Škafar  doc. dr. Branko Škafar 

Ekonomija Natalija Klemenčič Natalija Klemenčič 

Trženje doc. dr. Beno Klemenčič  doc. dr. Beno Klemenčič 

Poslovni procesi doc. dr. Branko Škafar doc. dr. Branko Škafar 

Prodaja  Natalija Klemenčič Natalija Klemenčič 

Poslovno pravo Daniel Katalinič Daniel Katalinič 

Ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti 

doc. dr. Branko Škafar doc. dr. Branko Škafar 

Ekologija  Metka Krunič Metka Krunič 

Ergonomija in varstvo pri delu Ivana Domjan Ivana Domjan 

Poslovanje v turizmu Natalija Klemenčič Natalija Klemenčič 

Oblikovanje turističnih 

proizvodov 

Natalija Klemenčič Natalija Klemenčič 

Podjetništvo mag. Betina Podgajski mag. Betina Podgajski 

Praktično izobraževanje 1, 2 Ivana Domjan  

 

Natalija Klemenčič  

doc. dr. Beno Klemenčič 

 

 

Tabela 21: Predavatelji nosilci predmetov v programu Informatika v študijskem letu  

                  2022/2023 

PREDMET Redni študij Izredni študij 

Strokovna terminologija v 

tujem jeziku 

Alenka Kolenko 

Erna Vöröš 

Alenka Kolenko 

Erna Vöröš 

Poslovno komuniciranje in 

vodenje 

doc. dr. Branko Škafar doc. dr. Branko Škafar 

Računalništvo in informatika  dr. Renato Lukač dr. Renato Lukač 

Operacijski sistemi 1 mag. Robert Malačič  mag. Robert Malačič  

Osnove zgradbe in delovanja 

računalniških sistemov 

Zoltan Sep Zoltan Sep 

Računalniške komunikacije in 

omrežja 1  

Dušan Brglez Dušan Brglez 

Programiranje 1 dr. Renato Lukač dr. Renato Lukač 

Zbirke podatkov 1 mag. Robert Malačič  mag. Robert Malačič  

Praktično izobraževanje 1, 2 doc. dr. Branko škafar  doc. dr. Branko škafar 
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Ekonomika podjetja doc. dr. Beno Klemenčič doc. dr. Beno Klemenčič 

Računalniške komunikacije in 

omrežja 2 

Dušan Brglez Dušan Brglez 

Varnost in zaščita David Drofenik David Drofenik 

Zbirke podatkov 2 mag. Robert Malačič  mag. Robert Malačič  

Informacijski sistemi Simon Horvat Simon Horvat 

Vzdrževanje sistemske 

programske opreme 

dr. Renato Lukač dr. Renato Lukač 

Operacijski sistemi 2 mag. Robert Malačič  mag. Robert Malačič  

Izdelava spletnih strani Simon Horvat Simon Horvat 

 

 

Za izvedbo pedagoškega procesa bo predvidoma sklenjenih 17 podjemnih pogodb. Z notranjimi 

izvajalci se sklene podjemna pogodba v skladu s Pravilnikom o sklepanju podjemnih pogodb 

na Ekonomski šoli Murska Sobota. V programu Informatika bo predmet Ekonomika podjetja 

pri rednih študentih izvajal ravnatelj doc. dr. Beno Klemenčič po podjemni pogodbi v obsegu 

92 ur in pri izrednih študentih v obsegu 20 ur. Pogodbi bosta sklenjeni na podlagi Pravilnika o 

sklepanju podjemnih in avtorskih pogodb na Ekonomski šoli Murska Sobota, ki ga je sprejel 

svet zavoda 27. 7. 2017. Podjemni pogodbi bo sklenila predsednica sveta zavoda. Tehnične 

preglede diplomskih nalog bosta opravljala gospa Ivana Domjan (Ekonomist) in g. Dejan Petje 

(Informatika). Delo tehničnih pregledov diplomskih nalog se vrednoti v skladu s cenikom sveta 

zavoda in bosta sklenjeni podjemni pogodbi. 

 

Nepedagoška delavca, ki sta v celoti zaposleni na višji šoli sta Mateja Bačič in sistemski inženir 

Dejan Petje. Delo knjižničarke bo opravljala gospa Jana Merica. 

 

Sodeloval bo še inštruktor: Računalništvo in informatika mag. Igor Kutoš in Računalniške 

komunikacije in omrežja 1, 2 gospod Žiga Podplatnik. 

 

Delo ravnatelja bo opravljal doc. dr. Beno Klemenčič. Pristojnosti ravnatelja so določene z 

Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (11. člen) ter s Sklepom o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Murska Sobota. 

 

 

8.3 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREDAVATELJEV IN DRUGIH 

SODELAVCEV NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

 

Načrtujemo strokovna izpopolnjevanja predavateljev (sodobne metode poučevanja v višjih 

šolah, metode poučevanja na daljavo). Plan strokovnih izobraževanj in usposabljanj pripravijo 

tudi drugi sodelavci na višji šoli. Rok do 15. 10. 2022. 

 

Vsak predavatelj pripravi in odda individualni načrt strokovnega izpopolnjevanja. Redno in 

dopolnilno zaposlenim predavateljem bomo omogočili izobraževanje za pridobitev strokovnih 

znanj, ki jih potrebujejo pri svojem pedagoškem delu ter za ponovno izvolitev v naziv. Šola bo 

omogočila predavateljem tudi udeležbo na izobraževanjih, seminarjih in konferencah z njihovih 
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strokovnih področij, ki so v interesu zavoda in predavatelja in prispevajo k strokovni rasti 

zaposlenih ter vnašanju novosti v pedagoško prakso.  

  

Ravnatelj se bo udeležil strokovnih izpopolnjevanj za ravnatelje in direktorje javnih zavodov 

ter izobraževanj potrebnih za strokovno rast kot predavatelj strokovnih predmetov. 
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9 IZPITNI ROKI 

 
9.1 IZPITNI ROKI ZA IZREDNE ŠTUDENTE 

 

Izredni izpitni roki so usklajeni z zakonodajo in internimi pravilniki ter izvajanjem predmetnika 

za izredne študente.  

 
Tabela 22: Izpitni roki za izredne študente v študijskem letu 2022/2023 

 

IZPITNI ROKI ZA IZREDNE ŠTUDENTE PROGRAM EKONOMIST 

PROGRAM/PREDMET 1. ROK 2. ROK 

EKONOMIST   

Trženje    7. 11.  21. 11.  

Prodaja    4.1.  23. 1.  

Poslovno pravo 6. 2.  6. 3.  

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 13. 3.  12. 4.  

Poslovni tuji jezik 1 višja raven 3. 7.  28. 8.  

Poslovni procesi 28. 11.  12. 12.  

Ekologija  12. 4.  8. 5.  

Ergonomija in varstvo pri delu 22. 5.  12. 6.  

Poslovanje v turizmu 7. 11.  21. 11.  

Oblikovanje turističnih proizvodov 18. 1.  13. 2.  

Podjetništvo 26.6.  30. 8.  

Praktično izobraževanje 9. 11.  12. 12.  

 

 

Tabela 23: Izpitni roki za redne  in izredne študente v programu Informatika v študijskem 

letu 2022/2023 

 

IZPITNI ROKI PROGRAM INFORMATIKA (REDNI IN IZREDNI) 

PROGRAM/PREDMET DEC/JAN MAREC/APR JUNIJ/JULIJ SEPTEMBER 

INFORMATIKA     

Strokovna terminologija v 

tujem jeziku 

3.1. 23 - 6.6./16.6. 29.8. 

Poslovno komuniciranje in 

vodenje 

17.12.  

9.1. 

22.3. 

 

9.6. 31.8. 

Računalništvo in informatika  12.1. 10.3. 8.6.. 25.8. 

Operacijski sistemi 1 17.11 

13.1. 

7.4. 28.6. 4.9. 

Osnove zgradbe in delovanja 

računalniških sistemov 

4.1. 7.3. 

 

13.6. 30.8. 

Računalniške komunikacije 

in omrežja 1  

9.1. - 7.6./27.6. 22.8. 

Programiranje 1 10.1. - 9.6./27.6. 28.8. 

Zbirke podatkov 1 5.1. - 5.6./21.6 1.9. 

Praktično izobraževanje 1 6.1. 31.3. 30.5./16.6. 21.8. 

Ekonomika podjetja 13.1. 6.4./5.5. 16.5./12.6. 24.8. 
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Računalniške komunikacije 

in omrežja 2 

9.1. 24.3./7.4. 31.5./13.6. 23.8. 

Varnost in zaščita 4.1. 11.4. 6.6. 30.8. 

Programiranje 2  11.1. 8.3. 2.6. 28.8. 

Zbirke podatkov 2 5.1. 22.3. 

 

1.6./21.6. 1.9. 

Informacijski sistemi 3.1. 10.4. 7.6. 25.8. 

Vzdrževanje sistemske 

programske opreme 

6.1. 30.3. 15.6. 29.8. 

Operacijski sistemi 2 13.1. 28.3. 24.5. 4.9. 

Izdelava spletnih strani 10.1. 23.3./4.4. 16.6. 31.8. 

Praktično izobraževanje 2 18.1. 31.3.. 8.6./22.6. 6.9. 

 

 

9.2 REDNI IZPITNI ROKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 

 

Redni izpitni roki so določeni v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in 

Pravilnikom o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah in so razvidni iz tabele 25. Redni 

roki za diplomske izpite so predvideni s študijskim koledarjem. Ravnatelj bo glede na število 

prijavljenih diplom določil še izredne roke za diplomske izpite.  

 

Tabela 24: Redni izpitni roki v študijskem letu 2022/2023 

 

REDNI IZPITNI ROKI PROGRAM EKONOMIST 

PROGRAM/PREDMET DEC/JAN MAREC/APR JUNIJ/JULIJ AVGUST/ 

SEPTEMBER 

EKONOMIST     

Poslovni tuji jezik 1 3. 1. 23 - 7.6./29.6. 25.8.  

Poslovno komuniciranje 13. 1.  10.3. 9.6.  31.8.  

Informatika  Teor.: 6.1. Teor.: 14.3. Teor.: 19.6. 7.9. 

Poslovna matematika s statistiko 11.1. 9.3. 6.6./16.6. 29.8. 

Organizacija in menedžment 

podjetja 

9.1. 13.3. 28.6. 30.8. 

Ekonomija  5.1. - 5.6./26.6. 4.9. 

Osnove poslovnih financ 4.1. - 15.6./30.6. 28.8. 

Trženje  9.1. 23.3. 5.6. 1.9. 

Prodaja  4.1. 30.3. 7.6. 28.8. 

Poslovno pravo 12.1. 9.3. 16.6. 21.8. 

Ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti 

5.1. 5.4. 6.6. 24.8. 

Poslovni procesi 6.1. - 9.6./21.6. 1.9. 

Ekologija  3.1. 28.3. 30.5. 23.8. 

Ergonomija in varstvo pri delu 9.1. 16.3. 8.6. 28.8. 

Poslovanje v turizmu 4.1. 23.3. 15.6. 29.8. 

Oblikovanje turističnih proizvodov 9.1. 7.3./4.4. 1.6. 31.8.. 

Podjetništvo 11.1. 29.3. 12.6. 22.8. 

Poslovni tuji jezik 1 višja r. 13.1. 24.3. 31.5. 1.9. 

Praktično izobraževanje 1 16.1. 31.3. 31.5./22.6. 5.9. 

Praktično izobraževanje 2 16.1. 31.3. 13.6./22.6. 5.9. 
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10 SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI, DELODAJALCI, 

ZBORNICAMI IN ZDRUŽENJI  
 

 

Povezava šole z okoljem je nujna, saj realizacija nekaterih nalog ni mogoča brez sodelovanja s 

subjekti v ožjem in širšem okolju. Potrebno je stalno in dolgoročno sodelovanje s podjetji, 

predvsem pri organiziranju in izvajanju praktičnega izobraževanja. Nadaljevali bomo 

sodelovanje s Pomursko gospodarsko zbornico, v katero smo tudi včlanjeni, predvsem pri 

verifikaciji učnih mest za praktično izobraževanje pri delodajalcih. 

 

Šola sodeluje z vsemi podjetji, v katerih študenti opravljajo praktično izobraževanje, ki je 

obvezni del študijskega programa. Sodelovanje poteka: 

- preko neposrednih obiskov predavateljev praktičnega izobraževanja in ravnatelja, 

- preko pogovorov z mentorji praktičnega izobraževanja, 

- preko izobraževanja mentorjev, 

- preko skupnih projektov, 

- s sodelovanjem z mentorji diplomskih nalog študentom v podjetjih. 

 

Šola sodeluje z vsemi zainteresiranimi podjetji v pokrajini, za katere izobražuje ali kako 

drugače sodeluje.  

 

Povezavo z gospodarstvom predstavlja tudi ŠPIC (Študentski podjetniški in inovacijsko-

raziskovalni center), katerega ustanovitelja sta  Ekonomska šola Murska Sobota in Pomursko 

društvo za kakovost. ŠPIC predstavlja operacionalizacijo vizije šole in možnost vključevanja 

študentov v zahtevne projekte gospodarskih družb. 

 

Pomemben subjekt sodelovanja so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center za 

poklicno izobraževanje (CPI), Skupnost VSŠ, Pomurska gospodarska zbornica in obrtne 

zbornice, Mestna občina Murska Sobota, Pomursko društvo za kakovost, AJPES in drugi. 

 

Sodelovali bomo pri promociji poklicev s področja poslovnih ved v regiji ter promovirali šolo 

v regiji in izven. Obiskovali bomo tudi srednje šole v Pomurju. 

 

Višješolski program Ekonomist v tem študijskem letu za redne študente izvajajo javne višje 

strokovne šole v Brežicah, Celju, Slovenj Gradcu in Novem mestu. Z vsemi šolami bomo tesno 

sodelovali. V okviru aktiva ravnateljev ekonomskih šol sodelujemo tudi z višjo strokovno šolo 

iz Postojne. Šola bo sodelovala pri prenovi višješolskih programov Informatika in Ekonomist. 

 

Nadaljevali bomo z že utečenim uspešnim sodelovanjem na ravni predmetnih strokovnih 

aktivov programa Ekonomist. Sodelovanje bo tako na ravni izmenjave izkušenj pri izvajanju 

predavanj in vaj, organizacijo praktičnega izobraževanja,  kot tudi pripravi študijskih gradiv. Z 

drugimi višjimi šolami bomo sodelovali tudi pri izmenjavi predavateljev. 
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Kot enota Fakultete za komercialne in poslovne vede iz Celja si bomo prizadevali za dobro 

sodelovanje z matično šolo in ostalimi enotami te šole. Predvsem bomo aktivnosti usmerili v 

pridobivanje kandidatov za nadaljevanje študija na tej šoli in zagotavljanje izobraževalne 

vertikale. 

 

Nadaljevali bomo tudi sodelovanje s tujimi višjimi šolami in fakultetami. V okviru EURASHE, 

evropskega združenja visokih šol, bomo iskali možnosti sodelovanja tudi z visokimi šolami iz 

drugih evropskih držav.  

 

Nadaljevali bomo sodelovanje v aktivnostih in programih Skupnosti Višjih strokovnih šol. 

 

V študijskem letu 2022/2023 se v okviru programa ERAZMUS planira študijska izmenjava 

predavateljev in zaposlenih v tujini. Sodelovali bomo tudi v evropskem projektu v okviru 

programa Erasmus+.  

 

Izvedba vseh aktivnosti je odvisna tudi od ukrepov povezanih s pandemijo COVID 19. 
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11 SAMOEVALVACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

 

Višja strokovna šola ima sprejet Poslovnik kakovosti, s katerim so določeni tudi postopki 

spremljanja in zagotavljanja kakovosti.  

 

V študijskem letu bomo izvedli ankete s predavatelji, študenti in drugimi partnerji. Na osnovi 

teh bomo sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi bomo izboljšali kakovost dela. Spremljali bomo 

študijske rezultate študentov. Rezultati evalvacij in samoevalvacijsko poročilo bodo osnova za 

ukrepanje v smislu izboljševanja procesov in študijskih rezultatov. Nadaljevali bomo s 

tutorstvom rednim študentom. 

 

 

 

12 PREDLOG VPISA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024 
 

 

Za študijsko leto 2023/2024 predvidevamo vpis v višješolski študijski program Ekonomist, v 

katerem se bodo lahko študenti izobraževali v več modulih. Module bomo izbrali glede na 

potrebe delodajalcev v okolju in interes študentov. Razpisali bomo 80 vpisnih mest za redni 

študij in 50 vpisnih mest za izredni študij.  

 

Načrtujemo tudi vpis 45 rednih študentov in 30 izrednih študentov v programu Informatika. 
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