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1. PREDSTAVITEV ŠOLE 
 

1.1 Osnovni podatki 

 
Ime: Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 

Sedež šole: Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija 

 

Kontaktni podatki: - referat: 01 89 80 570 

         - direktorica: 041 906 436 

Elektronski naslov: info@ic-geoss.si 

Direktorica: Sabina Rovšek, mag. menedž. vseživlj. izobr. 

V. d. ravnateljica OE Višje strokovne šole: Sabina Rovšek, mag. menedž. vseživlj. izobr. 

 

Uradne ure:  

ponedeljek, sreda in četrtek: 8.00 - 17.00 

torek: ni uradnih ur 

petek: 8.00 - 14.00 

 

Ustanovitelj in 100 % lastnik Izobraževalnega centra Geoss d.o.o, Litija in s tem tudi 

ustanovitelj Višje strokovne šole je Občina Litija. Naša višja strokovna šola deluje kot OE 

Izobraževalnega centra Geoss d.o.o, Litija. Status Višje strokovne šole, njeni organi, 

imenovanje teh in naloge so določene z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (v 

nadaljnjem besedilu: ZVSI) (v nadaljnjem besedilu: ZVSI) (Uradni list RS, št. 86/2004 in 

100/2013) in Aktom o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., Litija (v nadaljnjem 

besedilu: Akt o ustanovitvi), (Uradni list RS, št. 62/2015 in 81/2018). 

 

Izvajamo šest višješolskih študijskih programov: 

- V študijskem letu 2009/2010 smo začeli z izvajanjem višješolskih študijskih 

programov Organizator socialne mreže in Strojništvo.  

- V študijskem letu 2011/2012 smo se v razvid vpisali za izvajanje programa 

Ekonomist.  

- V študijskem letu 2016/2017 smo se vpisali v razvid za izvajanje še dveh dodatnih 

višješolskih programov, in sicer Logistično inženirstvo in Poslovni sekretar. 

- V študijskem letu 2017/2018 pa smo našemu naboru študijskih programov dodali še 

izvajanje višješolskega programa Informatika. 
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1.2 Vizija, poslanstvo in vrednote 

 

Vizija Izobraževalnega centra Geoss 

Naša vizija je, da postanemo v občini Litija in širše najbolj prepoznavna in strokovna 

ustanova za vseživljenjsko poklicno in osebno rast odraslih. Verjamemo, da bomo na svoji 

poti naleteli na ovire, a se jih ne bojimo, saj se z njimi odločno spopadamo vsak dan. Smo 

pogumen in v napredek usmerjen kolektiv, ki zna prisluhniti in takoj ukrepati.  

 

Poslanstvo Izobraževalnega centra Geoss 

Naše poslanstvo je, da s svojim profesionalnim delom, sodelovanjem in povezovanjem s 

podjetji in organizacijami pri izobraževanju odraslih prispevamo k gospodarski rasti ter 

splošnemu napredku v občini Litiji ter širše. Pri nas posamezniku pomagamo na poti 

vseživljenjskega učenja, tako na poklicnem kot tudi osebnem področju. 

 

Vrednote Izobraževalnega centra Geoss 

Ustvarjalnost in samoiniciativnost 

Spodbujamo nenehne izboljšave delovnih procesov. Pomembna je volja in kreativnost 

zaposlenih, a tudi kritično mišljenje.  

Spoštovanje ljudi 

Spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva razumemo kot spoštovanje med sodelavci in 

kot spoštovanje udeležencev izobraževanja, sprejemamo in spoštujemo drugačnost. 

Odličnost poslovanja 

Največja vrednost v podjetju so motivirani zaposleni, ki svoje delo opravljajo z veseljem, 

zagnanostjo in pripadnostjo. Nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši.  

Strokovnost pri delu 

Spremljanje in poznavanje zakonodaje in predpisov na področju dela, redno usposabljanje in 

izobraževanje zaposlenih ter skrb za obveščenost o novostih na področju dela med 

zaposlenimi. 

Prilagodljivost potrebam na trgu 

Naša majhnost nam omogoča, da smo lahko hitro odzivni in prilagodljivi novim potrebam na 

trgu.  

 

 

Vsem naštetim in opisanim vodilom se prilagaja tudi naše vsakdanje delo in ravnanje, ki je 

izraženo v naših specifičnih ciljih: 

 sodelovanje na različnih prireditvah lokalnega in regijskega značaja v smislu lastne 

promocije in zagotavljanja vseživljenjskega izobraževanja,  

 sodelovanje z Občino Litija, Šmartno pri Litiji, ter občinami v Zasavju in Osrednji 

Sloveniji, 

 sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami v lokalnem in regijskem okolju,  
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 sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje in Uradom za 

delo Litija,  

 sodelovanje s strokovnimi ustanovami na nivoju države (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Andragoški center Slovenije, Center za poklicno izobraževanje, druga ministrstva),  

 sodelovanje z drugimi višjimi šolami pri načelu vzajemnosti,  

 ustvarjanje vzpodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in 

učno informacijsko tehnologijo,  

 izvajanje izobraževanja ter vzpodbujanje samoizobraževanja zaposlenih in vseh drugih 

strokovnih delavcev,  

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

 vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,  

 zagotavljanje prijaznega in spodbudnega študijskega okolja za študente, 

 aktivno sodelovanje z okoljem in obveščanje javnosti o aktualnem dogajanju,  

 ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okolijske, delovne in druge 

zakonodaje, predvsem s področja izobraževanja odraslih,  

 vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo. 

 

Naše poslanstvo je izvajanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja s predavatelji, ki 

so odlični strokovnjaki in uporabljajo sodobne pedagoško-andragoške metode dela. Ostati 

želimo sodobna in kakovostna izobraževalna institucija za odrasle na območju občin Litija, 

Šmartno pri Litiji ter okoliških krajev z vrhunskimi predavatelji, ki imajo bogate pedagoške in 

praktične izkušnje. Še naprej želimo graditi na individualnem pristopu in odnosu do 

študentov, kar se je že v preteklih letih izkazalo za izjemno uspešno.  

 

1.3 Strategija 
 

Naše podjetje vodi ista ekipa že vrsto let. V vseh teh letih smo dosegli veliko in skozi leta 

poskrbeli za rast, prepoznavnost ter ugled podjetja ne le v lokalnem okolju temveč tudi širše.  

S selitvijo v nove prostore konec leta 2014 smo omogočili bistveno boljše pogoje dela 

zaposlenim in študentom, zaposlili smo dodaten strokovni kader, razširili našo ponudbo 

izobraževanih programov, ki izhajajo iz potreb podjetij v našem okolju ter okrepili sodelovanje 

tako pri nacionalnih kot mednarodnih projektih.  

IC Geoss trenutno izvaja 6 višješolskih izobraževalnih programov,  11 srednješolskih 

izobraževalnih programov, osnovno šolo za odrasle, delamo na več evropskih ter nacionalnih 

projektih ter izvajamo vrsto neformalnih oblik izobraževanj pri čemer sledimo viziji 

vseživljenjskega učenja v skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja 

odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20).  

Zaposleni smo skozi leta zastavili vizijo podjetja zastavili tako, da smo izhajali iz sebe in iz 

svojih lastnih vrednot, ki jih želimo uresničevati skozi svojo poklicno pot in skozi strategije 

razvoja.  
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Izobraževalni center Geoss d.o.o. ni le organizacija, ki ponuja dvig formalne ravni izobrazbe 

vpisanih v različne izobraževalne programe. Izobraževalni center Geoss d.o.o. je 

organizacija, ki s svojimi udeleženci izobraževanj in s svojim lokalnim okoljem deluje 

skladno, ubrano in prepleteno.   

Že danes nas nagovarjajo vrednote, kot so ustvarjalnost in samoiniciativnost zaposlenih, 

strokovnost pri opravljanju svojega dela, zasledovanje odličnosti poslovanja ter prilagajanje 

potrebam na trgu dela z novimi izobraževalnimi programi, ki jih skrbno in vestno načrtujemo 

in pripravljamo z mislijo na potrebe v naši občini in v regiji. 

Ostali smo študentom in okolju prijazna in prilagodljiva izobraževalna ustanova, usmerjena v 

skrb za študente in okolje v katerem delujemo. To redno kažejo tudi izvedene ankete, 

pogovori in priporočila študentov. Prav tako smo prejeli ECHE-2014-2020 – Erasmus listina 

za terciarno izobraževanje s katero zagotavljamo sodelovanje v učni mobilnosti 

posameznikov in/ali v partnerstvih na področju inovacij in dobrih praks, saj želimo našim 

študentom omogočiti vključevanje in sodelovanje v čim širšo mrežo izobraževalnih in drugih 

organizacij v mednarodnem okolju. 

Kar se tiče posameznih programov smo junija 2015 ponovno dokazali, da izpolnjujemo vse 

predpisane pogoje za izvajanje višješolskega programa Strojništvo. Avgusta 2015 smo 

prejeli odločbo MIZŠ o verifikaciji višješolskega izobraževalnega programa Logistično 

inženirstvo. Novembra 2015 smo prejeli odločbo MIZŠ o verifikaciji višješolskega programa 

Poslovni sekretar. Ponovno smo dokazali, da izpolnjujemo vse predpisane pogoje za 

izvajanje višješolskega programa Organizator socialne mreže. Avgusta 2016 smo prejeli 

odločbo MIZŠ o verifikaciji višješolskega programa Informatika.  

Cilji, ki si jih zastavljamo v Strategiji VSŠ 20172021 so povzeti v naslednjih alinejah:  

- izvajanje višješolskih izobraževalnih programov v skladu s potrebami okolja in 

sodelovanjem s podjetji, 

- usklajevanje višješolskih programov s konkretnimi potrebami pri delodajalcih v regiji,   

- izvajanje in sodelovanje v projektih s področja višjega in visokega šolstva na evropski, 

nacionalni, regionalni in lokalni ravni,  

- izvajanje neposrednih ukrepov v primeru razpisov različnih organov glede na potrebe 

deležnikov, v povezavi z gospodarstvom, zaposlovanjem in poklicnim usposabljanjem, 

vodenjem, vključno z razvojem skupnosti, spodbujanjem enakopravnosti spolov in 

nudenjem podpore deležnikom s področja izobraževanja pri njihovih nalogah; 

- spodbujanje, upravljanje in usklajevanje javnih in zasebnih pobud za spodbujanje 

razvoja gospodarstva s posebnim poudarkom na pridobivanju poklicnih in osebnostnih 

kompetenc, 

- povečanju zaposljivosti in socialne vključenosti mladih in drugih, 

- zasnovi, načrtovanju in vodenju tečajev in pobud, povezanih z usposabljanjem in 

strokovnim izpopolnjevanjem študentov ter dejavnostmi, povezanimi z izobraževanjem, 

usposabljanjem in vseživljenjskim učenjem, 

- spodbujanje delovanja kluba diplomantov, izmenjave izkušenj med študenti, mreženje. 

 

IC Geoss lahko svoje cilje doseže le v sozvočju z lokalno skupnostjo – politično in 

gospodarsko. Ko govorimo o VSŠ nismo skromni, smo pa realni in optimistični. V preteklih 

nekaj letih smo zgradili in vzpostavili pomembne vezi z pomembnimi podjetji v našem okolju. 

Aktivno sodelujemo, tudi pri sami izvedbi izobraževalnih programov, z naslednjimi podjetji in 
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organizacijami pri čemer želimo sodelovanje še nadgraditi, saj želimo še bolj povezati 

izobraževalni sistem z gospodarstvom in potrebami, ki jih imajo v javnih organizacijah: Ataco 

d.o.o., Bajtica s.p., CGS d.o.o., Dom Tisje, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in 

gimnazija Ljubljana, Herz d.d., Hisoft plus d.o.o., KGL Litija d.o.o., Kovikor d.o.o., LPP d.o.o., 

Medival s.p., Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija, Omahen Transport d.o.o., Osnovna 

šola Litija, Osnovna šola Gradec, Gimnazija Litija, Slovenske železnice, Srednja šola 

Domžale, STRIP'S d.o.o., Šolski center Ljubljana, Prokohid s.p., Mont – Var d.o.o., Rapro 

d.o.o., Zavod za zaposlovanje RS, Zdravstveni dom Litija, idr. 

Pri tem ne želimo, da višje šole služijo kot proizvodnja delavcev, ki so pisana za že obstoječa 

delovna mesta v podjetjih s ciljem, da jih zapolnijo in nadaljujejo z opravljanjem delovnih 

funkcij. Že sama beseda šola, višja šola pomeni tudi tisto obliko izobraževalnega procesa, ki 

z različnimi pristopi in metodami omogoča sistematično pridobivanje znanj in veščin pri 

čemer želimo poudariti inovacije, nove pristope, primere dobrih praks v podjetjih v 

nacionalnem in mednarodnem okolju ter ustvarjalnost, zato si v tej strategiji zastavljamo, da 

bo v prihodnje Izobraževalni center Geoss bolj poudarjal inovacije, nove metode poučevanja, 

ustvarjalno oz. »thinking out of the box« razmišljanje k čemur že spodbujamo tudi naše 

predavatelje, še posebej s sodelovanjem pri mednarodnih projektih. Slednje dolgoročno 

uresničujemo tudi s sodelovanjem z različnimi nevladnimi organizacijami, kar želimo okrepiti 

tudi v prihodnje. Nevidne niti, ki se tkejo med posameznimi organizacijami, ki se navidezno 

ukvarjajo z različnimi področji porajajo nove ideje, vzpostavljajo se nove dinamike in krepi se 

skupna zavest. Tako si Izobraževalni center Geoss zastavlja kot enega izmed ciljev tudi 

sodelovanje z Stičiščem NVO in ZLHT Regionalnim centrom za razvoj NVO, katerih naloga 

je delovati in področju svetovanja društvom, zavodom in ustanovam pri razvoju. Prav tako 

bomo okrepili sodelovanje s Klubom Litijskih in Šmarskih študentov – KLIŠE Klub, katerim 

želimo brezplačne ponuditi prostore pri organizaciji njihovih dogodkov in predavanj za 

študente ter pri promociji aktivnosti.  

V okviru načrta sodelovanja z drugimi organizacijami, podjetji, nevladnimi organizacijami in 

drugimi v okolju bomo v času izvajanja Strategije 2017–2021 uvedli tudi evalvacijo 

sodelovanja s temi deležniki s pomočjo krajših spletnih anketnih vprašalnikov.  

Prihajajoče obdobje vodi v nove čase in zahteva nove perspektive. Kot organizacija, ki bo v 

prihajajočem obdobju slavila častitljivih 60 let menimo, da smo dovolj zreli, da sodelujemo 

tudi na področju spreminjanja politik in razvoja izobraževanja ter podpornih dejavnosti. 

Želimo si, da bi okrepili svoje sodelovanje v konkretnih odborih in svetih, ki vplivajo na 

politike s področja izobraževanja, socialnega varstva in medgeneracijskega povezovanja.  

En izmed pomembnih ciljev te Strategije je tudi priprava novih višješolskih izobraževalnih 

programov, kjer bi uresničevali sodobne potrebe podjetij, ki se z razvojem kadrov, trga in 

tehnologij venomer spreminjajo. Za uresničitev Strategije VSŠ 2017–2021, da bi IC Geoss 

posodobil ponudbo izobraževalnih programov je potrebna podpora celotne regije!  Skozi vsa 

leta delovanja smo krepili naše vezi s podjetji v našem okolju – zaradi česar si lahko 

obetamo njihovo podporo. Načrtujemo, da bi lahko višješolske programe posodobili oz. 

aktualizirali v prihodnjih petih letih.  

Programi o katerem razmišljamo specializirana so posebna veja Strojništva – Orodjarstvo, ki 

je v našem okolju zelo iskan in zaželen poklic, druge naravoslovne znanosti (STEM),  

zdravstvene storitve, trženje in komunikacija ipd.   
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Vse to so področja, ki niso zanimiva le za naše okolje temveč je na njih potrebno gledati z 

višje točke, zreti v prihodnost in skušati razumeti – kje se bodo pojavile potrebe na trgu dela 

v prihodnjem obdobju.   

V Strategiji 2017–2021 smo si zastavili tudi spodbujanje sodelovanja, izmenjave izkušenj in 

mreženja študentov tudi skozi Klub Diplomantov. Sama organizacija slednje spodbuja skozi 

organizacijo različnih formalnih in neformalnih druženj, kot so npr. pikniki, organizacija in 

vodenje kluba diplomantov. V prihodnje bi radi določili/ izbrali predstavnika diplomantov, ki bi 

bil pripravljen sodelovati in spodbujati delovanje kluba – kot ambasadorje šole ter načrtujemo 

pripravo e-novičnika za diplomante.  

Naša organizacija razume pomen in vlogo praktičnega izobraževanja v višješolskih 

programih in vlogo mentorjev v podjetjih, ki so nosilci znanj in veščin s področja konkretnih 

delovnih procesov in delovanja podjetij na trgu. Z namenom, da izboljšamo komunikacijo 

med mentorji v podjetjih, organizatorjem praktičnega izobraževanja, referatom in študenti si v 

tej strategiji zastavljamo kot cilj tudi izdelavo Priročnika za praktično izobraževanje, 

vzpostavitev sistema za evalvacijo praktičnega izobraževanja ter še vrsto drugih izboljšav. V 

obdobje 2017–2021 spada tudi formalizacija korespondenčnih sej organov šole, saj je naš 

cilj tudi bolj učinkovita komunikacija, transparentnost in izboljšanje procesov na vseh ravneh 

delovanja izobraževalnega centra.  

Kot že omenjeno si v obdobju 2017–2021 želimo tudi večje vključevanje predavateljev v 

projekte šole in dodatno usposobljenost na različnih področjih.    
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2. ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V ŠTUDIJSKEM LETU 
2019/2020 

 

Organe šole in njihove naloge, ki je organizirana kot OE, določa ZVSI in Akt o ustanovitvi. 

Organi naše šole so: 

- strateški svet, 

- ravnatelj šole, 

- predavateljski zbor, 

- strokovni aktivi, 

- študijska komisija in 

- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.  

Šola ima tudi nadzorni svet. 

Organi Višje strokovne šole delujejo skladno z zakonodajo, predpisi, internimi akti, javno in 

transparentno.  

 

2.1 Direktor in ravnatelj šole 
 

Direktorica Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. je z dnem 1. 3. 2017 postala Sabina 

Rovšek, ki je pred tem opravljala funkcijo v.d. direktorice. Višja strokovna šola je organizirana 

kot organizacijska enota. Do 7. 1. 2019 je bila ravnateljica Višje strokovne šole Ivana 

Šinkovec, od 8. 1. 2019 je v.d. ravnateljica Sabina Rovšek. 

 

Ker ista oseba opravlja funkcijo direktorice in v.d. ravnateljice, le ta skladno z ZVSI:  

- usklajuje letni delovni in finančni načrt šole in je odgovoren za njuno izvedbo ter pripravi 

letno poročilo o njuni realizaciji; 

- določa sistemizacijo delovnih mest, skrbi in odgovarja za finančno poslovanje šole;  

- določa plačo zaposlenim in odgovarja za pravilnost njenega izračuna; 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi; 

- organizira, načrtuje in vodi delo šole, pripravlja dolgoročni razvojni program šole in skrbi 

za konkurenčno primerljivost šole; 

- pripravlja letni delovni načrt ter finančni načrt, je odgovorna za njuno izvedbo ter pripravi 

letno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta; 

- skrbi za kakovostno izvajanje študijskega programa, sodeluje z delodajalci ter sklepa 

pogodbe o praktičnem izobraževanju študentov; 

- je odgovorna za uresničevanje pravic študentov; 

- vodi delo predavateljskega zbora; 

- imenuje izpitne komisije, spremlja delo strokovnih delavcev in sodelavcev, jim svetuje ter 

spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; 

- spodbuja in spremlja delo študentov, odloča o disciplinskih ukrepih; 

- zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za kakovost in zanesljivost dela ter 
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- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

 

Plan dela ravnateljice: 

- sodelovanje z vodstvom glede kadrovske politike in načrtovanja materialnih nabav in 

investicij za potrebe VSŠ; 

- skrb za kakovostno promocijo šole v lokalnem okolju; 

- skrbeti za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja, za prijazne in spodbudne delovne 

odnose med vsemi delavci šole, študenti in poslovnimi partnerji; 

- spodbujanje sodelovanja šole v različnih projektih in sodelovanje z lokalno skupnostjo; 

- skrb za pretok informacij med izvajalci programa in organi šole ter drugimi organi izven 

šole (ministrstva, oddelek za višje strokovno izobraževanje, skupnost višjih šol, zbornice) 

- sodelovanje pri sestavi kalkulacij in predlogov cenika storitev; 

- skrb za vodenje evidenc in pravilnost izdane dokumentacije; 

- opravljanje obveznosti, ki izvirajo iz funkcije zastopanja VSŠ v Skupnosti višjih 

strokovnih šol Slovenija, Združenja zasebnih izobraževalnih institucij, sodelovanje na 

konferencah, seminarjih; 

- urejanje kadrovskih zadev na OE Višja strokovna šola v sodelovanju z direktorico, 

- omogočanje in spodbujanje permanentnega izobraževanje zaposlenih in strokovnih 

delavcev ter njihovega profesionalnega razvoja;  

- pripravljanje predlogov razpisa za vpis za naslednje študijsko leto in nadziranje vpisnega 

postopka ter sodelovanje z višješolsko prijavno službo; 

- sodelovanje pri sestavi in prilagajanju urnika; 

- skrbeti za vsebinsko in pedagoško izvedbo programa;  

- koordinacija priprave izvedbenega kurikuluma; 

- pedagoško vodenje dela strokovnih delavcev; 

- sklicevanje in vodenje sestankov predavateljskega zbora; 

- spremljanje izobraževalnega delo (hospitacije, nastopna predavanja); 

- spodbujanje vključevanja študentov in zaposlenih v programe in projekte EU (Erasmus+) 

- skrb za pospeševanje opravljanja študijskih obveznosti in diplomiranja; 

- sodelovanje s študenti pri reševanju tekoče problematike. 

 

2.2 Strateški svet  

 

Strateški svet je imenoval župan Občine Litija, kot edini družbenik družbe Izobraževalni 

center Geoss d.o.o. Strateški svet sestavljajo:  

- trije predavatelji šole: Marko Peršin, Gabrijela Hauptman, Peter Seljak, 

- dva predstavnika delodajalcev: Alenka Urbanc, Karmen Potisek,  

- dva predstavnika študentov: Andrej Semec, Darjan Savšek, 

- en predstavnik diplomantov in diplomantk: Ivo Jemec. 
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Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole. Vodi ga predsednik Marko Peršin, ki so ga člani 

sveta izvolili izmed sebe.  

 

Strateški svet (ZVSI, 10. člen): 

- sprejme dolgoročni razvojni program šole; 

- predlaga nadstandardne programe; 

- predlaga letni delovni načrt šole; 

- predlaga finančni načrt šole; 

- spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija; 

- obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo 

predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti, šolska inšpekcija; 

- opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom; 

- sodeluje z drugimi organi šole.  

 

Delo strateškega sveta v študijskem letu 2019/2020: 

- predlaganje letnega delovnega načrta Višje strokovne in finančnega načrta šole za leto 

2019/2020, 

- obravnava Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2018/2019 in spremljanje 

procesa kakovosti za študijsko leto 2019/2020, 

- obravnava poročil o študijski problematiki  oziroma zadeve, ki mu jih predložijo 

predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti, NAKVISA ter šolska inšpekcija, študenti, 

- spremljanje realizacije dolgoročnega razvojnega programa šole za obdobje 2017-2021, 

- druge zadeve in pobude, vezane na strategijo in delovanje Višje strokovne šole. 

 

2.3 Predavateljski zbor 

 

Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji in inštruktorji višje šole, ki v letu 2019/2020 

sodelujejo v izobraževalnem procesu. Predavateljski zbor, ki ga vodi v.d. ravnateljice Sabina 

Rovšek. 

 

Naloge predavateljskega zbora so (ZVSI, 12. člen): 

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih  z izobraževalnim delom, 

- daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 

- daje mnenje k dolgoročnemu razvojnemu programu šole, 

- obravnava letno poročilo o kakovosti, 

- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 

- odloča o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, 

- sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami, 

- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma ravnatelja, 
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- daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje k predlogu ravnatelja za 

napredovanje, 

- imenuje predavatelje šole, 

- sodeluje s študenti in 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Predavateljski zbor Višje strokovne šole deluje skladno z zakonodajo, predpisi, internimi akti, 

javno in transparentno.  

 

2.4 Strokovni aktivi 

 

Strokovne aktive šole sestavljajo predavatelji sorodnih skupin predmetov. Vodje strokovnih 

aktivov za posamezne programe imenuje ravnatelj za vsako študijsko leto. 

 

Za študijsko leto 2019/2020 so vodje aktivov: 

- program Ekonomist: dr. Barbara Grintal, 

- program Informatika: Andrej Krajnc, 

- program Logistično inženirstvo: mag. Marino Medeot, 

- program Organizator socialne mreže: mag. Gabrijela Hauptman, 

- program Poslovni sekretar: Vladimir Pirc, 

- program Strojništvo: Janez Dulc. 

 

Posamezni strokovni aktiv: 

- v skladu z ZVSI (ZVSI, 13.člen): 

o obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 

o usklajuje merila za ocenjevanje,  

o daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela,  

o obravnava pripombe študentov, 

o opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

- poleg zakonsko določenih nalog: 

o načrtuje učna gradiva,  

o pripravlja teme za diplomske naloge študentov,  

o daje pobude za izboljšanje materialnih pogojev dela šole. 

 

Naloge vodij strokovnih aktivov: 

- sklicevanje in vodenje sestankov aktiva in koordiniranje dela, 

- spodbujanje inovativnosti in kakovostnega izvajanja pedagoškega dela v aktivu in  

- zbiranje pobud pedagoških delavcev. 
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2.5 Študijska komisija 

 

Delo študijske komisije ureja poleg zakonskih aktov in akta o ustanovitvi tudi Poslovnik za 

delovanje Študijske komisije, ki ga je na podlagi ZVSI sprejel predavateljski zbor višje 

strokovne šole Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., Litija.  

 

Študijsko komisijo sestavljajo 3 predavatelji šole, od katerih je eden predsednik. Člane in 

predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno 

imenovani. V študijskem letu 2019/2020 študijsko komisijo sestavljajo: 

- predsednica dr. Barbara Grintal 

- članica mag. Gabrijela Hauptman in 

- članica Katja Špec Cirar. 

Študijska komisija se sestaja in obravnava pisne vloge študentov praviloma vsak 1. petek v 

mesecu, oziroma po potrebi. Zapisnike piše Gordana Marinovič, referentka za študijske in 

študentske zadeve. 

 

Študijska komisija opravlja naslednje naloge (ZVSI, 14. člen): 

- obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov,  

- obravnava vprašanja v zvezi z prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter 

- sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja 

oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri 

izpolnjevanju študijskih obveznosti 

- opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor. 

 

Predsednik Študijske komisije ob pomoči referata za študijske in študentske zadeve (v 

nadaljnjem besedilu: referat) skrbi za: 

- sklicevanje sej študijske komisije, 

- pripravo potrebne dokumentacije za obravnavo na sejah študijske komisije – vlog 

oziroma prošenj študentov, 

- skrb za obravnavo pravilnikov in drugih aktov, ki jih je potrebno sprejeti ali spremeniti 

(kot izdelan predlog za potrditev na predavateljskem zboru oziroma strateškem svetu), 

- za obravnavo prošenj oziroma pritožb študentov v skladu s pravilniki, 

- pisanje zapisnikov sej študijske komisije, 

- poročanje na predavateljskem zboru o sprejetih sklepih študijske komisije in podajanje 

predlogov sklepov, ki jih mora potrditi predavateljski zbor, 

- sprotno realizacijo sprejetih sklepov, 

- sodelovanje z ravnateljico višje šole, referentom za študentske zadeve, ostalim 

vodstvom šole, predavatelji, študenti, komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

na višji šoli, strateškim svetom in drugimi glede na potrebo in pristojnosti,  

- opravljanje drugih nalog v skladu s pristojnostmi.  
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2.6 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

 

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednik in šest 

članov, in sicer (ZVSI 15. člen) :  

- pet predavateljev šole, tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse 

skupine predmetov ter  

- dva študenta.  

 

Skladno z ZVSI mora imeti komisija 5 predstavnikov predavateljev. Ker pa morajo biti 

zastopana vsa predmetna področja oziroma programi, VSŠ pa izvaja 6 višješolskih 

programov, je v sestavi komisije en dodaten predstavnik predavateljev in zato komisijo 

sestavlja 6 predavateljev. 

 

Predsednika in člane Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje 

predavateljski zbor. Komisija za študijsko leto 2019/2020 je bila imenovana dne 24. 10. 2019 

in deluje v sestavi:  

- predavatelj programa Strojništvo: Janez Dulc – predsednik komisije, 

- predavateljica programa Ekonomist: Barbara Grintal, 

- predavatelj programa Informatika: Andrej Kranjc, 

- predavatelj programa Logistično inženirstvo: Marino Medeot, 

- predavatelj programa Organizator socialne mreže: Gabrijela Hauptman, 

- predavatelj programa Poslovni sekretar: Katja Špec Cirar, 

- 2 predstavnika študentov: Darjan Savšek in Sanja Morgan, 

- dodatni člani - strokovni sodelavci za kakovost: Sandra Katić in Gordana Marinović. 

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge (ZVSI, 15. 

člen): 

- ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, 

- vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti 

dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov 

in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije 

- načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, 

- sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

(nacionalna agencija) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini, 

- spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov, 

- na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter 

- pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije. 
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3. PROGRAMI 
 

3.1. Vrste višješolskih strokovnih programov 
 

Izobraževalni center Geoss d.o.o. bo v študijskem letu 2019/2020 izvajal naslednje 

višješolske strokovne programe za pridobitev stopnje izobrazbe VI/1, v katerih programi so 

po sistemu ECTS ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami (v nadaljnjem besedilu: KT): 

 program EKONOMIST, 

 program INFORMATIKA, 

 program LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, 

 program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 

 program POSLOVNI SEKRETAR in  

 program STROJNIŠTVO. 

 

Predstavitve programov in vsebin zunanjim deležnikom izvede Izobraževalni center Geoss 

d.o.o. na informativnih dnevih, ki je bil v spomladanskem roku organiziran 15. 2. 2019 v 

prostorih Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., kasneje pa še vsak 1. ponedeljek v mesecu 

glede na predhodne najave zainteresiranih. Študentom je bil kasneje program predstavljen 

še uvodnih srečanjih pred pričetkom predavanj. 

 

Vsebina in izvajanje vseh programom poteka skladno s višješolskimi izobraževalnimi 

programi, katere je predlog Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje 

sprejel minister Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

V nekaterih programih je del predmetnika tudi prosto izbirni predmet. zaradi majhnih skupin 

te predmete določi šola. Lahko pa študent za prosto izbirni predmet izbere tudi katerega koli 

od drugih predmetov, ki jih izvaja šola v tistem študijskem letu, ko je prosto izbirni predmet 

na urniku. V nadaljevanju navajamo izvedbene predmetnike za študente vpisane v 

študijskem letu 2019/2020. Predmetniki za to skupino vpisanih, veljajo za študijska leta 

2019/2020 in 2020/2021. 

 

Del predmetnika v programu so izbirni moduli. Šola izvaja en izbirne module skladno z 

verifikacijo. Le v programu Organizator socialne mreže lahko študenti izbirajo med dvema 

moduloma. Če je s strani študentov izražena želja po vključitvi v modul, ki ga šola ne izvaja, 

se lahko študent vključi v želeni modul na drugi šola. Predmetniki in izbirni moduli so razvidni 

iz predmetnikov za posamezen program v nadaljevanju tega poglavja. 

 

Pri posameznih programih je del predmetnika prosto-izbirni predmet. To je lahko katerekoli 

predmet, ki ga VSŠ izvaja v sklopu verificiranih programov in ima 5 KT. Šola izbere ta 

predmet, študent pa se lahko odloči tudi za drug predmet, ki ga v istem š.l. izvaja VSŠ in ima 

5 KT.  
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3.1.1 Program Ekonomist 

 

Predmetnik programa Ekonomist 

Št. Ime modula oziroma predmeta 
Obvezno ali 

izbirno 
Kreditne 

točke 

1. letnik 

M1 KOMUNIKACIJA (KOM) obvezno 16 

P1 Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1) obvezno 6 

P2 Poslovno komuniciranje (POK) obvezno 6 

D1 Praktično izobraževanje (PRI 1) obvezno 4 

M2 ANALIZA (ANA) obvezno 14 

P3 Informatika (INF) obvezno 5 

P4 Poslovna matematika s statistiko (PMS) obvezno 6 

D2 Praktično izobraževanje (PRI 1) obvezno 3 

M3 POSLOVANJE (POS) obvezno 22 

P5 Organizacija in menedžment podjetja (OMP) obvezno 6 

P6 Ekonomija (EKN) obvezno 5 

P7 Osnove poslovnih financ (OPF) obvezno 6 

D3 Praktično izobraževanje (PRI 1) obvezno 5 

M4 TRŽENJE (TRŽ) izbirno 8 

P8 Trženje (TRŽ) obvezno 6 

D4 Praktično izobraževanje (PRI 1) obvezno 2 

2. letnik 

M5 KOMERCIALA (KMR) izbirno 20 

P9 Prodaja (PRO) obvezno 8 

P10 Nabava (NAB) obvezno 6 

D5 Praktično izobraževanje (PRI 2) obvezno 6 

M6 PRAVO (PRA) izbirno 8 

P11 Poslovno pravo (PPR) obvezno 6 

D6 Praktično izobraževanje (PRI 2) obvezno 2 

M7 KAKOVOST (KAK) izbirno 7 

P12 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK) obvezno 5 

D7 Praktično izobraževanje (PRI 2) obvezno 2 

M9 VODENJE THNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO izbirno 15 

P16 Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (OPP) obvezno 6 

P17 Poslovna logistika (POL) obvezno 5 

D9 Praktično izobraževanje (PRI 2) obvezno 4 

 PROSTO IZBIRNI PREDMET izbirno 5 

P46 Upravljanje zalog (UZA) obvezno 5 

D34 DIPLOMSKO DELO obvezno 5 

Skupaj kreditnih toč 120 
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Temeljni cilji posameznih programov so izobraziti Ekonomiste:  

 z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem, 

 z  dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja 

računovodstva, 

 s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in 

organiziranja tehnoloških procesov, 

 ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja 

komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, poslovna logistika. 
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3.1.2 Program Informatika 

Predmetnik programa Informatika 

Št. Ime modula oziroma predmeta Obvezno ali 

izbirno 

Kreditne 

točke 

1. letnik 

M1  KOMUNIKACIJE V TEHNIKI obvezno 20 

P1  Strokovna terminologija v tujem jeziku  obvezno  

P2  Poslovno komuniciranje in vodenje  obvezno  

P3  Računalništvo in informatika  obvezno  

D1  Praktično izobraževanje – Komunikacije v tehniki obvezno  

M2  POSTAVITEV IN KONFIGURACIJA OMREŽIJ obvezno 22 

P4  Operacijski sistemi I obvezno  

P5  Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov obvezno  

P6 Računalniške komunikacije in omrežja I obvezno  

D2  Praktično izobraževanje – Postavitev in konfiguracija omrežij obvezno  

 M3 KODIRANJE PROGRAMOV obvezno 18 

P7 Programiranje I obvezno  

P8 Zbirke podatkov I obvezno  

D3 Praktično izobraževanje - Kodiranje programov obvezno  

2. letnik 

M4 OSNOVE EKONOMIJE Obvezno 8 

P9 Ekonomika podjetja Obvezno  

D4 Praktično izobraževanje – Osnove ekonomije Obvezno  

M5 SISTEMSKO ADMINISTRIRANJE Obvezno 14 

P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme Obvezno  

P11 Operacijski sistemi II obvezno  

D5  Praktično izobraževanje – Sistemsko administriranje obvezno  

M6 UPRAVLJANJE PODATKOVNIH OMREŽIJ Obvezno 14 

P12 Računalniške komunikacije in omrežja II Obvezno  

P13 Varnost in zaščita Obvezno  

D6 Praktično izobraževanje – Upravljanje podatkovnih omrežij obvezno  

M8 RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH  Izbirno 14 

P16 Zbirke podatkov II izbirno  

P17 Informacijski sistemi Izbirno  

D9 Praktično izobraževanje izbirno  

M9 RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH POSTAVITEV Izbirno 14 

P18 Izdelava spletnih strani izbirno  

P19 Elektronsko poslovanje Izbirno  

D9 

Praktično izobraževanje – Razvoj in vzdrževanje spletnih 

predstavitev 

izbirno  

 Prosto izbirni predmet  obvezno 5 

Šola izvede enega od izbirnih modulov, in sicer izbira med modulom M8 in M9. Za prosto-izbirni predmet izvede predmet 

tistega modula, ki ga ne izvaja za študijsko skupino. 

D11 Diplomsko delo obvezno 5 

Skupaj kreditnih toč 120 
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Temeljni cilji posameznih programov so izobraziti Informatika: 

 s širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, 

 s pridobljenimi generičnimi in poklicno-specifičnimi kompetencami strokovnega 

področja informatike, 

 s sposobnostjo za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, 

 s sposobnostjo spremljanja stroke in uporabo strokovne literature, 

 z oblikovano samozavestjo in odločnostjo za poslovne odločitve in za reševanje 

konkretne strokovne problematike, 

 z odgovornim odnosom do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, 

 s sposobnostjo samostojnega razvoja poklicne identitete, strokovne odgovornosti in 

profesionalnosti, 

 z avtonomnostjo pri svojem strokovnem delu. 
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3.1.3 Program Logistično inženirstvo 

 

Predmetnik programa Logistično inženirstvo 

Št. Ime modula oziroma predmeta Obvezno ali 

izbirno 

Kreditne 

točke 

1. letnik 

M1 KOMUNIKACIJA (KOM) obvezno 20 

P1 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) obvezno 6 

P2 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) obvezno 5 

P3 Računalništvo in informatika v logistiki   (RAI) obvezno 6 

D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K) obvezno 3 

M2 LOGISTIKA obvezno 15 

P4 Logistični sistemi (LOS) obvezno 6 

P5 Varnost v prometu in varstvo pri delu (VPD) obvezno 5 

D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L) obvezno 4 

 OBVEZNI PREDMET obvezno 7 

P6 Uporabna matematika v logistiki (UML) obvezno 7 

M3 CESTNI PROMET 1 izbirno 18 

P7 Teorija prometnega toka (TPT) obvezno 7 

P8 Prevozna sredstva cestnega prometa (PSC) obvezno 5 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C) obvezno 6 

2. letnik 

M9 POSLOVNO – PRAVNI SISTEM obvezno 15 

P19 Ekonomika  podjetja  (EKP) obvezno 7 

P20 Pogodbeno pravo (PPR) obvezno 5 

D9 Praktično izobraževanje v poslovnem procesu (PRI 2P) obvezno 3 

M10 CESTNI PROMET 2 izbirno 30 

P21 Organizacija cestnega prometa (OCP) obvezno 7 

P22 Urbanizacija prometa in  cestna infrastruktura (UCI) obvezno 5 

P23 Tehnologija cestnega prometa (TCP) obvezno 8 

D10 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2C) obvezno 10 

 IZBIRNI PREDMET izbirno 5 

P41 Špedicija in transportno zavarovanje (ŠTZ) izbirni 5 

 PROSTO IZBIRNI PREDMET obvezno 5 

 Organizacija in management podjetja izbirno 5 

D16 DIPLOMSKO DELO (DDE) obvezno 5 

Skupaj kreditnih točk 120 
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Temeljni cilji posameznih programov so izobraziti Logistične inženirje: 

- z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v 

logističnem inženirstvu; 

- z usvojenimi generičnimi in poklicno-specifičnimi kompetencami strokovnega področja 

logistike; 

- za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov; 

- za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; 

- z oblikovano samozavestjo in odločnostjo za poslovne odločitve in za reševanje 

konkretne strokovne problematike; 

- z odgovornim odnosom do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,  

- s postavljenimi temelji za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti 

in profesionalnosti; 

- za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;  

- za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro in mikrologističnih 

mrež. 
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3.1.4 Program Organizator socialne mreže 

 

Predmetnik programa Organizator socialne mreže 

Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine 
Obvezno ali 

izbirno 
Kreditne 

točke 

1. letnik 

M1 Sporazumevanje (SPO) obvezno 20 

P1 Tuji jezik   (TUJ ) obvezno 5 

P2 Jezikovna kultura (JEK) obvezno 5 

P3 Informacijska tehnologija v sociali  (ITS) obvezno 5 

D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 5 

M2 Vodenje in organiziranje (VIO) obvezno 12 

P4 Organizacija in tehnike vodenja (OTV) obvezno 5 

P5 Pravo in vodenje dokumentacij v sociali (PVD) obvezno 5 

D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 3 

M3 Socialna dejavnost (SOD) obvezno 23 

P6 Kaj je socialna država (SCD) obvezno 6 

P7 Lokalno okolje in podporne mreže (OPM) obvezno 6 

P8 Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju (SPD) obvezno 6 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 5 
P21 prosto izbirni predmet obvezno 5 

 Trženje izbirno 5 

2. letnik 

M4 Človek in okolje (ČOK) obvezno 16 

P9 Človek v socialnem okolju (ČSO) obvezno 6 

P10 Komunikacija z uporabniki (KUP) obvezno 6 

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 2) obvezno 4 

M5 Otroci in mladostniki  (OIM)* izbirno 16 

P11 Otroci in mladostniki v sodobni družbi (MSD) obvezno 6 

P12 Družba tveganja (DTV) obvezno 6 

D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 4 

M7 Stari človek (SČL)* izbirno 16 

P15 Starost in staranje (SIS) obvezno 6 

P16 Življenjski svet starega človeka (ŽSČ) obvezno 6 

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 4 

M8 Aktivno bivanje (ABI)  obvezno 15 

P17 Animacija z umetnostnim izražanjem (AUI) obvezno 6 

P18 Delovanje za zdravo življenje (DZŽ) obvezno 6 

D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 3 

M9 Vključevanje v družbo (VVD) obvezno 8 

P20 Marginalne družbene skupine (MDS) izbirno 6 

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 

D10 diplomsko delo obvezno 5 

Skupaj kreditnih točk 120 

 

Opomba*: Študenti morajo v drugem letniku izbirajo med dvema izbirnima moduloma, to sta 

modul M5 Otroci in mladostniki in M7 Stari človek. Odločijo se lahko tudi za oba izbirna 

modula. 
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Temeljni cilji posameznih programov so izobraziti Organizatorje socialne mreže:  

 za organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem 

vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo,  

 za organiziranje in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne 

preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi,  

 za informiranje uporabnikov  o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o 

podpornih mrežah v lokalnem okolju, 

 za sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju 

socialnega varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni, 

 za samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in 

postopkov ter iskanje novih pristopov in rešitev pri svojem delu,   

 za oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti 

ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.  
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3.1.5 Program Poslovni sekretar 

 

Predmetnik Poslovni sekretar 

Št. Ime modula oziroma predmeta Obvezno ali 

izbirno 

Kreditne 

točke 

1. letnik 

M1 KOMUNIKACIJA (KOM) obvezno 16 

P1 Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1) obvezno 6 

P2 Poslovno komuniciranje obvezno 6 

D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 4 

M2 POSLOVANJE IN FINANCE (PIF) obvezno 12 

P3 Ekonomika poslovanja (EKP) obvezno 5 

P4 Računovodstvo in finančno poslovanje (RFP) obvezno 5 

D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 2 

M3 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEMI (IKS) obvezno 14 

P5 Informacijska-komunikacijska podpora v pisarni (IKP) obvezno 5 

P6 Informacijska tehnologija in podatki (ITP) obvezno 5 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 4 

M4 ZAKONODAJA IN UPRAVA (ZIU) obvezno 13 

P7 Gospodarsko pravo (GOP) obvezno 5 

P9 Državna uprava in upravni postopek (DUP) izbirno 5 

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 3 

 PROSTO IZBIRNI PREDMET obvezno 5 

 Trženje izbirno 5 

2. letnik 

M5 POSLOVNI JEZIK obvezno 14 

P10 Poslovni tuji jezik 2 (PTJ 2) obvezno 5 

P11 Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PSJ) obvezno 5 

D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 4 

M6 SODOBNA PISARNA (SOP) obvezno 16 

P12 Sodobno vodenje pisarne (SVP) obvezno 6 

P13 Ljudje v organizaciji (LOR) obvezno 6 

D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 4 

M7 ORGANIZACIJA IN PROTOKOL obvezno 13 

P14 Osnove upravljanja in organizacija poslovanja (UOP) obvezno 5 

P15 projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD) obvezno 5 

D7 Praktično izobraževanje (PRI 2) obvezno 3 

M9 SPLETNO POSLOVANJE izbirno 12 

P18 Elektronsko poslovanje (EPO) obvezno 5 

P19 Grafični in spletni dizajn v pisarni (GSD) obvezno 5 

D9 Praktično izobraževanje (PRI 2) obvezno 2 

D16 DIPLOMSKO DELO (DDE) obvezno 5 

Skupaj kreditnih toč 120 
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Temeljni cilji posameznih programov so izobraziti Poslovne sekretarje: 

- za izvajanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja 

in spremljanja aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu, ki temelji na v programu 

pridobljenih širokih in poglobljenih strokovno-teoretičnih ter praktično uporabnih znanjih s 

področja organizacije in pisarniškega poslovanja; 

- za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, 

opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil in reševanja posameznih 

delovnih problemov z uporabo ustreznih metod in postopkov; 

- s sposobnostjo povezovanje znanja in informacij o odvijanju poslovnih in drugih 

dogajanj, znotraj in izven organizacije s ciljem zagotavljanja sprejemanja celovitih in 

optimalnih odločitev; 

- z strokovno odgovornostjo in profesionalnostjo, razumevanjem pomena inovacij in 

sprememb v delovnih procesih ter odgovornostjo do zagotavljanja kakovosti pri svojem 

delu; 

- s kritičnim mišljenjem in razumevanjem pomena učenja kot vseživljenjskega procesa. 
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3.1.6 Program Strojništvo 

 

Predmetnik programa Strojništvo 

Št. Ime modula oziroma predmeta 
Obvezno 

ali izbirno 

Kreditne 

točke 

1. letnik 

M1 Komunikacije obvezno 24 

P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)  6 

P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV)  6 

P3 Računalništvo (RAC)  6 

D1 Praktično izobraževanje (PRI) – M1  6 

 Predmeti, ki niso vključeni v modul  10 

P4 Mehanika 1 (ME1) obvezno 5 

P6 Strojni elementi (STE) izbirno 5 

M2 Osnovne obvezno 21 

P8 Materiali (MTR)  5 

P9 Varnost pri delu in varovanje okolja (VDO)  3 

P10 Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov (TPN)  6 

D2 Praktično izobraževanje (PRI) – M2  7 

 Prosto izbirni predmet obvezno 5 

 Organizacija in management podjetja izbirno 5 

2. letnik 

M3 Poslovanje in procesi obvezno 13 

P11 Ekonomika podjetja (EKP)  6 

P11 Kakovost in zanesljivost procesov (KZP)  5 

D3 Praktično izobraževanje (PRI) – M3  2 

M4 Tehnologije obvezno 16 

P13 Mehanika 2 (ME2)  5 

P14 Tehnologija (TEH)  7 

D4 Praktično izobraževanje (PRI) – M4  4 

M6 Energetski modul  izbirno 9 

P16 Energetika (ENE)  7 

D6 Praktično izobraževanje (PRI) – M6  2 

M7 Orodjarstvo izbirno 17 

P17 Snovanje in konstruiranje orodij (SKO)  7 

P18 Izdelava in vzdrževanje orodij (IVO)  5 

D7 Praktično izobraževanje (PRI) – M7  5 

 Diplomsko delo  5 

Skupaj kreditnih točk 120 
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Temeljni cilji posameznih programov so izobraziti Inženirje strojništva: 

 z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za področje 

strojništva; 

 za razvijanje generičnih in poklicno specifičnih kompetenc za področje strojništva; 

 za razvijanje sposobnosti za učinkovito vključevanje v tehnološke, proizvodne (ekološke) 

in medosebne procese v delovnem okolju; 

 za razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in  pozitivnega odnosa do 

delovnega in širšega okolja; 

 za oblikovanje prožnosti in prilagodljivost za spremembe in poslovne odločitve ter 

reševanje  konkretne strokovne problematike. 

 

3.2 Priznavanje izobraževanja 

 

V skladu s Pravilnikom o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem 

izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/10) se lahko študentom na podlagi njihove vloge 

študijski komisiji, priznajo določene študijske obveznosti, kot so npr. praktično izobraževanje 

in študijski predmeti, če je študent že opravil izpit za enak ali sorodni predmet na drugi šoli. O 

vlogi za priznavanje najprej odloča nosilec predmeta za katerega je bila oddana vloga za 

priznavanje, njegovo mnenje pa potem obravnava še študijske komisija, ki izda končen sklep 

o priznavanju predhodno pridobljenega znanja. 
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4. NAČRT VPISA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 

 

4.1 Pogoji za vpis 

 

V višješolski strokovni program se lahko vpiše, kdor izpolnjuje razpisne pogoje določene s 

strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so navedeni v Razpisu za vpis v višje 

strokovno izobraževanje za študijsko leto 2019/2020 (v nadaljnjem besedilu: razpis), 

objavljen 1. 2. 2019. 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen 

preizkus posebne psihofizične sposobnosti. Kandidati za vpis so preizkus opravljali: 

- v prvem prijavnem roku: 28. 6. 2019, 

- v drugem prijavnem roku: 23. 9. 2019, 

- vpis na preostala vpisna mesta: 26. 9. 2019 in 8.10.2019.  

 

V interesu šole je, da referentka za študijske in študentske zadeve ter drugi strokovni delavci 

zadeve pred vpisom podrobno predstavijo progam izobraževanja, predvideno organizacijo 

izrednega študija, trajanjem študija, način izvedbe študija, pogoje izobraževanja, ki jih nudi 

šola, cenik za tekoče študijsko leto in možne načine plačevanja stroškov izobraževanja. 

Bodoče študente seznanimo tudi z pogoji za študij, dostopnostjo študijskega gradiva, 

možnostjo individualne pomoči med študijem ter možnostjo priprave individualnega 

osebnega izobraževalnega načrta. Vsakemu kandidatu izročimo Načrt predvidenih 

prilagoditev za izvajanje izrednega študija. 

 

4.2 Razpisana vpisna mesta 

 

Načrt vpisa je s Sklepom o vsebini razpisa za vpis skladno z 3. členom Pravilnika o vpisu v 

višje strokovno izobraževanje sprejel Predavateljski zbor Višje strokovne šole na svoji seji 

dne 16. 10. 2018. Cilj šole je vpisati izredne študente v 1. letnik, skladno z razpisanimi mesti: 

 

  Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

Ime programa redni izredni redni izredni 

Ekonomist - 40 - - 

Informatika - 50 - - 

Logistično inženirstvo - 40 - - 

Organizator socialne mreže - 51 - - 

Poslovni sekretar - 40 - - 

Strojništvo - 52 - - 
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V razpisu za vpis v izredni študij so dodatna vpisna mesta namenjena za vpis tujcev, in sicer 

največ do 50 odstotkov od števila razpisanih vpisnih mest za posamezen program. Tujci se 

lahko vpišejo v program tudi, če ni razpisanih dodatnih vpisnih mest. V preteklem študijskem 

letu je bilo število vpisanih tujcev 5 skupaj v vse izobraževalne programe, zato dodatna 

mesta za tujce niso bila razpisana. 

 

4.3. Število vpisanih študentov 
 

V času nastajanja letnega delovnega načrta, je bilo na dan 21. 10. 2019, število vpisanih 

študentov v študijskem letu 2019/2020 sledeče: 

  1. letnik 2. letnik Skupaj 

Ime programa prvič vpisani ponavljalci prvič vpisani ponavljalci 

Ekonomist 26 / 3 4 33 

Informatika 29 / 3 5 36 

Logistično inženirstvo 13 / 7 4 24 

Organizator socialne mreže 14 / 1 2 17 

Poslovni sekretar 18 / 3 1 22 

Strojništvo 19 1 4 6 30 

Skupaj 118 1 21 22 162 

 

4.4 Financiranje 

 

Izreden študij je plačljiv in se zanj zaračunava šolnina. Višina šolnine, načini plačila ter 

pravice in obveznosti študentov in šole so določene v Pogodbi o izobraževanju, ki jo študent 

sklene s šolo ob vpisu v vsako posamezno študijsko leto. Stroški izobraževanja (šolnina) se 

določijo za vsako študijsko leto posebej. Stroški izobraževanja in način plačevanja so jim 

predstavljeni že na samem začetku v informativnih pogovorih. Študentom omogočamo 

brezobrestno obročno odplačevanje šolnine. 

 

Stroški izobraževanja za študijsko leto 2019/2020: 

Študijski program Cena  v  € 

Ekonomist 1.500 

Informatika 1.900 

Logistično inženirstvo 1.700 

Organizator socialne mreže 1.500 

Strojništvo 1.800 

Diploma 330 

Tretje in vsako naslednje opravljanje izpita 70 

Tretji in vsak naslednji oblikovno-tehnični pregled diplomskega dela 30 
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V šolnino je poleg organiziranih oblik študijskega dela vključeno dvakratno opravljanje izpita 

za vsak predmet, osnovno študijsko gradivo, vsi obrazci in potrdila, vsi postopki nastali v 

času študija (priznavanje izobraževanja), individualno svetovanje v času študija, uporaba 

učilnice za samostojno učenje in literatura ter gradivo v interni knjižnici. V šolnino je 

vključena tudi izdelava osebnega izobraževalnega načrta za študente, ki to želijo. V ceno 

diplome je vključen tudi tehnični pregled (največ 2X), tretji in vsak naslednji pa se zaračuna z 

veljavnim cenikom za študijsko leto. 

 

4.1 Finančni načrt 

 
Financiranje programov Višje strokovne šole je določeno s Pravilnikom o organizaciji in 

delovanju višje strokovne šole, ki v 4. členu navaja, da se programi VSŠ financirajo iz: 

- šolnin, 

- neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega izobraževanja, 

- donacij in prispevkov ustanovitelja ter sponzorjev in drugih virov. 

 

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s 

katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov 

nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se 

bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z 

namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in 

delovanja v sodobni družbi. 

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola je v študijskem letu 2018/2019 v 

projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega 

izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključil 16 kandidatov. 

Za izbrane udeležence bo izvajanje višješolskih izobraževalnih programov Izobraževalnega 

centra Geoss d.o.o., Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do 

zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, 

določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v 

pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko 

nadaljuje na lastne stroške. 

 

Višina šolnine  

S študenti vsako študijsko leto sklenemo Pogodbo o izobraževanju, ki določa medsebojne 

pravice in obveznosti, vedno pogosteje pa moramo določila pogodbe dopolnjevati z aneksi 

med študijskim letom. Z vsakim posameznikom, pri katerem pride do težav s plačevanjem 

šolnine se dogovorimo in določimo nove pogoje, ki bodo sprejemljivi tako za njega kot tudi za 

nas, sicer bi morali ti študenti prekiniti s študijem med letom.  

Ob tem velja poudariti, da študenti sami vedno težje zmorejo plačevati stroške izobraževanja 

in da se vedno več  sprememb, ki vplivajo na plačilno sposobnost študenta zgodi tudi med 

študijskim letom. 
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Glede na izračun se bo tudi v študijskem letu 2019/2020 nadaljeval trend zniževanja 

prihodkov s strani višješolskih šolnin. Stroški za izvedbo višješolskih programov bodo ostali 

enaki kot v prejšnjem študijskem letu. Tako za študijsko leto 2019/2020 pričakujemo, da ne 

bo razlike med prihodki in stroški. Razvoj višješolskih programov se bo kril iz ostalih tržnih 

dejavnosti šole. 

Šolnine so v večini krite s strani študentov, v študijskem letu 2019/2020 bo imelo krito šolnino 

s strani projekta MUNERA 3: 

- 2 študenta 2. cikla, 

- 9 študentov 3. cikla (vključeni že v študijskem letu 2018/19). 

Podjetja bodo šolnino krila šestim študentom, dvema v programu Strojništvo, dvema v 

programu Ekonomist, po enemu študentu v programih Informatika in Organizator socialne 

mreže. 
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5. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA V ŠTUDIJSKEM LETU 
2019/2020 

 

5.1 Prilagoditve izrednega študija 
 

Višješolske strokovne programe izvajamo samo kot izredni študij, zato je izobraževanje v 

celoti prilagojeno potrebam in zahtevam izrednim študentom, to so običajno odrasli in 

zaposleni. Pri organizaciji študija so nam osnovno vodilo ZVSI in Navodila za prilagajanje 

izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 43/2012 in 44/2017).  

 

Prilagoditve izvajanja izrednega študija se izvedejo na podlagi Načrta predvidenih 

prilagoditev za izvajanje izrednega študija pripravljenih za vsak posamezen študijski program 

(Priloge od 3 do 8). Na podlagi navedenih načrtov prilagoditev se po uvodnem spoznavanju 

študentov in izvedenih postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja izdelajo 

Določitve prilagoditev za izvajanje študija vseh študijskih programov. Pri tem upoštevamo, da 

izvajamo izključno izreden študij, v katerega so večinoma vpisani študenti z delovnimi 

izkušnjami in študenti, ki so zaposleni, zato izvedbo študijskega programa temu prilagodimo. 

Pri tem upoštevamo s programom predpisane kataloge znanj, predvidene ciljne kompetence 

po poklicnem standardu in cilje izobraževalnega programa, kakor tudi že pridobljeno znanje 

in delovne izkušnje študentov. Predavatelji morajo pri pedagoškem delu upoštevati Kataloge 

znanj za predmete, ki jih poučujejo. Dosledno je potrebno upoštevati obvezne oblike 

preverjanja in ocenjevanja znanj. 

 

Predvidevamo skupinsko izvedbo študija, prilagoditve pa so podrobneje opredeljene v Načrtu 

predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija (Priloge od 3 do 8). Določitev 

prilagoditev za posamezno skupino študentov se bo oblikovala po uvodnem spoznavanju 

študentov in izvedenih postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja. Študent lahko 

napreduje v višji letnik, ko izpolni pogoje za napredovanje, ki bodo opredeljeni v Določitvi 

prilagoditev za posamezno skupino študentov. Študenti so seznanjeni z letnim načrtom dela 

in ažurno informirani o tekočih prilagoditvah njegove izvedbe. V nujnih primerih, morebitne 

spremembe glede organiziranih oblik dela – predavanj, obveščamo študente tudi z SMS-i ali 

telefonskimi klici. 

 

V študijsko skupino združujemo študente vpisane v 1. in 2. cikel. To posledično pomeni, da 

se posamezen predmet izvaja vsako drugo študijsko leto, v študijskem letu, ko za določen 

predmet ni predavanj, pa organiziramo konzultacije in izredne izpitne roke. Vrstni red izvedbe 

predmetov je prilagojen težavnosti in navezovanju vsebin med posameznimi predmeti ter 

kombiniranju izvedbe predmetov iz različnih programov. To pomeni, da izvedba predmetov 

ne poteka strogo po letnikih in vrstnem redu kot je navedeno v predmetniku.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1787
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Predavanja so praviloma organizirana dva do trikrat tedensko v popoldanskem času, 

izjemoma tudi v sobotah v dopoldanskem času. Izredni študij se izvaja po predmetih, po 

zaključku enega predmeta sledi nov predmet.  

 

Šola v sodelovanju s predavatelji in različnimi podjetji organizira tudi oglede dobrih praks, 

ekskurzije. Študenti so o terminih in organizaciji obveščeni na predavanjih in preko spletne 

strani šole.  

 

Gradiva za posamezne predmete so objavljena na spletni strani šole, pri nekateri predmetih 

pa uporabljamo tudi spletno učilnico Moodle. Spletne vsebine ureja referentka, spletno 

učilnico pa za posamezen predmet ureja nosilec predmeta. Študentom je na razpolago tudi 

učilnica za samostojno učenje in interna knjižnica šole, do katere imajo dostop v času 

uradnih ur referata, izjemoma pa tudi izven uradnih ur po predhodnem dogovoru. 

 

5.1.1 Študijski koledar in urnik 

Izredni višješolski študij traja praviloma dve leti in pol. Študijsko leto se začne 1. 10. 2019 in 

zaključi 30. 9. 2020. Organizirane oblike študijskega dela izvajamo celo študijsko leto, razen 

jesenskih, novoletnih, zimskih in prvomajskih počitnic. Zaradi realizacije programa, je včasih 

potrebno, vendar le izjemoma, organizirati predavanja tudi v času počitnic.   

 

Koledar in urniki se po potrebi sproti prilagajajo, z vsemi spremembami pa sproti informiramo 

študente z obvestili na spletni strani, z e-pošto, sms-sporočili, po telefon ali osebno. Študijski 

koledar (Priloga 2) je le okvirni, datumi se lahko spremenijo, običajno zaradi 

nerazpoložljivosti predavateljev zaradi bolezni, službene odsotnosti ali drugih nenačrtovanih 

osebnih razlogov. 

 

Predavanja so praviloma organizirana dva do trikrat tedensko v popoldanskem času, 

izjemoma tudi v sobotah v dopoldanskem času. Izredni študij se izvaja po predmetih, po 

zaključku enega predmeta sledi nov predmet.  

 

5.1.2 Ocenjevanje znanja 

Študenti lahko opravijo predmetne izpite v: 

- rednih izpitnih rokih 

Redni izpitni roki so določeni v urniku posameznega predmeta in so praviloma najprej 

sedem dni po zadnjem predavanju pri predmetu. Določi jih ravnateljica in referentka v 

sodelovanju s predavatelji. 

- izrednih izpitnih rokih 

Izredni izpitni roki za pisni izpit oziroma pisni del izpita so organizirani kar dvakrat 

mesečno, in sicer vsak 1. in 3. ponedeljek v mesecu. Za predmete pri katerih je 

ocenjevanje tudi ustno, pa so razpisani vsaj trije izpitni roki v študijskem letu. 

V skladu z izpitnim redom se lahko na željo študenta določi tudi individualni izpitni rok.  
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Študent ima v študijskem letu pravico trikrat opravljati posamezen predmetni izpit. 

 

Izpitno obdobje poteka od meseca septembra do vključno meseca junija ter po dogovoru tudi 

v mesecu juliju in avgustu. Študenti lahko v skladu s 14. členom Študijskega reda predlagajo 

prestavitev izpita. Šola jim v okviru možnosti ugodi. 

 

Za prijavo na redne izpitne roke uporabljamo spletno aplikacijo. Prijavo na izredni izpitni rok 

pa morajo študenti poslati na e-naslov referentke oziroma se lahko prijavijo tudi osebno. 

Prijava mora biti oddana najmanj 5 dni pred izpitnim rokom. Od izpita se lahko odjavijo 

najmanj 3 dni pred izpitnim rokom osebno po telefonu ali 30 minut pred in po predavanjih in 

preko e-pošte. 

 

Udeleženci so o datumih opravljanja rednih izpitov seznanjeni preko urnikov objavljenih na 

spletni strani, izredni roki pa so opredeljeni v Študijskem redu, obveščeni pa so tudi ustno na 

organiziranih sestankih ali individualnih razgovorih. 

 

Podrobneje je izpitni red zapisan v Študijskem redu, od 13. do 17. člena. 

 

Ocenjevanje znanja in ovrednotenje s kreditnimi točkami 

- Znanje študentov se ocenjuje pri posameznih predmetih in drugih sestavinah študijskega 

programa v skladu s Katalogi znanj. Opravljene obveznosti se študentu ovrednotijo tudi 

s kreditnimi točkami (KT).  

- Do rezultatov izpitov dostopajo študenti preko spletni strani šole s svojim uporabniškim 

imenom in geslom. Rezultati so objavljeni pod vpisno številko študenta. 

- Študent mora biti z oceno pri ustnem ocenjevanju znanja seznanjen takoj, z oceno pri 

pisnem ocenjevanju pa v 10 dneh po opravljanju izpita. Študent ima pravico do vpogleda 

v ocenjeno pisno nalogo.  

 

5.1.3 Diplomski izpit 

Diplomski izpiti bodo v študijskem letu 2019/2020 razpisani vsak 1. četrtek v mesecu, v 

kolikor so prijavljeni vsaj štirje študenti. V kolikor za posamezni rok ni oddanih vsaj 4 

diplomskih nalog, se rok za diplomski izpit praviloma ne razpiše. Šola lahko razpiše tudi 

dodatne izpitne roke za zagovore diplomskih delo. 
 

Diplomski izpit razpiše ravnatelj v roku 30 dni po prejemu prijav na diplomski izpit vsaj štirih 

študentov. 
 

Referat posreduje študentu in članom izpitne komisije vabilo najmanj sedem dni pred 

diplomskem izpitom.  
 

Diplomski izpit je javen, zato mora biti objavljen vsaj sedem dni prej na oglasni deski šole. 

 

Slavnostno podelitev diplom načrtujemo v ob koncu leta 2019 oziroma na začetku leta 2020. 

Običajno se te svečanosti poleg vodstva in predavateljev naše srednje in višje šole udeležijo 
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tudi župan oziroma drugi predstavniki lokalne skupnosti ter predstavniki podjetij in svojci ter 

prijatelji diplomantov. 

 

5.1.4 Podpora študentom in druge oblike pomoči 

- Študenti imajo poleg kontaktnih ur v času predavanj, možnost pristopa h konzultacijam, 

ki so organizirane pred in po predavanju. Za predmete, ki jih tisto študijsko leto ni na 

urniku, so datumi konzultacij v naprej razpisani. 

- Študenti imajo možnost brezplačne vključitve v projekt KORAK – Pridobivanje temeljnih 

in poklicnih kompetenc, v okviru katerega se med drugim izvajajo tečaji tujih jezikov in  

računalništva. 

- Na voljo so jim tudi ostale oblike pomoči in podpore. Predavatelji so dosegljivi po 

elektronski pošti, v spletni učilnici v spletnem okolju Moodle, nekateri pa tudi osebno po 

telefonu.  

- Za voden študij jim je na voljo tudi pomoč referentke za študijske in študentske zadeve 

in v.d. ravnateljice.  

- Študenti imajo možnost uporabe e-knjižnice na spletni strani www.ic-geoss.si. Z 

osebnim geslom dostopajo do gradiv za posamezne predmete, navodil za vaje, 

seminarske naloge, praktično izobraževanje ter diplomske naloge.  

- Za samostojno učenje imajo v času uradnih ur referata možnost učilnice za samostojno 

učenje in interne knjižnice.  

- Če ima študent težave pri določenem predmetu, ima možnost individualne dodatne, 

brezplačne učne in druge pomoči po predhodnem dogovoru v referatu, pri ravnateljici in 

predavateljih.  

- Šola ima sklenjen dogovor o sodelovanju z Knjižnico Litija, katera ima določeno osebo, 

ki nudi pomoč našim študentom. 

 

Študenti se poslužujejo tovrstne pomoči, saj strokovni delavci šole preko svetovalnega dela 

spodbujamo študente k rednemu opravljanju obveznosti in jim pomagamo, ko pride do težav 

pri posameznem predmetu, kar je še posebej pomembno pri izobraževanju odraslih. Študenti 

imajo tako večjo motivacijo za študij in hitreje se vključijo v proces študija. 

 

5.2 Praktično izobraževanje  

 

Praktično izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: PRI) študentov je zelo pomemben vidik 

celotnega izobraževanja tako za študente, trg, izobraževalno ustanovo in širše okolje. 

Praktično izobraževanje je učenje, ki se izmenjuje med mestom v podjetju in izobraževalno 

ustanovo ali ustanovo za usposabljanje; je del formalne izobrazbe in usposabljanja. PRI je 

zelo učinkovita oblika učenja skozi delovne izkušnje, ki olajša prehod od izobraževanja in 

usposabljanja do dela. Predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega 

izobraževanja in praktičnim delom na delovnem mestu. S praktičnim izobraževanjem 

http://www.ic-geoss.si/
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študentje pridobijo spretnosti, znanja, veščine in izkušnje, ki jih trg in delodajalci potrebujejo, 

hkrati pa povečajo konkurenčnost in produktivnost podjetij. 

 

Vse informacije v zvezi s PRI so navedene v Priročniku za Praktično izobraževanje. Priročnik 

je objavljen na spletni strani šole. Priročnik opisuje organizacijo in potek izvedbe praktičnega 

izobraževanja v Izobraževalnem centru Geoss d.o.o., Litija. Namenjen je večji kakovosti 

izvedbe višješolskih programov. Informacije in navodila v priročniku so namenjena predvsem 

študentom in mentorjem v podjetjih, kot tudi predavateljem na šoli. Pravna podlaga za 

pripravo priročnika je ZVSI. 

 

Študente že ob začetku študijskega leta natančno seznanimo z obveznostmi PRI. Še 

posebej to velja za tiste, ki niso zaposleni ali pa nimajo dovolj ustreznih delovnih izkušenj za 

priznavanje PRI. Študenti si praviloma sami poiščejo in izberejo organizacijo za opravljanje 

praktičnega usposabljanja, pri čemer mora biti zagotovljeno, da PRI opravijo s področja dela, 

ki se veže na program študija na kateri je posamezen študent vpisan. V kolikor ne uspejo, jim 

organizacijo za izvedbo praktičnega izobraževanja pomaga poiskati šola.  

 

Študent opravlja PRI v podjetju pod mentorjevim nadzorom. Pri sami realizaciji morajo 

aktivno sodelovati: študent, šola, mentor in organizacija, kjer študent PRI opravlja: 

- mentorji: skrbijo za povezavo in vsebinski potek PRI ter v sodelovanju z organizatorjem 

PRI na šoli določi temo seminarske oziroma projektne naloge, ki jo mora študent izdelati 

ob zaključku PRI; 

- organizator PRI na šoli: je zadolžen za koordinacijo in izvedbo predpisanih vsebin 

programa. Na šoli usklajuje, nadzira in ocenjuje PRI posameznega študenta. 

 

Obseg praktičnega izobraževanja višješolskih programov je določen s programov in katalogi 

znanj posameznega študijskega programa. Okvirno mora imeti študent vsaj 2 leti ustreznih 

delovnih izkušenj oziroma morajo študenti, kot obvezni del študijskega programa, uspešno 

opraviti praktično izobraževanje v obsegu od 360 do 400 ur. Natančno število ur PRI je 

določeno z izobraževalnim programom in znaša: 

- program Ekonomist: za vsak letnik 400, 

- program Informatika: za vsak letnik 400 ur, 

- program Logistično inženirstvo: za vsak letnik 390 ur, 

- program Organizator socialne mreže: 1. letnik 360 ur, 2. letnik 390 ur, 

- program Poslovni sekretar: za vsak letnik 390 ur, 

- program Strojništvo: za vsak letnik 400 ur. 

 

 

Za zagovore projektnih nalog so predvideni najmanj trije roki. Natančne datume bomo 

določili glede na prejeta poročila o opravljenem praktičnem izobraževanju. 
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5.3 Okvirni razpored izvedbe organiziranih oblik študija za študijsko 
leto 2019/2020 

 

Podrobnejši razpored – urnik posameznega predmeta je določen z natančnim izvedbenim 

urnikom, ki je znan najmanj 1 mesec pred začetkom predmeta. Urniki so objavljeni na spletni 

strani VSŠ in na oglasni deski šole. Med študijskim letom prihaja tudi do nepredvidljivih 

sprememb urnika. V primerih morebitne spremembe glede organiziranih oblik dela – 

predavanj, obveščamo študente tudi z SMS-i ali telefonskimi klici. 

 

Pri posameznih programih je del predmetnika prosto-izbirni predmet. To je lahko katerekoli 

predmet, ki ga VSŠ izvaja v sklopu verificiranih programov in ima 5 KT. Šola izbere prosto-

izbirni predmet, študent pa lahko izbere tudi drug predmet izmed predmetov, ki ga v istem š.l. 

izvaja VSŠ in ima 5 KT. 

 

Lokacija izvajanja:  

 Izobraževalni center Geoss, Litija, Cesta komandanta Staneta 2, Litija, 

 Občina Litija, velika in mala sejna soba, Jerebova 14, Litija, 

 Osnovna šola Litija, Ulica Mile Pregljeve 3, Litija, 

 

Odločanje glede kraja izvajanja organiziranih oblik dela je v pristojnosti ravnateljice, glede na 

dejanske potrebe, razpoložljivost učilnic in upoštevanje želja študentov. 

 

5.3.1 Program Ekonomist 

Oznaka   Modul in predmet Predavatelj Termin izvajanja 

P6 Ekonomija (EKN) Helena Povše 21.10.2019 – 13.11.2019 

P4 Poslovna matematika s statistiko (PMS) Sergej Kapus 14.11.2019 – 12.12.2019 

P1 Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1) Sabina Slana Cvikl 13.12.2019 – februar 2020 

P11 Poslovno pravo – samo za študente 1. letnika Dora Najrajter 13.12.2019 – februar 2020 

P5 Organizacija in menedžment podjetja (OMP) Barbara Grintal april 2020 

P2 Poslovno komuniciranje (POK) Darinka Kazić maj 2019 

P7 Osnove poslovnih financ (OPF) Lidija Robnik junij 2020 

D1-D8 Praktično izobraževanje 1 in 2 (PRI1, PRI2): M1-M8 Katja Špec Cirar okt. 2019 – sept. 2020 
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5.3.2 Program Informatika 

Oznaka  Modul in predmet Predavatelj Termin izvajanja 

P5 
Osnove zgradbe in delovanja računalniških 
sistemov Andrej Kranjc 22.10.2019 – 13.11.2019 

P8 Zbirke podatkov I Gabrijela Kranjc 13.11.2019 - 18.12.2019 

P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku Sabina Slana Cvikl 13.12.2019 – februar 2020 

P2 Poslovno komuniciranje in vodenje Nastja Beznik 13.12.2019 – februar 2020 

P7 Programiranje I – samo za študente 2. letnika Janko Uhan januar - februar 2020 

P12 Računalniške komunikacije in omrežja I Dušan Brglez april 2020 

P6 Računalniške komunikacije in omrežja II Dušan Brglez marec 2020 

P4 Operacijski sistemi I Anton Kavčič maj 2020 

P11 Operacijski sistemi II  Anton Kavčič junij 2020 

D1–D6, 
D9 

Praktično izobraževanje 1 in 2 (PRI 1, PRI 2):   M1 
– M6, M9 Katja Špec Cirar okt. 2019 – sept. 2020 

 

 
5.3.3 Program Logistično inženirstvo 

Oznaka  Modul in predmet Predavatelj Termin izvajanja 

P22 Urbanizacija prometa in cestna infrastruktura (UCI) Robert Lutar 22.10.2019 – 19.11.2019 

P21 Organizacija cestnega prometa (OCP) Marko Hrženjak 13.11.2019 – 11.12.2019 

P2 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Sabina Slana Cvikl 13.12.2019 – februar 2020 

P20 
Pogodbeno pravo (PPR) – samo za študente 1. 
letnika Dora Najrajter 13.12.2019 – februar 2020 

P23 Tehnologija cestnega prometa  Marko Hrženjak  marec 2020 

 
Organizacija in menedžment podjetja – prosto izbirni 
predmet   Barbara Grintal  april 2020 

P1 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) Darinka Kazić maj 2020 

D1-D3, 
D9, D10 

Praktično izobraževanje 1 in 2 (PRI 1, PRI 2): M1 – 
M3, M9, M10 Katja Špec Cirar okt. 2019 – sept. 2020 
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5.3.4 Program Organizator socialne mreže 

Oznaka  Modul in predmet Predavatelj Termin izvajanja 

P2 Jezikovna kultura (JEK) Nada Mulej 22.10.2019 – 13.11.2019 

P6 Kaj je socialna država (SCD) Dora Najrajter 12.11.2019 – 10.12.2019 

P1 Tuji jezik (TUJ) Sabina Slana Cvikl 13.12.2019 – februar 2020 

P5 Pravo in vodenje dokumentacij v sociali (PVD) Dora Najrajter 13.12.2019 – februar 2020 

P7 Lokalno okolje in podporne mreže (OMP) Barbara Masle Erjavec marec 2020 

P8 
Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju 
(SPD) Marija Milavec Kapun april 2020 

P18 Delovanje za zdravo življenje (DZŽ) Marija Milavec Kapun maj 2020 

P17 Animacija z umetnostnim izražanjem (AUI) Nives Palmić junij 2020 

D1-D4, 
D5/D6 -
D8 

Praktično izobraževanje 1 in 2 (PRI 1, PRI 2): M1-
M4, M5/M6-M8 Katja Špec Cirar okt. 2019 – sept.2020 

 

 
5.3.5 Program Poslovni sekretar 

Oznaka  Modul in predmet Predavatelj Termin izvajanja 

P11 
Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku 
(PSJ) Nada Mulej 22.10.2019 – 13.11.2019 

P12 Sodobno vodenje pisarne (SVP) Vida Kožar 15.11.2019 – 12.12.2019 

P1 Poslovni tuji jezik – angleščina (PTJ1) Sabina Slana Cvikl 13.12.2019 – februar 2020 

P7 Gospodarsko pravo Dora Najrajter 13.12.2019 – februar 2020 

P13 Ljudje v organizaciji (LOR) Marina Vodopivec marec 2020 

P18 Elektronsko poslovanje (EPO) Rudi Lesjak marec – april 2020 

P19 Grafični in spletni dizajn (GSD) Rudi Lesjak  april – maj 2020 

P2 Poslovno komuniciranje (POK) Darinka Kazić maj 2020 

P15 Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD) Vladimir Pirc junij 2020 

D1-D8 
Praktično izobraževanje 1 in 2 (PRI 1, PRI 2): M1 -  
M8 Katja Špec Cirar okt. 2019 – sept. 2020 
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5.3.6 Program Strojništvo 

Oznaka  Modul in predmet Predavatelj Termin izvajanja 

P8 Materialni (MTR) Marija Kisin 28.10.2019 – 28.11.2019 

P17 Snovaje in konstruiranje orodij (SKO) Zlatko Kampuš 11.11.2019 – 23.12.2019 

P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Sabina Slana Cvikl 13.12.2019 – februar 2020 

P18 Izdelava in vzdrževanje orodij  Zlatko Kampuš januar – februar 2020 

P4 Mehanika 1 (ME1) Maja Rotar  marec 2020 

 
Organizacija in menedžment podjetja – prosto 
izbirni predmet Barbara Grintal  april 2020 

P13 Mehanika 2 (ME2) Maja Rotar maj 2020 

P14 Tehnologija (TEH) Marija Kisin junij 2020 

D1-D4, 
D6, D7 

Praktično izobraževanje 1 in 2 (PRI1 in PRI 2):  M1 
- M4, M6, M7 Katja Špec Cirar okt. 2019 – sept. 2020 

 

5.4 Predmetna priprava predavatelja in dnevnik predavatelja 

 

Predmetno pripravo predmetov pripravijo predavatelji, v njih pa določijo predvidene datume 

izvedbe, planirano število ur, cilje, predvidene metode dela, oblike ocenjevanja znanja, 

kriterije ocenjevanja in študijsko gradivo. Predmetno pripravo morajo predavatelji oddati 

najmanj 10 dni pred pričetkom predavanj. Vsebin priprav v nekoliko spremenjeni obliki 

objavimo tudi na spletni strani kot informacijo za študente o načinu dela in pogojih dela pri 

posameznih predmetih. 

 

Pedagoška realizacija bo razvidna iz poročil predavateljev za posamezno predmetno 

področje. Po zaključku predavanj izvedemo realizacijo izvedbe predavanj pri posameznem 

predmetu. Predavatelj izpolni Dnevnik predavatelja, ki je vsebinsko podoben pripravi 

predavatelja. Skupaj z vso izpitno dokumentacijo da odda v referat in služi tudi za obračun in 

izplačilo v podjemni pogodbi dogovorjenega plačila. 

 

5.5 Študijsko gradivo 

 

Vse predavatelje tudi letos spodbujamo, da pripravijo študentom poleg obveznega gradiva, ki 

mora biti objavljeno na spletni strani šole in študentom dostopno z geslom, tudi čim več 

dodatnega gradiva (PP prezentacije, izročki, …).  

 

Tudi v tem študijskem letu bomo večinoma uporabljali študijsko gradivo, ki je nastalo v okviru 

projekta Impletum. Vsa ta gradiva so bila tudi potrjena s strani Strokovnega sveta za poklicno 

in strokovno izobraževanje RS in so javno dostopna na spletni strani: 

http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/. 

http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/
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Gradivo in vire navedejo predavatelji tudi v svoji pripravi, katere določena vsebina je 

objavljena na spletni strani dostopni študentom z uporabniškim imenom in geslom. Dodatne 

vire gradiva študentom sporočijo predavatelji tudi med samo izvedbo predmeta na 

predavanjih. Študentom je na voljo tudi priročna šolska knjižnica ter lokalna knjižnica, 

Knjižnica Litija.  

 

Nekateri predavatelji uporabljajo tudi spletno učilnico Moodle, znotraj katere objavijo tako 

obvezna kot dodatna gradiva in literaturo. 

 

Kot pomoč pri študiju lahko služijo tudi diplomske naloge naših diplomantov. Na spletni strani 

so dostopne vse diplomske naloge naših diplomantov, ki so dovolili javno objavo. 

 

Na spletni strani so objavljene tudi povezave do baz in podatkovnih zbirk, prav tako imajo 

študenti dostop do gradiv, ki nastanejo v okviru projektov šole. 

 

5.6 Uradne ure Višje strokovne šole 
 

Uradne ure referata so vsak delovni dan, razen torka. Objavljene so tudi na spletni strani 

šole.  

 

Predavatelji so dosegljivi po e-pošti in mobilnih telefonih ali po dogovoru tudi osebno. 

Informacije o dosegljivosti posameznega predavatelja so objavljene na spletni strani, pomoč 

pri vzpostavljanju kontaktov je vedno mogoče dobiti tudi v referatu v času uradnih ur. 
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6. POGOJI DELA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 
 

6.1. Redno zaposleni 

 

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola ima skladno z ZVSI zaposlene 4 

osebe, ki opravljajo naslednja dela: 

- Sabina Rovšek, direktorica IC Geoss d.o.o. in v.d. ravnateljice Višje strokovne šole, 

- Katja Špec Cirar, organizatorka praktičnega izobraževanja, 

- Gordana Marinović, referentka za študijske in študentske zadeve in  

- Klavdija Mali, knjižničarka. 

 

6.2 Zunanji strokovni sodelavci 
 

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola izvaja izključno izreden študij. Zato 

bo s strokovnimi sodelavci oziroma predavatelji in inštruktorji sodelovala izključno na osnovi 

pogodb o delu oziroma podjemnih pogodb, kot je to zakonsko dovoljeno v 2. odstavku 26. 

člena ZVSI. Podjemne pogodbe z zunanjimi strokovnimi sodelavci se sklepajo za eno 

študijsko leto, za obdobje izvajanja predavanj. 

 

Zunanji strokovni sodelavci imajo naziv predavatelj višje šole, ki jim je bil podeljen s strani 

predavateljskega zbora posamezne višje strokovne šole v soglasju z Strokovnim svetom RS 

za poklicno in strokovno izobraževanje. V Prilogah od 9 do 14 so navedeni predavatelji in 

veljavnost njihovih imenovanj v naziv predavatelj višje strokovne šole za vse programe.  

Glede na kriterije za imenovanje večina predavateljev prihaja iz gospodarstva oziroma imajo 

večletne izkušnje v stroki in s pedagoškim delom. 

 

Višješolski predavatelji so aktivno vključeni v delovanje Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., 

Višje strokovne šole. Poleg sodelovanja v izobraževalnem procesu sodelujejo tudi pri 

vodenju šole: 

- vsi predavatelji sodelujejo v strokovnem aktivu programa v katerem predavajo, 

- imajo predstavnike v: 3 predstavnike v strateškem svetu in študijski komisiji ter 6 

predstavnikov v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 

Predavatelji in inštruktorji višje šole predstavljajo del kadrovske strukture višje strokovne 

šole. Kot člani predavateljskega zbora imajo pomembno vlogo pri odločanju o delovanju OE 

Višja strokovna šola. Med drugim podajo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja 

oziroma direktorja in imenujejo predavatelje višje šole, kar predstavlja osnovo za delovanje 

višje šole. Hkrati imajo možnost evalvirati naše delo, delo organizacije, delo zaposlenih in 

delo študentov. 
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Poleg zaposlenih spodbujamo tudi permanentno usposabljanje predavateljev, zato jih 

obveščamo o različnih izobraževalnih vsebinah, ki jih organizirajo zunanje institucije ali 

interno na šoli. 

 

V študijskem letu 2019/2020 bo Izobraževalnem centru Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 

sodeloval s 49 pogodbenimi strokovnimi sodelavci, od tega s 46 predavatelji in 3 inštruktorji. 

Pri tem je potrebno omeniti, da so nekateri predavatelji izvajalci dveh ali tudi več različnih 

predmetov oz. predavajo v več različnih programih, šteti pa so samo enkrat. 

 

6.3 Materialni pogoji dela 
 

Sedež OE Višja strokovna šola ter referat za študentske zadeve je na naslovu Cesta 

komandanta Staneta 2, Litija. Vse organizirane oblike dela potekajo v: 

 učilnicah IC Geoss d.o.o.,  

 računalniški učilnici IC Geoss d.o.o., 

 veliki sejni sobi Občine Litija, 

 mali sejni sobi Občine Litija, 

 Osnovna šola Litija. 

 

Izobraževalni center Geoss d.o.o. ima v najemu poslovne prostore v skupni izmeri 309 m2. 

Naši poslovni prostori predstavljajo 4 učilnice (3 standardne in ena računalniška), zbornico, 

referat, kuhinjo, sejno sobo, knjižnico, sanitarne prostore ter shrambo za čistila. Izobraževalni 

center Geoss d.o.o. ima sklenjeno najemno pogodbo z Občino Litija za najem sejnih sob in 

Osnovno šolo Litija. Vse učilnice in predavalnice so opremljene s potrebno AV- opremo 

(računalniki, projektorji, table, ustrezni programi). V preteklem študijskem letu smo uredili 

dodaten prostor za zaposlene, ki ga občasno uporabljamo tudi za individualno svetovanje in 

pomoč študentom VSŠ. Hkrati smo za potrebe hranjenja in arhiviranja tudi dokumentacije 

VSŠ kupili ognjevarne omare. 

 

Študenti višje strokovne šole IC Geoss d.o.o. lahko za potrebe študija koristijo izposojo 

študijske strokovne literature v Knjižnici Litija, ki ima s šolo sklenjen dogovor o sodelovanju.  

 

Izobraževalni center Geoss d.o.o. ima tudi učilnico za samostojno učenje, ki je hkrati tudi 

interna knjižnica. Namenjena je študentom, zaposlenim, zunanjim sodelavcem in ostalim  

deležnikom izobraževalnih programov, ki jih izvaja naša organizacija. Uradne ure knjižnice 

so enake uradnim uram referata, po predhodnem dogovoru pa je možna uporaba knjižnice 

tudi zunaj teh ur. V knjižnici oz. čitalnici je 18 računalnikov s sodobno programsko opremo, ki 

jo udeleženci lahko uporabljajo za pisanje seminarskih nalog, za iskanje informacij ali za 

skupinsko učenje. Prostor je namenjen tudi skupinskemu delu in srečevanju študentov. 
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Pogoje za delo smo izboljšali tudi z vzpostavitvijo nove spletne strani, ki je bolj prijazna do 

vseh uporabnikov, na eni strani do osebe, ki je zadolžena za urejanje spletnih vsebin, na 

drugi strani pa je predvsem bolj dostopna in prijaznejša za študente. 

 

Izobraževalni center Geoss d.o.o. za nemoteno delovanje svojih aktivnosti uporablja tudi 

storitve skupnih služb, ki jih uporablja tudi višja šola. Skupne službe so:   

- Računovodstvo: Računovodski servis Bim Line, Cerklje na Gorenjskem 

- Računalniška podpora: Iserver informacijske storitve d.o.o., Teharje,  

- program Evidenca: Dušan Kozjek. 

 

V študijskem letu 2019/2020 načrtujemo posodobitev računalniške učilnice. 

 

6.4 Strokovno izpopolnjevanje predavateljev in drugih strokovnih 
delavcev šole 
 

Na šoli skrbimo, da imajo zaposleni in zunanji sodelavci možnost za redno strokovno 

spopolnjevanje in izobraževanje, da se sodelavci izobražujejo s svojega strokovnega 

področja in iz področja pedagoških veščin. Šola spodbuja izobraževanja in izpopolnjevanja, 

saj tako veča kvaliteto svojih storitev. 

 

Tudi v tem letu bomo skrbeli za aktualna permanentna izobraževanja vseh redno zaposlenih, 

predvsem na dogodkih, ki jih za nas organizira Skupnost višjih šol, Združen je zasebnih 

izobraževalnih institucij, Andragoški center Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport ter ostale institucije.  

 

V študijskem letu 2019/2020 bomo kot vsa leda doslej spodbujali izobraževanja in 

izpopolnjevanja tako predavateljev, kot redno zaposlenih na šoli. Poleg izobraževanj s 

strokovnega področja, načrtujemo izobraževanja strokovnih delavcev predvsem s področja 

dela z ranljivimi ciljnimi skupinami ter motiviranja odraslih za dodatna izpopolnjevanja in 

izobraževanja. Prav tako se bodo zaposleni in zunanji sodelavci izpopolnjevali: 

- na strokovnih seminarjih posameznega predmetnega področja, 

- s pripravo in objavo člankov, 

- z aktivno udeležbo na konferencah in posvetovanjih, 

- izpopolnjevanjih za zagotavljanje kakovosti in za praktično izobraževanje, 

- programi za osebnostno rast strokovnih delavcev, 

- programih za pridobitev znanj trženja. 

 

Dva višješolska predavatelja sta se vključila tudi v aktivnosti pri projektu Poizumljanje 

Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturo v okviru katerega je nastal tudi priročnik o 

pridobivanju kompetenc beguncev in drugih ranljivih ciljnih skupin skozi kulturna izražanja. 
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Vodstvo šole ves čas motivira sodelavce za pridobitev čim višje stopnje formalne izobrazbe. 

Vključenim v formalne oblike izobraževanja šola plača stroške izobraževanja, zaposleni pa 

so dolžni uspešno opravljati obveznosti. Prav tako šola krije tudi stroške kotizacij za posvete 

in seminarje, ki so vezani na stroko posameznega zaposlenega in vplivajo na večjo 

uspešnost dela s študenti. Predavatelji pa bodo tako kot vse leta doslej aktivno spremljali 

razvoj stroke in novih metod dela. 

 

6.5 Promocija šole 
 

Na šoli poleg vseh dejavnosti, ki jih izvajamo, ves čas promoviramo šolo in naše programe. 

Tako kot do sedaj, bomo tudi v študijskem letu nadaljevali s promocijo programov in ostalih 

dejavnosti ne le v lokalnem okolju, temveč tudi v evropskem prostoru. Poleg povezovanj s 

podjetij, lokalnim okoljem, ostalimi deležniki in šolami bomo poskrbeli za prepoznavnost šole 

tudi v mednarodnem okolju. V študijskem letu 2019/2020 bomo šolo promovirali tudi v Belgiji, 

Nemčiji, Bolgariji, Španiji, Italiji, Grčiji, Severni Makedoniji, na Danskem, Malti, Cipru, 

Norveškem in na Nizozemskem. 

Na področju promocije zahteva veliko finančnega in človeškega vložka. Zavedamo se, da 

dosežemo boljšo prepoznavnost naše ustanove in Višje strokovne šole.  

Načrtujemo sodelovanje pri dejavnostih Sveta za medgeneracijsko povezovanje Občine 

Litija, v okviru njihovih dogodkov, kjer bomo predstavljali našo šole 

 

Dobra promocija je sodelovanje z lokalnim okoljem in podjetij in zadovoljni sodelujoči. 

Trudimo se za čim več povezovanj v praksi, preko obiskov podjetij ali predstavitev podjetij v 

naši organizaciji in informiranja študentov o potrebah delodajalcev.  

 

V naših promocijskih aktivnostih bomo še naprej poudarjali predvsem našo največjo 

prednost, to je prijazno delovno okolje, prilagodljivost, zadovoljni študenti in uspešni 

diplomanti. 

 

Ciljno in splošno javnost bomo o izobraževalni ponudbi seznanjali na naslednje načine, pri 

čemer bomo upoštevali naše finančne zmožnosti:  

- zloženke z opisi izobraževalnih programov, 

- podrobnimi opisi izobraževalnih programov na spletni strani šole, 

- na Facebook-u, 

- v lokalnih medijih, 

- transparenti v lokalnem okolju, 

- v poslovni enoti v Ljubljani na Celovški cesti, 

- na različnih sejmih oziroma prireditvah v lokalnem okolju,  

- na prireditvah ob tednu vseživljenjskega učenja,  

- na dogodkih v okviru naših projektov, 

- na dogodkih v okviru Srca Slovenije, 
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- na informativnih dnevih in dnevih odprtih vrat, 

- na konferencah. 
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7. SODELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE Z DRUGIMI 
INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM 

 

Izobraževalni center Geoss d.o.o. izvaja programe višješolskega izobraževanja in je 

organizacija, ki gre v korak s časom ter se nenehno prilagaja razmeram na trgu dela, sledi 

direktivam evropske komisije in dolgoročnemu razvojnemu programu občine Litija.  

 

Aktivno smo vključeni v naše družbeno okolje in s svojim delom zagotavljamo gospodarske 

in družbene izboljšave v okolju skozi skrb za trajnostni razvoj, razvoj temeljnih in poklicnih 

kompetenc na vseh ravneh in dvig kakovosti življenja ljudi. 

 

Šola aktivno sodeluje tako z lokalnim okoljem, kot tudi z različnimi institucijami. V okviru vseh 

dejavnosti se trudimo povezovati tako podjetja, nevladne organizacije, kot tudi društva in 

posameznike, ter predstavnike različnih organizacij na nacionalni ravni. Namreč 

uresničevanje naših vrednot, vizije in poslanstva ni mogoče brez sodelovanja z zunanjimi 

deležniki.  

 

Kot smo zapisali v naši strategiji 2017-2021, prihajajoče obdobje vodi v nove čase in zahteva 

nove perspektive. Dosegli smo enega izmed ciljev strategije in sicer okrepili smo sodelovanje 

šole tudi prek sodelovanja direktorice in v.d. ravnateljice v funkciji podpredsednice Sveta za 

medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija, članice Sveta Centra za socialno delo osrednje 

Slovenije – vzhod.  

 

7.1 Sodelovanje z drugimi institucijami  

 

Šola uspešno sodeluje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Zavodom RS za 

zaposlovanje, Knjižnico Litija, Občino Litija, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

Centrom RS za poklicno izobraževanje, Gerontološkim raziskovalnim inštitutom, Javnim 

zavodom Cene Štupar, Zasavsko ljudsko univerzo. OE Višja strokovna šola je vključena v 

Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije. Povezuje se tudi z drugimi višjimi strokovnimi 

šolami, ki izvajajo izobraževanje za odrasle, predvsem z Izobraževalni center Memory, B2 

Ljubljana, Gea College Ljubljana, ERUDIO izobraževalnim centrom Ljubljana, Zavodom IRC 

ter Zavodom IZRAZ. Svoje sodelovanje smo v zadnjih letih razširili tudi na sodelovanje z BIC 

Ljubljana, aktivno sodelujemo pri aktivnostih društva DOIO, kjer sodelujemo tudi pri 

projektnih aktivnostih društva. Z Andragoškim centrom Slovenije uspešno sodelujemo že 

vrsto let, smo pa v tem letu okrepili še sodelovanje na področju študijskih krožkov ter izvajanj 

programa PUM-O. Sodelovanje z Skupnostjo višjih strokovnih šol sodelujemo tudi na 

projektnem področju, saj želimo spodbujati mobilnost osebja in študentov naše višje 

strokovne šole. IC Geoss uspešno sodeluje tako pri pripravi programov za mladino in 

mladinske delavce v Mladinskem centru Litija, kamor vključuje študente programa 

Organizator socialne mreže. Sodelujemo tudi z raziskovalnimi ustanovami v lokalnem okolju 

in sicer z Razvojnim centrom Srca Slovenije, ki redno analizira stanje in potrebe podjetij in 

organizacij v lokalnem in regionalnem okolju na območju osrednje Slovenije. Aktivno 
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sodelujemo tudi z Društvom vzdrževalcev Slovenije, kjer sodelujemo z njihovimi člani pri 

izvajanju višješolskega programa Strojništvo, obveščamo študente o dogodkih, ki potekajo v 

okviru društva in jih vabimo k sodelovanju pri ustvarjanju strokovne literature, ki jo izhaja v 

okviru društva.   

 

7.2 Sodelovanje s podjetji 
 

S podjetji je nujno stalno in dolgoročno sodelovanje. Predvsem pri organiziranju in izvajanju 

praktičnega izobraževanja. V našem lokalnem okolju imamo nekaj podjetij, Herz d.d., Kovikor 

d.o.o., KGL d.o.o., JP KSP Litija, ki nenehno iščejo nove kadre s področja strojništva, zato 

imajo naši diplomanti višješolskega študijskega programa Strojništvo ogromno možnosti za 

zaposlitev v lokalnem okolju. Občina Litija, kot ustanovitelj in lastnik spodbuja razvoj Višje 

strokovne šole tako, da nam nudi prostore in promovira izobraževalne aktivnosti, ki potekajo 

v organizaciji. Diplomanti višješolskega študijskega programa Organizator socialne mreže 

imajo možnost sodelovanja in zaposlitve v Domu starejših občanov Tisje v občini Šmartno pri 

Litiji in v Socialno varstvenem centru Litija, tudi v tem študijskem letu so vabljeni k 

sodelovanju pri programih, ki jih za mlade izvaja Mladinski center, tudi naprej bomo 

sodelovali z Medobčinskim društvom invalidov Litija in Šmartno pri Litiji, z Društvom Sožitje, 

z OŠ Litija – Prilagojen program in OŠ Gradec ter z Zavodom za zaposlovanje Ljubljana, saj 

študenti pri študiju pridobijo zelo široka znanja s področja delovanja socialnih mrež.  

 

Šola sodeluje tudi z zainteresiranimi podjetji in organizacijami iz širšega področja. Z njimi 

imamo sklenjene dogovore o sodelovanju pri praktičnem izobraževanju ter izvajanju različnih 

skupnih projektov v smislu partnerstva med izobraževanjem, delom in razvojem lokalnega 

okolja, kot so: Toneli d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Herz d.d., Astilba d.o.o., Policijska uprava 

Ljubljana, Omahen transport d.o.o., Glasbena šola Litija, Kopit d.o.o., Xella probeton si 

d.o.o., Terme Čatež d.d., Resal d.o.o., Hella saturnus Slovenija, Splošna bolnišnica Trbovlje, 

Murn Robert s.p., Tega invest d.o.o., Mihoya, Hojak Mitja s.p., Smolnikar Barbka s.p., 

Verbajs Matej s.p., Livar d.d.,  Interservice d.o.o., Graphos, Bogdan Slanšek s.p., Latana 

d.o.o., Light sound d.o.o.,  Fortuna-Pil d.o.o., Trm filter d.o.o., Verbajs Matej s.p., Steklarna 

Hrastnik d.d., Sž-žip d.o.o., Alarm d.o.o., Koto d.o.o., Interservice d.o.o., Automatic servis 

d.o.o., Mojdar s.p., Mercator d.d., Jub d.o. o., Helios d.o.o., idr.   

 

7.3 Projektne aktivnosti 
 

Za dolgoročen razvoj in stabilnost Višje strokovne šole je nujno, da spremljamo področje 

izobraževanja in učenja in glede na opažene potrebe načrtujemo dejavnosti organizacije in si 

zastavljamo nove cilje na podlagi ugotovljenih potreb, tako lastnih, kot tistih iz okolja, ki jih 

pridobimo na podlagi izkušenj pri svojem vsakodnevnem delu, predvsem ob tesnem stiku 

bodisi s podjetji, z udeleženci bodisi z izobraževalci oz. drugimi organizacijami doma in v 
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tujini s katerimi redno sodelujemo, z drugimi deležniki (občina, različni centri, zavodi, šole, 

društva, iniciative…) ali pa tudi ob spremljanju dogajanja v okolici in po svetu. 

 

Na podlagi teh ugotovitev v Izobraževalnem centru Geoss oblikujemo in snujemo dobre 

projektne predloge, saj so projekti, ki temeljijo na takšni podlagi smiselni, uresničljivi, koristni 

in tudi učinkoviti. 

Izobraževalni center Geoss d.o.o. sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih v okviru 

katerih vključujemo predavatelje in študente višješolskih programov. Potrebno je slediti 

potrebam trga dela, razvojnim usmeritvam lokalnega in širšega nacionalnega ter evropskega 

okolja. V zadnjem obdobju se je okrepilo sodelovanje na mednarodnih projektih, katerih 

vsebina sovpada z razvojem občine Litija, gospodarskimi potrebami v našem regionalnem 

okolju, zastavljenimi cilji dejanskih kadrovskih potreb gospodarstva, novim področjem znanj 

izobraževalcev ter udeležencev izobraževalnih programov, ta trend pa nameravamo 

nadaljevati tudi v prihodnje. 

 

Skozi delo in leta izkušenj smo uvideli, da so projekti tisti s katerimi lahko nudimo dodano 

vrednost formalnim izobraževalnim programom, razvijamo nove metodologije, inovativno 

učno gradivo, ozaveščamo študente in predavatelje, jim omogočamo mobilnosti, skrbimo za 

njihov profesionalni razvoj ter sodelujemo pri globalnih premikih in razvoju politik in družbe. Z 

vključevanjem študentov v nacionalne projekte s področja vseživljenjskega izobraževanja pa 

krepimo njihove socialne, funkcionalne in digitalne kompetence, spodbujamo njihovo 

samostojnost in osebno rast ter jih učimo sodelovanja, kar so ključne kompetence, ki jih 

priporočil Svet EU PRIPOROČIL dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje.   

 

Višješolsko strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja. Gre za izrazito 

praktično usmerjen študij, ki temelji na jasno definiranih potrebah delodajalcev, kar je 

skladno z zastavljenimi cilji v okviru projekta Korak – kompetence za razvoj kariere 2018 – 

2022.  

Na področju višješolskega strokovnega izobraževanja želimo okrepiti sodelovanje na 

mednarodni ravni, zagotoviti čim boljšo povezanost z gospodarstvom ter zagotoviti stabilen 

razvoj višješolskih programov, ki jih izvajamo. Iz tega razloga sodelujemo tudi v naslednjih 

nacionalnih in evropskih projektih, kamor vključujemo tako študente kot predavatelje in ostale 

zainteresirane deležnike: 

- MUNERA 3, 

- KORAK, 

- Vrednotenje dediščine za majhne lokalne skupnosti - Erasmus+ KA2, 

- Družinsko izobraževanje MeTURA – Nazaj h koreninam, terapevtsko družinsko 

vrtnarjenje in terapevtsko družinsko kuhanje za samostojnejše življenje odraslih 

družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju – Erasmus+ KA2, 
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- Celostni pristop k izmenjavi znanja o sistemih socialnega vključevanja priseljencev in 

vloga lokalnih organov EU – Evropa za državljane, 

- Mobilnost študentov in osebja pod okriljem Skupnosti višjih strokovnih šol Republike 

Slovenije – Erasmus+ KA1 Konzorcij za mobilnost 2017 – 2020, 

- Erasmus+ Strategic Partnership for Higher Education KA203: Female enpowerment 

in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Higher Education, 

- Erasmus+ Learning Mobility for Individuals – Youth Mobility KA105: No NEET to 

worry - Positive thinking for NEETs and E.S. leavers Re-engagement, 

- Erasmus+ Strategic Partnership for Adult Education Ka204: 1st Generation, 2nd 

Chance: Let's fight School Dropout with Family and the Community, 

- Erasmus+ Strategic Partnership for Adult Education KA204: Learning Important 

Digital Skills – LIDS, 

- Erasmus+ Strategic partnership for School Education KA201: Open education for 

Young Europeans through history, Art and Cultural Learning. 
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8. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA 

 

Za uresničevanje Letnega delovnega načrta smo odgovorni vsi delavci šole kot posamezniki 

in kot člani v raznih organih šole. Delo je potrebno načrtovati, spremljati, analizirati in 

oblikovati predloge, pobude in izboljšave. 

 

Vodstvo šole bo med študijskim letom: 

- spremljalo načrtovanje in izvajanje dela predavateljev in delo aktivov, 

- spremljalo načrtovanje in izvajanje dela drugih strokovnih delavcev šole, 

- spremljalo celotno delo na šoli. 

 

Vse te naloge obvezujejo vodstvo šole, da spremlja izobraževalno delo predavateljev ter 

analizira oblike in metode dela. Uresničevanje Letnega delovnega načrta se spremlja preko 

pedagoške dokumentacije, priprav in dnevnikov predavateljev. Ob zaključku študijskega leta 

se primerja načrtovanje in realizacija in se pripravi poročilo o realizaciji letnega delovnega 

načrta. 

 

Še naprej se bomo trudili, da bi s kakovostno izvedbo izobraževalnih programov dosegali 

pričakovane kompetence diplomantov, kar bi lahko posledično prispevalo k boljšemu vpisu. 

Pozornost bomo posvečali posodabljanju študijskega procesa in novim metodam dela. Za 

učne vsebine, katerih usvajanje bi lahko bilo uspešnejše z aktivnejšimi metodami dela, bodo 

predavatelji spremljali možnosti raznih obiskov strokovno tematskih sejmov, razstav, forumov 

in podobnih javnih prireditev, predvsem v lokalnem okolju. 
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PRILOGA 2: Študijski koledar 2019/2020 
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PRILOGA 3: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija za program 

Ekonomist za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021 

 

NAČRT PREDVIDENIH PRILAGODITEV ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA  

za študijsko leto 2019/20 in 2020/21 

študijski program Ekonomist  

 

Obvezni moduli in prva inačica izbirnih modulov (trženje, komerciala, pravo, kakovost, vodenje 

tehnoloških procesov z logistiko in izbirni predmet upravljanje zalog) 

 

Pravni podlagi za izdelavo Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu 

Ekonomist sta Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) in 

Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 

43/12 in 44/17). 

Študij se bo v študijskem programu Ekonomist izvajal kot organizirano študijsko delo in kot 

samostojno učenje. 

Organizirano študijsko delo bo šola pripravila in izvedla v obliki predavanj, vaj, ekskurzij, preverjanja 

znanja, konzultacij, mentorstva, seminarskih nalog in vaj, domačih nalog, študijami primerov, 

projektnega dela, vodenega študija, učnih delavnic in praktičnega izobraževanja.  

Samostojno učenje študenta bo obsegalo učenje in drugo učno delo, ki ga bo študent izvajal 

samostojno. 

Organizacijska oblike študija, ki se bo izvajala v programu Ekonomist je skupinska, ki temelji na 

oblikovanju skupine študentov s predvidenim skupnim načinom (predmetna oblika) poteka in 

časovne izvedbe študija. 

Študentom, ki bodo uveljavljali priznavanje že opravljenih študijskih obveznosti iz drugih 

nezaključenih formalnih izobraževalnih programih bo šola omogočala izdelavo osebnega 

izobraževalnega načrta, s katerim se bo opredelilo opravljanje tistih manjkajočih študijskih 

obveznosti katere ne bodo mogli opravljati v skupinski obliki študija. 

 

Organizirane oblike študija se bodo izvajale dva do tri krat tedensko, praviloma med tednom v 

popoldanskem času, v sobotah pa v dopoldanskem času. Tedenska obveznost študentov bo največ 16 

ur. Letna razporeditev organizirane oblike študija bo od meseca oktobra do meseca junija 

prihodnjega leta.  

Šola bo zaradi zmanjševanja obsega predavanj in vaj le te nadomeščala z drugimi oblikami pomoči in 

podpore študentom, in sicer: 

- skupinskimi ali individualnimi konzultacijami, 

- mentorstvom, 

- seminarskimi nalogami in vajami, 

- študijami primerov, 

- projektnim delom, 
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- vodenim študijem, 

- učnimi delavnicami, 

- organiziranimi pripravami na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja in 

- e- učilnicami (Moodle): mentorstvo in srečanja v skupinah. 

 

Navedene oblike pomoči in podpore študentom bodo podrobneje opredeljene v Določitvi 

prilagoditev za izvajanje študija v študijskem programu Ekonomist. 

Kandidati za študij bodo pisno obveščeni (oglasna deska, spletna stran in dokument v fizični obliki 

izročen kandidatu za vpis na informativnem pogovoru) o predvideni organizacijski obliki študija, o 

tedenski in letni organizaciji študija in o drugih predvidenih prilagoditvah in temeljnih značilnosti teh 

prilagoditev. 

Razpored predmetov se bo v posameznem študijskem letu izvedlo in opredelilo v Določitvi 

prilagoditev za posamezno skupino študentov, ki je lahko drugačno kot je predvideno s študijskim 

programom. 

Na osnovi tega Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu Ekonomist 

se bo po končanem vpisu študentov izdelalo Določitve prilagoditev za izvajanje študija v študijskem 

programu Ekonomist. Osnova za izdelavo Določitev prilagoditev bosta uvodno spoznavanje 

študentov (analiza značilnosti študijske skupine) in izvedeni postopki priznavanja predhodno 

pridobljenega znanja, ki se bosta predvidoma izvedla v mesecu oktobru in novembru vsakega 

študijskega leta. 

Šola bo izvajala spremljanje in spreminjanje prilagoditev študijskega procesa med študijskim letom.  

Naloga Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je spremljanje kakovosti študija in 

vzpostavlja razmere za kakovost. 
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Tabela 1: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje študijskega programa Ekonomist po predmetih 

Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine Letnik Študijsko 

leto izvedbe 

ORGANIZIRANO ŠTUDIJSKO DELO (URE) INDIVIDUALNO 

DELO 

SKUPAJ 

URE 

kreditne 

točke PR+V 

PZ 

KON 

MEN 

SN,SV,ŠP,PD VŠ PRI Skupaj 

M1 KOMUNIKACIJA (KOM) 1         410 16 

P1 Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1) 1 2019/20 28 

1,5 

8 34,5 6 / 78 72 150 6 

P2 Poslovno komuniciranje (POK) 1 2019/20 20 

1,5 

6 40,5 10 / 78 72 150 6 

D1 Praktično izobraževanje (PRI 1) 1 2019/20 

2020/21 

       110 4 

M2 ANALIZA (ANA) 1         368 14 

P3 Informatika (INF) 1 2020/21 25 

2 

6 28 11 / 72 48 120 5 

P4 Poslovna matematika s statistiko (PMS) 1 2019/20 21,5 

2 

6 43 11,5 / 84 84 168 6 

D2 Praktično izobraževanje (PRI 1) 1 2019/20 

2020/21 

       80 3 

M3 POSLOVANJE (POS) 1         588 22 

P5 Organizacija in menedžment podjetja (OMP) 1 2019/20 20 

1 

6 40 5 / 72 84 156 6 

P6 Ekonomija (EKN) 1 2019/20 20 

1 

6 28 5 / 60 72 132 5 

P7 Osnove poslovnih financ (OPF) 1 2019/20 20 

1 

6 45 6 / 78 72 150 6 

D3 Praktično izobraževanje (PRI 1) 1 2019/20 

2020/21 

       50 5 

M4 TRŽENJE (TRŽ) 1         222 8 

P8 Trženje (TRŽ) 1 2020/21 16 

1 

5 41 15 

 

/ 78 84 162 6 

D4 Praktično izobraževanje (PRI 1) 1 2019/20 

2020/21 

       60 2 

M5 KOMERCIALA (KMR) 2         538 20 

P9 Prodaja (PRO) 2 2020/21 20 6 67 20 / 114 96 210 8 
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1  

P10 Nabava (NAB) 2 2020/21 16 

1 

5 52 10 / 84 84 168 6 

D5 Praktično izobraževanje (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       160 6 

M6 PRAVO (PRA) 2         240 8 

P11 Poslovno pravo (PPR)* 2 2019/20* 20 

1 

6 42 15 / 90 90 180 6 

D6 Praktično izobraževanje (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       60 2 

M7 KAKOVOST (KAK) 2         204 7 

P12 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK) 2 2020/21 16 

2 

5 30 7 / 60 84 144 5 

D7 Praktično izobraževanje (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       60 2 

M9 VODENJE THNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO 

(VPL) 

2         450 15 

P16 Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 

(OPP) 

2 2020/21 16 

1 

5 50 24 / 96 84 180 6 

P17 Poslovna logistika (POL) 2 2020/21 20 

1 

6 39 24 / 90 60 150 5 

D9 Praktično izobraževanje (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       120 4 

 PROSTO IZBIRNI PREDMET 2          5 

P46 Upravljanje zalog (UZA) 2 2020/21 16 

1,5 

5 39,50 10 

 

/ 72 84 156 5 

D34 DIPLOMSKO DELO 2          5 

Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS. 

 

OPOMBA: V š.l. 2019/2020 se bo predmet Poslovno pravo izvajal samo za študente 1. letnika. Študenti 2. cikla so imeli predavanja za ta predmet v š.l. 

2018/2019. 
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LEGENDA: 

PR+V – predavanja in vaje 

PZ – preverjanja znanja  

KON, MEN – konzultacije s predavatelji/inštruktorji, mentorstvo pri diplomskih nalogah 

SN, SV, ŠP, PD – seminarske naloge, seminarske vaje, študije primerov, projektno delo  

VŠ – voden  študij  

PRI – praktično izobraževanje 

SKUPNO ŠTEVILO UR ŠTUDENT. DELA – skupno število ur študentovega dela (skupaj s samostojnim domačim delom in samostojnim študijem) 

*: zagovor diplomskega dela 
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Tabela 2: Seznam načinov ocenjevanja znanja in obveznosti študentov po predmetih 

1. LETNIK: Ime predmeta 

Načini ocenjevanja znanja 

Pogoji za opravljanje izpita Druge obveznosti študenta Ustno Pisno ISZ 

Poslovni tuji jezik 1    – angleški jezik x x  Obvezna prisotnost na vajah prezentacija 

Poslovno komuniciranje   x x  Obvezna prisotnost na vajah prezentacija 

Informatika  X  Obvezna prisotnost na vajah / 

Poslovna matematika s statistiko    x  Obvezna prisotnost na vajah / 

Organizacija in menedžment podjetja  x  Obvezna prisotnost na vajah Študija primerov 

Ekonomija  x  Obvezna prisotnost na vajah Študija primerov 

Osnove poslovnih financ  x  Obvezna prisotnost na vajah / 

Trženje  x  Obvezna prisotnost na vajah nastop 

Praktično izobraževanje 1  X  x Priprava projektne naloge pod mentorstvom 
mentorja v podjetju in jo zagovarja pred 
dvočlansko komisijo (predavatelj organizator 
praktičnega izobraževanja in predavatelj iz 
izbranega modula. 

80% prisotnost na praktičnem izobraževanju. 

Projektna naloga 
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2. LETNIK: Ime predmeta 

Načini ocenjevanja znanja 

Pogoji za opravljanje izpita Druge obveznosti študenta 
Ustno Pisno ISZ 

Prodaja  x  Obvezna prisotnost na vajah Nastop  

Nabava  x  Obvezna prisotnost na vajah Nastop  

Poslovno pravo  x  Obvezna prisotnost na vajah Priprava dokumentacije  

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti x x  Obvezna prisotnost na vajah Priprava dokumentacije 

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov  x  
Obvezna prisotnost na vajah 

Študija primera, postopek in 

dokumentacija 

Poslovna logistika    x  Obvezna prisotnost na vajah Postopek  

Upravljanje zalog  x x - Obvezna prisotnost na vajah 

- Seminarska naloga 

Študija primera, seminarska 

naloga 

Praktično izobraževanje 2 X  x - Priprava projektne naloge pod mentorstvom 

mentorja v podjetju in jo zagovarja pred 

dvočlansko komisijo (predavatelj organizator 

praktičnega izobraževanja in predavatelj iz 

izbranega modula 

- 80% prisotnost na praktičnem izobraževanju 

Projektna naloga  

DIPLOMSKO DELO   x Pogoji za pristop k diplomi: 

- Opravljene vse obveznosti iz predmetnika 

- Oddano diplomsko delo (po Pravilniku o 

diplomskem delu) 

Po pravilniku o diplomskem 
delu 

LEGENDA: ISZ – izdelek oziroma storitev z zagovorom 



 

 

 

11 

Tabela 3: Seznam predavateljev in informacije za kontakt s predavatelji 

OZNAKA MODUL/PREDMET  
PREDAVATELJ 

  

KONTAKT 

e-naslov     KAKO/KDAJ 

1. LETNIK 

M1  KOMUNICIRANJE       

P1  Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1) Sabina Slana Cvikl sabina.slana@guest.arnes.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

P2  Poslovno komuniciranje (POK) Darinka Kazić Darinka.kazic@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M2  ANALIZA      

P3 Informatika (INF) Dušan Brglez dusan.brglez@guest.arnes.si preko e-pošte 

P4 Poslovna matematika s statistiko (PMS) Sergej Kapus sergej.kapus@guest.arnes.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

D2  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

 M3 POSLOVANJE      

P5 Organizacija in menedžment podjetja (OMP) Barbara Grintal brintal@gmail.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

P6 Ekonomija (EKN) Helena Povše helena.povse@yahoo.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

P7 Osnove poslovnih financ (OPF) Lidija Robnik lidija.robnik@triera.net  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

M4 TRŽENJE      

P8 Trženje (TRŽ) Mojca Nekrep mojcanekrep@gmail.com preko e-pošte 

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

 

 

 

 

mailto:sabina.slana@guest.arnes.si
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:dusan.brglez@guest.arnes.si
mailto:sergej.kapus@guest.arnes.si
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:brintal@gmail.com
file://///192.168.1.200/skupno/goga/IZOBR%20-%20VSŠ/20192020/helena.povse@yahoo.com
mailto:lidija.robnik@triera.net
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2. letnik   

M5 KOMERCIALA       

P9 Prodaja (PRO) Marjeta Horjak marjeta.horjak@gmail.com  preko e-pošte 

   P10 Nabava (NAB)  Barbara Grintal bgrintal@gmail.com  preko e-pošte 

D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M6 PRAVO       

P11 Poslovno pravo (PPR) Dora Najrajter dora.najrajter@gmail.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M7 KAKOVOST       

P12 Ugotavljanje in zagotavljanje  kakovosti (UZK) Boris Kuhelj boris.kuhelj@siol.net  preko e-pošte 

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M8 VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO        

 P16 Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (OPP) Cveto Jamšek Cveto.jamsek@gmail.com preko e-pošte 

 P17 Poslovna logistika (POL) Dejan Kos 20108933@users.siol.net preko e-pošte 

 D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M9 UPRAVLJANJE ZALOG Barbara Grintal brintal@gmail.com  preko e-pošte 

D10 Diplomsko delo 
 

izbran predavatelj med zgoraj navedenimi  preko e-pošte 

 

 

 

 

mailto:marjeta.horjak@gmail.com
mailto:bgrintal@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:dora.najrajter@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:boris.kuhelj@siol.net
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:20108933@users.siol.net
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:brintal@gmail.com
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PRILOGA 4: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija za program 

Informatika za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021 

 

NAČRT PREDVIDENIH PRILAGODITEV ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA   

za študijsko leto 2019/20 in 2020/21 

študijski program Informatika 

 

Pravni podlagi za izdelavo Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu 

Informatika sta Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 100/2013) in 

Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 43/12 

in 44/17). 

Študij se bo v študijskem programu Informatika izvajal kot organizirano študijsko delo in kot 

samostojno učenje. 

Organizirano študijsko delo bo šola pripravila in izvedla v obliki predavanj, vaj, ekskurzij, preverjanja 

znanja, konzultacij, mentorstva, seminarskih nalog in vaj, domačih nalog, študijami primerov, 

projektnega dela, vodenega študija, učnih delavnic in praktičnega izobraževanja.  

Samostojno učenje  študenta bo obsegalo učenje in drugo učno delo, ki ga bo študent izvajal 

samostojno. 

Organizacijska oblike študija, ki se bo izvajala v programu Informatika je skupinska, ki temelji na 

oblikovanju skupine študentov s predvidenim skupnim načinom (predmetna oblika) poteka in 

časovne izvedbe študija. 

Študentom, ki bodo uveljavljali priznavanje že opravljenih študijskih obveznosti iz drugih 

nezaključenih formalnih izobraževalnih programih bo šola omogočala izdelavo osebnega 

izobraževalnega načrta, s katerim se bo opredelilo opravljanje tistih manjkajočih študijskih obveznosti 

katere ne bodo mogli opravljati v skupinski obliki študija. 

Organizirane oblike študija se bodo izvajale dva do tri krat tedensko, praviloma med tednom v 

popoldanskem času, ob sobotah pa v dopoldanskem času. Tedenska obveznost študentov bo največ 

16 ur. Letna razporeditev organizirane oblike študija bo od meseca oktobra do predvidoma konca 

meseca junija prihodnjega leta. 

Šola bo zaradi zmanjševanja obsega predavanj in vaj le te nadomeščala z drugimi oblikami pomoči in 

podpore študentom, in sicer: 

- skupinskimi ali individualnimi konzultacijami, 

- mentorstvom, 

- seminarskimi nalogami in vajami, 

- študijami primerov, 

- projektnim delom, 

- vodenim študijem, 

- učnimi delavnicami, 

- organiziranimi pripravami na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja in 

- e- učilnicami (Moodle): mentorstvo in srečanja v skupinah. 
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Navedene oblike pomoči in podpore študentom bodo podrobneje opredeljene v Določitvi 

prilagoditev za izvajanje študija v študijskem programu Informatika. 

Kandidati za študij bodo pisno obveščeni (oglasna deska, spletna stran in dokument v fizični obliki 

izročen kandidatu za vpis na informativnem pogovoru) o predvideni organizacijski obliki študija, o 

tedenski in letni organizaciji študija in o drugih predvidenih prilagoditvah in temeljnih značilnosti teh 

prilagoditev. 

Razpored predmetov se bo v posameznem študijskem letu izvedlo in opredelilo v Določitvi 

prilagoditev za posamezno skupino študentov, ki je lahko drugačno kot je predvideno s študijskim 

programom. 

Na osnovi tega Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu Informatika 

se bo po končanem vpisu študentov izdelalo Določitve prilagoditev za izvajanje študija v študijskem 

programu Informatika. Osnova za izdelavo Določitev prilagoditev bosta uvodno spoznavanje 

študentov (analiza značilnosti študijske skupine) in izvedeni postopki priznavanja predhodno 

pridobljenega znanja, ki se bosta predvidoma izvedla v mesecu oktobru in novembru vsakega 

študijskega leta. 

Šola bo izvajala spremljanje in spreminjanje prilagoditev med študijskega procesa med študijskim 

letom.  

Naloga Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je spremljanje kakovosti študija in 

vzpostavlja razmere za kakovost. 
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Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine 

Le
tn

ik
 

Št
u

d
ij

sk
o

 

le
to

 

iz
ve

d
b

e
 KONTAKTNE URE INDIVIDUALNO 

DELO 

SKUPNO ŠT. 

UR ŠTUDEN. 

DELA 

Kreditne 

točke PR+V  

PZ 

KON 

MEN 

SN,SV,ŠP,

PD 

VŠ PRI Skupaj 

M1 KOMUNIKACIJE V TEHNIKI 1         600 20 

P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 2019/20 32 

1,5 

9 34,5 7 / 84 96 180 6 

P2 Poslovno komuniciranje in vodenje 1 2019/20 24 

1,5 

7 41,5 10 / 84 96 180 6 

P3 Računalništvo in informatika 1 2020/21 25 

2,5 

6 35 10 / 72 78 150 5 

D1 Praktično izobraževanje 1 2019/20 

2020/21 

       90 3 

M2 POSTAVITEV IN KONFIGURACIJA OMREŽIJ 1         670 22 

P4 Operacijski sistemi I 1 2019/20 31 

1 

7 7 2 / 48 42 120 4 

P5 Osnove zgradbe in delovanja računalniški sistemov 1 2019/20 24 

1 

7 35 5 / 72 108 180 6 

P6 Računalniške komunikacije in omrežja I 1 2019/20 24 

1 

7 30 10 / 72 108 180 6 

D2 Praktično izobraževanje 1 2019/20 

2020/21 

       190 6 

M3 KODIRANJE PROGRAMOV 1         540 18 

P7 Programiranje I 1 2019/20 27 

1 

7 42 7 / 84 126 210 7 

P8 Zbirke podatkov I 1 2019/20 32 

1 

9 37 5 / 84 126 210 7 

Tabela 1: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje študijskega programa Informatika po predmetih 
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D3 Praktično izobraževanje 1 2019/20 

2020/21 

       120 4 

M4 OSNOVE EKONOMIJE 2         235 8 

P9 Ekonomika podjetja 2 2020/21 20 

1,5 

6 56,5 12 / 96 84 180 6 

D4 Praktično izobraževanje 2 2019/20 

2020/21 

       55 2 

M5 SISTEMSKO ADMINISTRIRANJE 2         415 14 

P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme 2 2020/21 20 

2 

5 36 9 / 72 78 150 5 

P11 Operacijski sistemi II 2 2020/21 25 

1 

6 35 10 / 77 73 150 5 

D5 Praktično izobraževanje  2019/20 

2020/21 

       115 4 

M6 UPRAVLJANJE PODATKOVNIH OMREŽIJ 2         415 14 

P12 Računalniške komunikacije in omrežja II 2 2020/21 20 

1,5 

6 38,5 6 / 72 78 150 5 

P13 Varnost in zaščita 2 2020/21 32 

2 

9 25 4 / 72 78 150 5 

D6 Praktično izobraževanje 2 2019/20 

2020/21 

       115 4 

M9 RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH POSTAVITEV 2         415 14 

P18 Izdelava spletnih strani 2 2020/21 24 

0,5 

7 35 5,

5 

/ 72 78 150 5 

P19 Elektronsko poslovanje 2 2020/21 32 

1 

8 25 5 / 72 87 150 5 
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D9 Praktično izobraževanje 2 2019/20 

2020/21 

       115 4 

 Prosto izbirni predmet 2          5 

P22 Multimediji 2 2020/21 24 

1 

6 35 6 / 72 72 144 5 

D11 Diplomsko delo 2          5 

 

Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS. 

 

LEGENDA: 

PR+V – predavanja in vaje 

PZ – preverjanja znanja  

KON, MEN – konzultacije s predavatelji/inštruktorji, mentorstvo pri diplomskih nalogah 

SN, SV, ŠP, PD – seminarske naloge, seminarske vaje, študije primerov, projektno delo  

VŠ – voden  študij  

PRI – praktično izobraževanje 

SKUPNO ŠTEVILO UR ŠTUDENT. DELA – skupno število ur študentovega dela (skupaj s samostojnim domačim delom in samostojnim študijem) 

*: zagovor diplomskega dela 
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Tabela 2: Seznam načinov preverjanja znanja in obveznosti študentov po predmetih 

Predmet/druga sestavina 
Način preverjanja znanja 

Ustno Pisno ISZ 

Strokovna terminologija v tujem jeziku  X X 

Poslovno komuniciranje in vodenje X X  

Računalništvo in informatika  X  

Operacijski sistemi I  X  

Osnove zgradbe in delovanja računalniški sistemov  X  

Računalniške komunikacije in omrežja I  X  

Programiranje I  X  

Zbirke podatkov I  X X 

Ekonomika podjetja  X  

Vzdrževanje sistemske programske opreme  X  

Operacijski sistemi II  X  

Računalniške komunikacije in omrežja II  X  

Varnost in zaščita  X  

Izdelava spletnih strani   X 

Elektronsko poslovanje  X  

Multimediji  X X 

Praktično izobraževanje    X 

Diploma   X 

LEGENDA: ISZ – izdelek oziroma storitev z zagovorom 
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Tabela 3: Seznam predavateljev in informacije za kontakt s predavatelji 

Oznaka Modul/predmet Predavatelj 

KONTAKT 

E-naslov Kako/kdaj 

1. LETNIK 

M1  KOMUNIKACIJE V TEHNIKI       

P1  Strokovna terminologija v tujem jeziku Sabina Slana Cvikl sabina.slana@guest.arnes.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P2  Poslovno komuniciranje in vodenje Nastja Beznik Nastja.beznik@sckr.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P3 Računalništvo in informatika Dušan Brglez dusan.brglez@guest.arnes.si  preko e-pošte  

D1  Praktično izobraževanje Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M2  POSTAVITEV IN KONFIGURACIJA OMREŽIJ      

P4 Operacijski sistemi I Gabrijela Kranjc gabrijela.krajnc@guest.arnes.si  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P5 
Osnove zgradbe in delovanja računalniških 
sistemov Andrej Kranjc info@iser-ak.si  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P6 Računalniške komunikacije in omrežja I Dušan Brglez dusan.brglez@guest.arnes.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D2  Praktično izobraževanje  Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

 M3 KODIRANJE PROGRAMOV      

P7 Programiranje I Janko Uhan janko.uhan@gmail.comi 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P8 Zbirke podatkov I Gabrijela Kranjc gabrijela.krajnc@guest.arnes.si  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D3 Praktično izobraževanje  Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošt 
 

 

 

 

 

 

mailto:sabina.slana@guest.arnes.si
mailto:dusan.brglez@guest.arnes.si
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:gabrijela.krajnc@guest.arnes.si
mailto:info@iser-ak.si
mailto:dusan.brglez@guest.arnes.si
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:janko.uhan@gmail.com
mailto:gabrijela.krajnc@guest.arnes.si
mailto:katja.ekart@triera.net
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2. letnik 

M4 OSNOVE EKONOMIJE      

P9 Ekonomika podjetja Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

   D4 Praktično izobraževanje  Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M5 SISTEMSKO ADMINISTRIRANJE      

P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme Dušan Brglez dusan.brglez@guest.arnes.si  preko e-pošte 

P11 Operacijski sistemi II Anton Kavčič tonekav@gmail.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

D5 Praktično izobraževanje Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

M6 UPRAVLJANJE PODATKOVNIH OMREŽIJ      

P12 Računalniške komunikacije in omrežja II Dušan Brglez dusan.brglez@guest.arnes.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

P13 Varnost in zaščita Marjan Kaligaro marjan.kaligaro@eduit.si  preko e-pošte 

D6 Praktično izobraževanje Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

M8 NAČRTOVANJE IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV   

P16 Zbirke podatkov II Gabrijela Kranjc gabrijela.krajnc@guest.arnes.si preko e-pošte 

P17 Informacijski sistemi Marjan Kaligaro marjan.kaligaro@eduit.si  preko e-pošte 

D9 Praktično izobraževanje Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

M9 RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH POSTAVITEV      

P18 Izdelava spletnih strani Janko Uhan janko.uhan@gmail.com  preko e-pošte  

P19 Elektronsko poslovanje Andrej Krajnc info@iser-ak.si  preko e-pošte  

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

 
Prosto izbirni predmeti 

  
 

 Šola izvede enega od dveh izbirnih modulov, modul M8 ali modul M9. Za prosto-izbirni predmet izvede predmet tistega modula, ki ga ne izvaja. 

D11 DIPLOMSKO DELO 
izbran predavatelj (izmed zgoraj 

navedenih) e-naslov izbranega predavatelja preko e-pošt 

 

mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:dusan.brglez@guest.arnes.si
mailto:tonekav@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:dusan.brglez@guest.arnes.si
mailto:marjan.kaligaro@eduit.si
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:gabrijela.krajnc@guest.arnes.si
mailto:marjan.kaligaro@eduit.si
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:janko.uhan@gmail.com
mailto:info@iser-ak.si
mailto:katja.ekart@triera.net
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PRILOGA 5: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija za program 

Logistično inženirstvo za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021 

 

NAČRT PREDVIDENIH PRILAGODITEV ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA  

za študijsko leto 2019/20 in 2020/21 

študijski program Logistično inženirstvo 

 

Pravni podlagi za izdelavo Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu 

Logistično inženirstvo sta Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 

100/2013) in Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list 

RS, št. 43/12 in 44/17). 

Študij se bo v študijskem programu Logistično inženirstvo izvajal kot organizirano študijsko delo in kot 

samostojno učenje. 

Organizirano študijsko delo bo šola pripravila in izvedla v obliki predavanj, vaj, ekskurzij, preverjanja 

znanja, konzultacij, mentorstva, seminarskih nalog in vaj, domačih nalog, študijami primerov, 

projektnega dela, vodenega študija, učnih delavnic in praktičnega izobraževanja.  

Samostojno učenje  študenta bo obsegalo učenje in drugo učno delo, ki ga bo študent izvajal samostojno. 

Organizacijska oblika študija, ki se bo izvajala v programu Logistično inženirstvo je skupinska, ki temelji na 

oblikovanju skupine študentov s predvidenim skupnim načinom (predmetna oblika) poteka in časovne 

izvedbe študija. 

Študentom, ki bodo uveljavljali priznavanje že opravljenih študijskih obveznosti iz drugih nezaključenih 

formalnih izobraževalnih programih bo šola omogočala izdelavo osebnega izobraževalnega načrta, s 

katerim se bo opredelilo opravljanje tistih manjkajočih študijskih obveznosti katere ne bodo mogli 

opravljati v skupinski obliki študija. 

Organizirane oblike študija se bodo izvajale dva do tri krat tedensko, praviloma med tednom v 

popoldanskem času, v sobotah pa v dopoldanskem času. Tedenska obveznost študentov bo največ 16 ur. 

Letna razporeditev organizirane oblike študija bo od meseca oktobra do predvidoma konca meseca junija 

prihodnjega leta. 

Šola bo zaradi zmanjševanja obsega predavanj in vaj le te nadomeščala z drugimi oblikami pomoči in 

podpore študentom, in sicer: 

- skupinskimi ali individualnimi konzultacijami, 

- mentorstvom, 

- seminarskimi nalogami in vajami, 

- študijami primerov, 

- projektnim delom, 

- vodenim študijem, 

- učnimi delavnicami, 

- organiziranimi pripravami na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja in 
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- e- učilnicami (Moodle): mentorstvo in srečanja v skupinah. 

 

Navedene oblike pomoči in podpore študentom bodo podrobneje opredeljene v Določitvi prilagoditev za 

izvajanje študija v študijskem programu Logistično inženirstvo. 

Kandidati za študij bodo pisno obveščeni (oglasna deska, spletna stran in dokument v fizični obliki izročen 

kandidatu za vpis na informativnem pogovoru) o predvideni organizacijski obliki študija, o tedenski in 

letni organizaciji študija in o drugih predvidenih prilagoditvah in temeljnih značilnosti teh prilagoditev. 

Razpored predmetov se bo v posameznem študijskem letu izvedlo in opredelilo v Določitvi prilagoditev 

za posamezno skupino študentov, ki je lahko drugačno kot je predvideno s študijskim programom. 

Na osnovi tega Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu Logistično 

inženirstvo se bo po končanem vpisu študentov izdelalo Določitve prilagoditev za izvajanje študija v 

študijskem programu Logistično inženirstvo. Osnova za izdelavo Določitev prilagoditev bosta uvodno 

spoznavanje študentov (analiza značilnosti študijske skupine) in izvedeni postopki priznavanja predhodno 

pridobljenega znanja, ki se bosta predvidoma izvedla v mesecu oktobru in novembru vsakega študijskega 

leta. 

Šola bo izvajala spremljanje in spreminjanje prilagoditev med študijskega procesa med študijskim letom.  

Naloga Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je spremljanje kakovosti študija in vzpostavlja 

razmere za kakovost. 
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Tabela 1: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje študijskega programa Logistično inženirstvo  po predmetih 

Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine 

Le
tn

ik
 Študijsko 

leto 

izvedbe 

KONTAKTNE URE INDIVIDUALNO 

DELO 

SKUPNO ŠT. 

UR ŠTUDEN. 

DELA 

Kreditne 

točke PR+V  

PZ 

KON 

MEN 

SN,SV,ŠP,PD VŠ PRI Skupaj 

M1 KOMUNIKACIJA 1         600 21 

P1 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 1 2019/20 24 

1,5 

7 55,5 8 / 96 84 180 6 

P2 Strokovna terminologija v tujem jeziku 

(STJ) 

1 2019/20 32 

1,5 

9 34,5 7 / 84 96 180 5 

P3 Računalništvo in informatika v logistiki 

(RAI) 

1 2020/21 25 

2,5 

6 26,5 6 / 60 78 180 6 

D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) 1 2019/20 

2020/21 

       90 3 

M2 LOGISTIKA 1         450 15 

P4 Logistični sistemi (LOS) 1 2020/21 20 

1,5 

6 40,5 12 / 60 120 180 6 

P5 Varnost v prometu in varstvo pri delu 

(VPD) 

1 2020/21 16 

2 

5 32 5 / 60 90 150 5 

D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L) 1 2019/20 

2020/21 

       120 4 

 OBVEZNI PREDMET 1          7 

P6 Uporabna matematika v logistiki (UML) 1 2020/21 32 

2 

9 43 10 / 96 114 210 7 

M3 CESTNI PROMET 1 1         540 18 

P7 Teorija prometnega toka (TPT) 1 2020/21 16 

1,5 

5 51,5 10 / 84 126 210 7 

P8 Prevozna sredstva cestnega prometa (PSC) 1 2020/21 20 

1 

6 26 7 / 60 90 150 5 



 

 

 

24 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C) 1 2019/20 

2020/21 

       180 6 

M9 POSLOVNO – PRAVNI SISTEM 2         450 15 

P19 Ekonomika podjetja (EKP) 2 2020/21 20 

1 

6 57 12 / 96 114 210 7 

P20 Pogodbeno pravo (PPR)* 2 2019/20 20 

1 

6 39 9 / 75 75 150 5 

D9 Praktično izobraževanje v poslovnem 

procesu (PRI 2P) 

2 2019/20 

2020/21 

       90 3 

M10 CESTNI PROMET 2 2         900 30 

P21 Organizacija cestnega prometa (OCP) 2 2019/20 28 

1,5 

8 73 10 / 120 90 210 7 

P22 Urbanizacija prometa in  cestna 

infrastruktura (UCI) 

2 2019/20 24 

1,5 

7 34,5 5 / 72 78 150 5 

P23 Tehnologija cestnega prometa (TCP) 2 2019/20 32 

1,5 

9 69,5 8 / 120 120 240 8 

D10 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2C) 2 2019/20 

2020/21 

       300 10 

P41 IZBIRNI PREDMET 2          5 

 Špedicija in transportno zavarovanje (ŠTZ) 2 2020/21 20 

1  

6 27 6 / 60 90 150 5 

 Prosto izbirni predmet 2          5 

 Organizacija in menedžment podjetja 2 2019/20 20 

1 

6 28 5 / 60 72 132 5 

D1 Diplomsko delo (DDE) 2          5 

 

Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS. 
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OPOMBA: V š.l. 2019/2020 se bo predmet Pogodbeno pravo izvajal samo za študente 1. letnika. Študenti 2. cikla so imeli predavanja za ta predmet v 

š.l. 2018/2019. 

 

LEGENDA: 

PR+V – predavanja in vaje 

PZ – preverjanja znanja  

KON, MEN – konzultacije s predavatelji/inštruktorji, mentorstvo pri diplomskih nalogah 

SN, SV, ŠP, PD – seminarske naloge, seminarske vaje, študije primerov, projektno delo  

VŠ – voden  študij  

PRI – praktično izobraževanje 

SKUPNO ŠTEVILO UR ŠTUDENT. DELA – skupno število ur študentovega dela (skupaj s samostojnim domačim delom in samostojnim študijem) 

*: zagovor diplomskega dela 
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Tabela 2: Seznam načinov preverjanja znanja in obveznosti študentov po predmetih 

Predmet/druga sestavina 
Način preverjanja znanja 

Ustno Pisno ISZ 

Poslovno komuniciranje in vodenje X X  

Strokovna terminologija v tujem jeziku  X  

Računalništvo in informatika v logistiki  X  

Logistični sistemi X  X 

Varnost v prometu in varstvo pri delu X  X 

Uporabna matematika v logistiki X X  

Teorija prometnega toka X X  

Prevozna sredstva cestnega prometa X X  

Ekonomika podjetja  X  

Pogodbeno pravo X   

Organizacija cestnega prometa X X  

Urbanizacija prometa in  cestna infrastruktura X X  

Tehnologija cestnega prometa X X  

Špedicija in transportno zavarovanje  X  

Organizacija in menedžment podjetja  X  

Praktično izobraževanje    X 

Diploma   X 

LEGENDA: ISZ – izdelek oziroma storitev z zagovorom 
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Tabela 3: Seznam predavateljev in informacije za kontakt s predavatelji 

Oznaka   Modul/Predmet  PREDAVATELJ 

KONTAKT 

e-naslov kako/kdaj 

1. letnik 

M1  KOMUNIKACIJA       

P1  Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) Darinka Kazić Darinka.kazic@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P2  Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Sabina Slana Cvikl sabina.slana@guest.arnes.si  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P3 Računalništvo in informatika v logistiki (RAI) Dušan Brglez dusan.brglez@guest.arnes.si  preko e-pošte 

D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M2  LOGISTIKA     

P4 Logistični sistemi (LOS) Marino Medeot marino.medeot@gmail.com  preko e-pošte 

P5 Varnost v prometu in varstvo pri delu (VPD) Boris Milič mboris18@gmail.com  preko e-pošte 

D2  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

  OBVEZNI PREDMETI     

P6 Uporabna matematika v logistiki (UML) Stanko Vegelj stanko.vegelj@kabelnet.net preko e-pošte 

M3 CESTNI PROMET 1    

P7 Teorija prometnega toka (TPT) Marko Hrženjak hm.storitve@siol.net  preko e-pošte 

P8 Prevozna sredstva cestnega prometa (PSC) Tomaž Lotrič lotric.celje@gmail.com  preko e-pošte 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

 

 

 

 

 

 

mailto:sabina.slana@guest.arnes.si
mailto:dusan.brglez@guest.arnes.si
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:marino.medeot@gmail.com
mailto:mboris18@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:hm.storitve@siol.net
mailto:lotric.celje@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
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2. letnik 

M9 POSLOVNO – PRAVNI SISTEM       

P19 Ekonomika podjetja Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

P20 Pogodbeno pravo (PPR) Dora Najrajter dora.najrajter@gmail.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

   D9 Praktično izobraževanje v poslovnem procesu (PRI 2P) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M10 CESTNI PROMET 2    

P21 Organizacija cestnega prometa (OCP) Marko Hrženjak hm.storitve@siol.net 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P22 Urbanizacija prometa in cestna infrastruktura (UCI) Robert Lutar robert.lutar@gmail.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P23 Tehnologija cestnega prometa (TCP) Marko Hrženjak hm.storitve@siol.net  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D10 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2C) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

P41 IZBIRNI PREDMET    

 

Špedicija in transportno zavarovanje (ŠTZ) Tomaž Lotrič lotric.celje@gmail.com preko e-pošte  

 

Prosto izbirni predmet    

 

Organizacija in menedžment podjetja Barbara Grintal brintal@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D16 DIPLOMSKO DELO (DDE) izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih) preko e-pošte 

 

Konzultacije so organizirane za vse predmete. Za predmete, ki so v študijskem letu na urniku, so konzultacije pol ure pred in  po predavanju. Za nekatere 

predmete, ki jih tisto študijsko leto ni na urniku, bodo datumi konzultacij razpisani naknadno. Konzultacije se organizirajo tudi na pobudo študentov. 

 

 

 

mailto:dora.najrajter@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:hm.storitve@siol.net
mailto:robert.lutar@gmail.com
mailto:hm.storitve@siol.net
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:lotric.celje@gmail.com
mailto:brintal@gmail.com
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PRILOGA 6: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija za program 

Organizator socialne mreže za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021 

 

NAČRT PREDVIDENIH PRILAGODITEV ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA  

za študijsko leto 2019/20 in 2020/21 

Študijski program Organizator socialne  

 

Izbirna modula Otroci in mladostniki in Stari človek 

 

Pravni podlagi za izdelavo Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu 

Organizator socialne mreže sta Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 

100/2013) in Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni 

list RS, št. 43/12 in 44/17). 

Študij se bo v študijskem programu Organizator socialne mreže izvajal kot organizirano študijsko delo 

in kot samostojno učenje. 

Organizirano študijsko delo bo šola pripravila in izvedla v obliki predavanj, vaj, ekskurzij, preverjanja 

znanja, konzultacij, mentorstva, seminarskih nalog in vaj, domačih nalog, študijami primerov, 

projektnega dela, vodenega študija, učnih delavnic in praktičnega izobraževanja.  

Samostojno učenje  študenta bo obsegalo učenje in drugo učno delo, ki ga bo študent izvajal 

samostojno. 

Organizacijska oblike študija, ki se bo izvajala v programu Organizator socialne mreže je skupinska, ki 

temelji na oblikovanju skupine študentov s predvidenim skupnim načinom (predmetna oblika) poteka 

in časovne izvedbe študija. 

Študentom, ki bodo uveljavljali priznavanje že opravljenih študijskih obveznosti iz drugih 

nezaključenih formalnih izobraževalnih programih bo šola omogočala izdelavo osebnega 

izobraževalnega načrta, s katerim se bo opredelilo opravljanje tistih manjkajočih študijskih obveznosti 

katere ne bodo mogli opravljati v skupinski obliki študija. 

Organizirane oblike študija se bodo izvajale dva do tri krat tedensko, praviloma med tednom v 

popoldanskem času, v sobotah pa v dopoldanskem času. Tedenska obveznost študentov bo največ 16 

ur. Letna razporeditev organizirane oblike študija bo od meseca oktobra do predvidoma konca 

meseca junija prihodnjega leta. 

Šola bo zaradi zmanjševanja obsega predavanj in vaj le te nadomeščala z drugimi oblikami pomoči in 

podpore študentom, in sicer: 

- skupinskimi ali individualnimi konzultacijami, 

- mentorstvom, 

- seminarskimi nalogami in vajami, 

- študijami primerov, 

- projektnim delom, 
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- vodenim študijem, 

- učnimi delavnicami, 

- organiziranimi pripravami na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja in 

- e- učilnicami (Moodle): mentorstvo in srečanja v skupinah. 

 

Navedene oblike pomoči in podpore študentom bodo podrobneje opredeljene v Določitvi 

prilagoditev za izvajanje študija v študijskem programu Organizator socialne mreže. 

 

Kandidati za študij bodo pisno obveščeni (oglasna deska, spletna stran in dokument v fizični obliki 

izročen kandidatu za vpis na informativnem pogovoru) o predvideni organizacijski obliki študija, o 

tedenski in letni organizaciji študija in o drugih predvidenih prilagoditvah in temeljnih značilnosti teh 

prilagoditev. 

Razpored predmetov se bo v posameznem študijskem letu izvedlo in opredelilo v Določitvi 

prilagoditev za posamezno skupino študentov, ki je lahko drugačno kot je predvideno s študijskim 

programom. 

Na osnovi tega Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu Organizator 

socialne mreže se bo po končanem vpisu študentov izdelalo Določitve prilagoditev za izvajanje študija 

v študijskem programu Organizator socialne mreže. Osnova za izdelavo Določitev prilagoditev bosta 

uvodno spoznavanje študentov (analiza značilnosti študijske skupine) in izvedeni postopki 

priznavanja predhodno pridobljenega znanja, ki se bosta predvidoma izvedla v mesecu oktobru in 

novembru vsakega študijskega leta. 

Šola bo izvajala spremljanje in spreminjanje prilagoditev med študijskega procesa med študijskim 

letom.  

Naloga Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je spremljanje kakovosti študija in 

vzpostavlja razmere za kakovost. 
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Tabela 1: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje študijskega programa Organizator socialne mreže  po predmetih 

Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine 

Le
tn

ik
 

Študijsko 

leto 

izvedbe 

KONTAKTNE URE INDIVIDUALNO 

DELO 

SKUPNO 

ŠT. UR 

ŠTUDEN. 

DELA 

Kreditne 

točke PR+V  

PZ 

KON 

MEN 

SN,SV,ŠP,PD VŠ PRI Skupaj 

M1 Sporazumevanje (SPO) 1         575 20 

P1 Tuji jezik (TUJ ) 1 2019/20 28 

1,5 

8 34,5 5 / 75 75 150 5 

P2 Jezikovna kultura (JEK) 1 2019/20 20 

1,5 

6 30 2,5 / 60 65 125 5 

P3 Informacijska tehnologija v sociali  (ITS) 1 2020/21 25 

2 

6 36 6 / 75 75 150 5 

D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) 1 2019/20 

2020/21 

       150 5 

M2 Vodenje in organiziranje (VIO) 1         315 12 

P4 Organizacija in tehnike vodenja (OTV) 1 2020/21 20 

1 

6 27 6 / 60 65 125 5 

P5 Pravo in vodenje dokumentacij v sociali 

(PVD)* 

1 2020/21 20 

1 

6 20 3 / 50 50 100 5 

D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) 1 2019/20 

2020/21 

       90 2 

M3 Socialna dejavnost (SOD) 1         660 23 

P6 Kaj je socialna država (SCD) 1 2019/20 20 

1 

6 15 3 / 45 90 180 6 

P7 Lokalno okolje in podporne mreže (OPM) 1 2019/20 24 

1 

7 52 6 / 90 90 180 6 
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P8 Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem 

okolju (SPD) 

1 2019/20 20 

0,5 

6 58,5 55 / 90 90 180 6 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) 1 2019/20 

2020/21 

       120 5 

P21 prosto izbirni predmet – Trženje 1 2019/20 16 

1 

5 41 15 / 78 54 162 5 

M4 Človek in okolje (ČOK) 2         420 16 

P9 Človek v socialnem okolju (ČSO) 2 2020/21 20 

2 

6 41 6 / 75 75 150 6 

P10 Komunikacija z uporabniki (KUP) 2 2020/21 20 

1,5 

6 41,5 6 / 75 75 150 6 

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 2) 

 

2 2019/20 

2020/21 

       120 4 

M5 Otroci in mladostniki  (OIM) 2         420 16 

P11 Otroci in mladostniki v sodobni družbi 

(MSD) 

2 2020/21 20 

2 

6 41 6 / 75 75 150 6 

P12 Družba tveganja (DTV) 2 2020/21 20 

2 

6 41 6 / 75 75 150 6 

D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       120 4 

M7 Stari človek (SČL) 2         420 16 

P15 Starost in staranje (SIS) 2 2020/21 20 

1,5 

6 41,5 6 / 75 75 150 6 

P16 Življenjski svet starega človeka (ŽSČ) 2 2020/21 20 

2 

6 41 6 / 75 75 150 6 

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 2 2019/20        120 4 
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2020/21 

M8 Aktivno bivanje (ABI) 2         390 15 

P17 Animacija z umetnostnim izražanjem (AUI) 2 2019/20 20 

0,5 

6 55,5 8 / 75 75 150 6 

P18 Delovanje za zdravo življenje (DZŽ) 2 2019/20 20 

0,5 

6 55,5 8 / 90 90 150 6 

D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       90 3 

M9 Vključevanje v družbo (VVD) 2         210 8 

P20 Marginalne družbene skupine (MDS) 2 2020/21 20 

1,5 

6 41,5 6 / 75 75 150 6 

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       60 2 

D10 Diplomsko delo 2          5 

Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS. 

V š.l. 2019/20 se bo predmet Pravo in vodenje dokumentacije v sociali izvajal samo za študente 1. letnika. Študenti 2. cikla so imeli predavanja za ta predmet v š.l. 2018/19. 

LEGENDA: PR+V – predavanja in vaje 

PZ – preverjanja znanja  

KON, MEN – konzultacije s predavatelji/inštruktorji, mentorstvo pri diplomskih nalogah 

SN, SV, ŠP, PD – seminarske naloge, seminarske vaje, domače naloge, študije primerov, projektno delo  

VŠ – voden  študij  

PRI – praktično izobraževanje 

SKUPNO ŠTEVILO UR ŠTUDENT. DELA – skupno število ur študentovega dela (skupaj s samostojnim domačim delom in samostojnim študijem) 

*: zagovor diplomskega dela 
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Tabela 2: Seznam načinov preverjanja znanja in obveznosti študentov po predmetih 

Predmet/druga sestavina 
Način preverjanja znanja 

Pogoj za pristop k izpitu Druge obveznosti študenta 
Ustno Pisno ISZ 

Tuji jezik  X X  - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

Učni listi, nastopi 

Jezikovna kultura X X  - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

Študija primerov, delovni listi 

Informacijska tehnologija v sociali   X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Izdelek 

Organizacija in tehnike vodenja v sociali   X  - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

Študije primerov, projekt 

Pravo in vodenje dokumentacij v sociali  X  - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

Študije primerov 

Kaj je socialna država  X  - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

Študije primerov 

Lokalno okolje in podporne mreže   X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Izdelek 

Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju   X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Izdelek 

Trženje  X  - Opravljene seminarske vaje 

- Izdelava in predstavitev poslovnega načrta 

Poslovni načrt 

Človek v socialnem okolju  X  - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

Študija primerov 

Komunikacija z uporabniki X X  - Obvezna prisotnost na vajah Študije primerov 
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- Opravljene sprotne aktivnosti 

Otroci in mladostniki v sodobni družbi  X X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

Študija primerov, izdelek 

Družba tveganja  X X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Študija primerov, izdelek 

Starost in staranje  X X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Študija primerov, izdelek 

Življenjski svet starega človeka  X X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Študija primerov, izdelek 

Animacija z umetnostim izražanjem   X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Izdelek 

Delovanje za zdravo življenje   X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Izdelek 

Marginalne družbene skupine   X - Obvezna prisotnost na vajah 

- Opravljene sprotne aktivnosti 

- Oddan izdelek 

Študija primerov, izdelek 

Praktično izobraževanje    X - 80 % prisotnost, Projektna naloga Projektna naloga 

Diploma 

 
 
 
 

  X Pogoji za pristop k diplomi: 

- opravljene vse obveznosti iz predmetnika, 

- oddano diplomsko delo (po Pravilniku o 

diplomskem delu). 

Po pravilniku o diplomskem delu 

LEGENDA: ISZ – izdelek oziroma storitev z zagovorom 
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Tabela 3: Seznam predavateljev in informacije za kontakt s predavatelji 

Oznaka Modul/predmet Predavatelj 

Kontakt 

E-naslov Kdaj/kako 

1. letnik 

M1  Sporazumevanje (SPO)     

P1  Tuji jezik (TUJ) Sabina Slana Cvikl sabina.slana@guest.arnes.si  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

P2  Jezikovna kultura (JEK) Nada Mulej sledi@t-2.net 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

P3 Informacijska tehnologija v sociali (ITS) Rudi Lesjak rudilesjak@gmail.com  preko e-pošte  

D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

M2  Vodenje in organiziranje (VIO)    

P4 Organizacija in tehnike vodenja (OTV) Vladimir Pirc vladimir.pirc@outlook.com preko e-pošte 

P5 Pravo in vodenje dokumentacij v sociali (OPM) Dora Najrajter dora.najrajter@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

D2  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

M3 Socialna dejavnost (SOD)    

P6 Kaj je socialna država (SCD) Dora Najrajter dora.najrajter@gmail.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P7 Lokalno okolje in podporne mreže (OPM) Barbara Masle Erjavec barbara.masle.erjavec@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P8 

Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem 

okolju (SPD) Marija Milavec Kapun marija.milavec@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

P21 Prosto izbirni predmet    

 Trženje Mojca Nekrep mojcanekrep@gmail.com preko e-pošte 

 

 

 

 

 

 

mailto:sabina.slana@guest.arnes.si
mailto:rudilesjak@gmail.com
mailto:dora.najrajter@gmail.com
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2. letnik 

M4 Človek in okolje (ČOK) 

 

   

P9 Človek v socialnem okolju (ČSO) Barbara Masle Erjavec barbara.masle.erjavec@gmail.com  preko e-pošte 

P10 Komunikacija z uporabniki (KUP) Zdenka Peloz zdenka.peloz@siol.net   preko e-pošte  

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte  

M5 Otroci in mladostniki (OIM)    

P11 Otroci in mladostniki v sodobni družbi (MSD) Gabrijela Hauptman gabrijela.hauptman@gmail.com  preko e-pošte  

P12 Družba tveganja (DTV) Gabrijela Hauptman gabrijela.hauptman@gmail.com  preko e-pošte  

D5 Praktično izobraževanje 2 (PR2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte  

M7 Stari človek (SČL)    

P15 Starost in staranje (SIS) Marija Milavec Kapun marija.milavec@gmail.com preko e-pošte  

P16 Življenjski svet starega človeka (ŽSČ) Barbara Masle Erjavec barbara.masle.erjavec@gmail.com  preko e-pošte  

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte  

M8 Aktivno bivanje (ABI)    

P17  Animacija z umetnostnim izražanjem (AUI) Nives Palmić nives.palmic@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P18 Delovanje za zdravo življenje (DZŽ) Marija Milavec Kapun marija.milavec@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M9 Vključevanje v družbo (VVD)    

P20 Marginalne družbene skupine (MDS) Darija Orion darija.zgavc@siol.net  preko e-pošte  

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte  

D10 DIPLOMSKO DELO izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih) preko e-pošte 

 

 

mailto:barbara.masle.erjavec@gmail.com
mailto:zdenka.peloz@siol.net
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:gabrijela.hauptman@gmail.com
mailto:gabrijela.hauptman@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:barbara.masle.erjavec@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:darija.zgavc@siol.net
mailto:katja.ekart@triera.net
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PRILOGA 7: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija za program 

Poslovni sekretar za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021 

 

NAČRT PREDVIDENIH PRILAGODITEV ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA  

za študijsko leto 2019/20 in 2020/21 

študijski program Poslovni sekretar 

 

Pravni podlagi za izdelavo Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu 

Poslovni sekretar sta Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 

100/2013) in Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem (Uradni list RS, št. 43/12 

in 44/17). 

Študij se bo v študijskem programu Poslovni sekretar izvajal kot organizirano študijsko delo in kot 

samostojno učenje. 

Organizirano študijsko delo bo šola pripravila in izvedla v obliki predavanj, vaj, ekskurzij, preverjanja 

znanja, konzultacij, mentorstva, seminarskih nalog in vaj, domačih nalog, študijami primerov, 

projektnega dela, vodenega študija, učnih delavnic in praktičnega izobraževanja.  

Samostojno učenje  študenta bo obsegalo učenje in drugo učno delo, ki ga bo študent izvajal 

samostojno. 

Organizacijska oblike študija, ki se bo izvajala v programu Poslovni sekretar je skupinska, ki temelji na 

oblikovanju skupine študentov s predvidenim skupnim načinom (predmetna oblika) poteka in 

časovne izvedbe študija. 

Študentom, ki bodo uveljavljali priznavanje že opravljenih študijskih obveznosti iz drugih 

nezaključenih formalnih izobraževalnih programih bo šola omogočala izdelavo osebnega 

izobraževalnega načrta, s katerim se bo opredelilo opravljanje tistih manjkajočih študijskih obveznosti 

katere ne bodo mogli opravljati v skupinski obliki študija. 

Organizirane oblike študija se bodo izvajale dva do tri krat tedensko, praviloma med tednom v 

popoldanskem času, ob sobotah pa v dopoldanskem času. Tedenska obveznost študentov bo največ 

16 ur. Letna razporeditev organizirane oblike študija bo od meseca oktobra do predvidoma konca 

meseca junija prihodnjega leta. 

Šola bo zaradi zmanjševanja obsega predavanj in vaj le te nadomeščala z drugimi oblikami pomoči in 

podpore študentom, in sicer: 

- skupinskimi ali individualnimi konzultacijami, 

- mentorstvom, 

- seminarskimi nalogami in vajami, 

- študijami primerov, 

- projektnim delom, 

- vodenim študijem, 

- učnimi delavnicami, 

- organiziranimi pripravami na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja in 
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- e- učilnicami (Moodle): mentorstvo in srečanja v skupinah. 

 

Navedene oblike pomoči in podpore študentom bodo podrobneje opredeljene v Določitvi 

prilagoditev za izvajanje študija v študijskem programu Poslovni sekretar. 

Kandidati za študij bodo pisno obveščeni (oglasna deska, spletna stran in dokument v fizični obliki 

izročen kandidatu za vpis na informativnem pogovoru) o predvideni organizacijski obliki študija, o 

tedenski in letni organizaciji študija in o drugih predvidenih prilagoditvah in temeljnih značilnosti teh 

prilagoditev. 

Razpored predmetov se bo v posameznem študijskem letu izvedlo in opredelilo v Določitvi 

prilagoditev za posamezno skupino študentov, ki je lahko drugačno kot je predvideno s študijskim 

programom. 

Na osnovi tega Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu Poslovni 

sekretar se bo po končanem vpisu študentov izdelalo Določitve prilagoditev za izvajanje študija v 

študijskem programu Poslovni sekretar. Osnova za izdelavo Določitev prilagoditev bosta uvodno 

spoznavanje študentov (analiza značilnosti študijske skupine) in izvedeni postopki priznavanja 

predhodno pridobljenega znanja, ki se bosta predvidoma izvedla v mesecu oktobru in novembru 

vsakega študijskega leta. 

Šola bo izvajala spremljanje in spreminjanje prilagoditev med študijskega procesa med študijskim 

letom.  

Naloga Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je spremljanje kakovosti študija in 

vzpostavlja razmere za kakovost. 
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Tabela 1: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje študijskega programa Poslovni sekretar po predmetih 

Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine 

Le
tn

ik
 

Študijsko 

leto 

izvedbe 

KONTAKTNE URE INDIVIDUALNO 

DELO 

SKUPNO 

ŠT. UR 

ŠTUDEN. 

DELA 

Kreditne 

točke PR+V  

PZ 

KON 

MEN 

SN,SV,ŠP,PD VŠ PRI Skupaj 

M1 KOMUNIKACIJA 1         450 16 

P1 Poslovni tuji jezik - angleščina (PTJ 1) 1 2019/20 28 

1,5 

8 35,5 5 / 78 72 150 6 

P2 Poslovno komuniciranje (POK) 1 2019/20 20 

1 

6 58 5 / 90 90 180 6 

D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K) 1 2019/20 
2020/21 

       120 4 

M2 POSLOVANJE IN FINANCE 1         310 12 

P3 Ekonomika poslovanja (EKP) 1 2020/21 20 

1 

6 24 9 / 60 65 125 5 

P4 Računovodstvo in finančno poslovanje (RFP) 1 2020/21 16 

1 

5 60 14 / 60 65 125 5 

D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L) 1 2019/20 

2020/21 

       60 2 

M3 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEMI 1         420 14 

P5 Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (IKT) 1 2020/21 25 

2 

6 29 13 / 75 75 150 5 

P6 Informacijska tehnologija in podatki (ITP) 1 2020/21 25 

2 

6 30 13 / 75 75 150 5 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C) 1 2019/20 

2020/21 

       120 4 
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M4 ZAKONODAJA IN UPRAVA (ZIU) 1         340 13 

P7 Gospodarsko pravo (GOP)* 1 2020/21 20 

1 

6 32 3 / 62 63 125 5 

P9 Državna uprava in upravni postopek (DUP) 1 2020/21 11 

1 

3 42 6 / 60 65 125 5 

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1P) 1 2019/20 

2020/21 

       90 3 

 Prosto izbirni predmet 1          5 

 Trženje 1 2020/21 16 

1 

5 41 15 / 78 84 162 5 

M5 POSLOVNI JEZIK 2         370 14 

P10 Poslovni tuji jezik 2 - nemščina(PTJ 2)  2 2020/21 28 

2 

8 20 7 / 65 60 125 5 

P1 Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PSJ) 2 2019/20 16 

1 

5 30 8 / 60 65 125 5 

D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       120 4 

M6 SODOBNA PISARNA 2         480 16 

P12 Sodobno vodenje pisarne (SVP) 2 2019/20 20 

1 

6 58 5 / 90 90 180 6 

P13 Ljudje v organizaciji (LOR) 2 2019/20 20 

1 

6 58 5 / 90 90 180 6 

D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       120 4 

M7 ORGANIZACIJA IN PROTOKOL 2         340 13 

P14 Osnove upravljanja in organizacije poslovanja (UOP) 2 2020/21 20 6 30 8 / 65 60 125 5 
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1 

P15 Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD) 2 2019/20 16 

0,33 

 

5 41,67 5 / 65 60 125 5 

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       90 3 

M8 SPLETNO POSLOVANJE 2         310 12 

P18 Elektronsko poslovanje (EPO) 2 2019/20 16 

0,5 

5 38,5 5 / 65 60 125 5 

P19 Grafični in spletni dizajn v pisarni (GSD) 2 2019/20 16 

0,5 

5 38,5 5 / 65 60 125 5 

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 2 2019/20 

2020/21 

       60 2 

D11 Diplomsko delo 2          5 

Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS. 

OPOMBA: V š.l. 2019/2020 se bo predmet Gospodarsko pravo izvajal samo za študente 1. letnika. Študenti 2. cikla so imeli predavanja za ta predmet v š.l. 2018/2019. 

LEGENDA: PR+V – predavanja in vaje 

PZ – preverjanja znanja  

KON, MEN – konzultacije s predavatelji/inštruktorji, mentorstvo pri diplomskih nalogah 

SN, SV, ŠP, PD – seminarske naloge, seminarske vaje, domače naloge, študije primerov, projektno delo  

VŠ – voden  študij  

PRI – praktično izobraževanje 

SKUPNO ŠTEVILO UR ŠTUDENT. DELA – skupno število ur študentovega dela (skupaj s samostojnim domačim delom in samostojnim študijem) 

*: zagovor diplomskega dela
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Tabela 2: Seznam načinov preverjanja znanja in obveznosti študentov po predmetih 

Predmet/druga sestavina 

Način preverjanja znanja 

Ustno Pisno ISZ 

Poslovni tuji jezik - angleščina X X  

Poslovno komuniciranje X   

Ekonomika poslovanja  X  

Računovodstvo in finančno poslovanje  X  

Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni   X 

Informacijska tehnologija in podatki   X 

Gospodarsko pravo  X  

Državna uprava in upravni postopek  X  

Trženje  X  

Poslovni tuji jezik 2 - nemščina X X  

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku  X  

Sodobno vodenje pisarne  X  

Ljudje v organizaciji  X  

Osnove upravljanja in organizacije poslovanja  X  

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov   X 

Elektronsko poslovanje   X 

Grafični in spletni dizajn v pisarni   X 

Praktično izobraževanje    X 

Diploma   X 

LEGENDA: ISZ – izdelek oziroma storitev z zagovorom 
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Tabela 3: Tabela 3: Seznam predavateljev in informacije za kontakt s predavatelji 

Oznaka   Modul/Predmet  PREDAVATELJI 

KONTAKT 

e-naslov kako/kdaj 

1. letnik 

M1  KOMUNIKACIJA     

P1  Poslovni tuji jezik – angleščina (PTJ 1) Sabina Slana Cvikl sabina.slana@guest.arnes.si  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P2  Poslovno komuniciranje (POK) Darinka Kazić Darinka.kazic@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

M2  POSLOVANJE IN FINANCE    

P3 Ekonomika poslovanja (EKP) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte  

P4 Računovodstvo in finančno poslovanje (REP) Lidija Robnik lidija.robnik@triera.net preko e-pošte  

D2  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte  

M3 INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKI SISTEMI    

P5 Informacijsko – komunikacijska podpora v pisarni (IKT) Dušan Brglez dusan.brzlez@guest.arnes.si  preko e-pošte  

P6 Informacijska tehnologija in podatki (ITP) Dušan Brglez dusan.brzlez@guest.arnes.si  preko e-pošte  

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte  

M4 ZAKONODAJA IN UPRAVA (ZIU)    

P7 Gospodarsko pravo (GOP) Dora Najrajter dora.najrajter@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte  

P9 Državna uprava in upravni postopek (DUP) Dora Najrajter dora.najrajter@gmail.com preko e-pošte 

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1P) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.si  preko e-pošte 

P20 Prosto izbirni predmet    

 Trženje  Mojca Nekrep mojcanekrep@gmail.com preko e-pošte 

mailto:sabina.slana@guest.arnes.si
mailto:dusan.brzlez@guest.arnes.si
mailto:dusan.brzlez@guest.arnes.si
mailto:katja.ekart@triera.si
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Oznaka   Modul/Predmet  PREDAVATELJI 

KONTAKT 

e-naslov kako/kdaj 

2.  letnik 

M5 POSLOVNI JEZIK 

 

   

P10 Poslovni tuji jezik 2 -nemščina (PTJ 2) Sabina Slana Cvikl sabina.slana@guest.arnes.si preko e-pošte 

P11 Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PSJ) Nada Mulej sledi@t-2.net  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D5 Praktično izobraževanje 1 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M6 SODOBNA PISARNA    

P12 Sodobno vodenje pisarne (SVP) Vida Kožar vida.kozar@siol.net 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P13 Ljudje v organizaciji (LOR) Marina Vodopivec marina.vodopivec@bic-lj.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M7 ORGANIZACIJA IN PROTOKOL    

P14 Osnove upravljanja in organizacije poslovanja (UOP) Vladimir Pirc vladimir.pirc@outlook.com preko e-pošte 

P15 Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD) Vladimir Pirc vladimir.pirc@outlook.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M8 SPLETNO POSLOVANJE    

P18 Elektronsko poslovanje (EPO) Rudi Lesjak rudilesjak@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P19 Grafični in spletni dizajn v pisarni (GSD) Rudi Lesjak rudilesjak@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

D10 DIPLOMSKO DELO izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih) preko e-pošte 

 

mailto:sledi@t-2.net
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:vladimir.pirc@outlook.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:rudilesjak@gmail.com
mailto:rudilesjak@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
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PRILOGA 8: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija za program 

Strojništvo za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021 

 

NAČRT PREDVIDENIH PRILAGODITEV ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA  

za študijsko leto 2019/20 in 2020/21 

študijski program Strojništvo 

 

Pravni podlagi za izdelavo Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu 

Strojništvo sta Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 100/2013) in 

Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 43/12 

in 44/17). 

Študij se bo v študijskem programu Strojništvo izvajal kot organizirano študijsko delo in kot 

samostojno učenje. 

Organizirano študijsko delo bo šola pripravila in izvedla v obliki predavanj, vaj, ekskurzij, preverjanja 

znanja, konzultacij, mentorstva, seminarskih nalog in vaj, domačih nalog, študijami primerov, 

projektnega dela, vodenega študija, učnih delavnic in praktičnega izobraževanja.  

Samostojno učenje  študenta bo obsegalo učenje in drugo učno delo, ki ga bo študent izvajal 

samostojno. 

Organizacijska oblike študija, ki se bo izvajala v programu Strojništvo je skupinska, ki temelji na 

oblikovanju skupine študentov s predvidenim skupnim načinom (predmetna oblika) poteka in 

časovne izvedbe študija. 

Študentom, ki bodo uveljavljali priznavanje že opravljenih študijskih obveznosti iz drugih 

nezaključenih formalnih izobraževalnih programih bo šola omogočala izdelavo osebnega 

izobraževalnega načrta, s katerim se bo opredelilo opravljanje tistih manjkajočih študijskih obveznosti 

katere ne bodo mogli opravljati v skupinski obliki študija. 

Organizirane oblike študija se bodo izvajale dva do tri krat tedensko, praviloma med tednom v 

popoldanskem času, ob sobotah pa v dopoldanskem času. Tedenska obveznost študentov bo največ 

16 ur. Letna razporeditev organizirane oblike študija bo od meseca oktobra do predvidoma konca 

meseca junija prihodnjega leta. 

Šola bo zaradi zmanjševanja obsega predavanj in vaj le te nadomeščala z drugimi oblikami pomoči in 

podpore študentom, in sicer: 

- skupinskimi ali individualnimi konzultacijami, 

- mentorstvom, 

- seminarskimi nalogami in vajami, 

- študijami primerov, 

- projektnim delom, 

- vodenim študijem, 

- učnimi delavnicami, 

- organiziranimi pripravami na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja in 

- e- učilnicami (Moodle): mentorstvo in srečanja v skupinah. 
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Navedene oblike pomoči in podpore študentom bodo podrobneje opredeljene v Določitvi 

prilagoditev za izvajanje študija v študijskem programu Strojništvo. 

Kandidati za študij bodo pisno obveščeni (oglasna deska, spletna stran in dokument v fizični obliki 

izročen kandidatu za vpis na informativnem pogovoru) o predvideni organizacijski obliki študija, o 

tedenski in letni organizaciji študija in o drugih predvidenih prilagoditvah in temeljnih značilnosti teh 

prilagoditev. 

Razpored predmetov se bo v posameznem študijskem letu izvedlo in opredelilo v Določitvi 

prilagoditev za posamezno skupino študentov, ki je lahko drugačno kot je predvideno s študijskim 

programom. 

Na osnovi tega Načrta predvidenih prilagoditev za izvajanje izrednega študija v programu Strojništvo 

se bo po končanem vpisu študentov izdelalo Določitve prilagoditev za izvajanje študija v študijskem 

programu Strojništvo. Osnova za izdelavo Določitev prilagoditev bosta uvodno spoznavanje 

študentov (analiza značilnosti študijske skupine) in izvedeni postopki priznavanja predhodno 

pridobljenega znanja, ki se bosta predvidoma izvedla v mesecu oktobru in novembru vsakega 

študijskega leta. 

Šola bo izvajala spremljanje in spreminjanje prilagoditev med študijskega procesa med študijskim 

letom.  

Naloga Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je spremljanje kakovosti študija in 

vzpostavlja razmere za kakovost. 
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Tabela 1: Načrt predvidenih prilagoditev za izvajanje študijskega programa Strojništvo po predmetih 

Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine 

Le
tn

ik
 

Študijsko 

leto 

izvedbe 

KONTAKTNE URE INDIVIDUALNO 

DELO 

SKUPNO 

ŠT. UR 

ŠTUDEN. 

DELA 

Kreditne 

točke PR+V  

PZ 

KON 

MEN 

SN,SV,ŠP,PD VŠ PRI Skupaj 

M1 KOMUNIKACIJE 1         720 24 

P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 1 2019/20 32 

1,5 

9 34,5 7 / 84 96 180 6 

P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 1 2020/21 20 

1,5 

6 35 9,5 / 72 108 180 6 

P3 Računalništvo (RAC) 1 2020/21 20 

1,5 

6 32,5 12 / 72 108 180 6 

D1 Praktično izobraževanje - M1 1 2019/20 
2020/21 

       180 6 

 PREDMETI, KI NISO VKLJUČENI V MODUL 1          10 

P4 Mehanika 1 (ME1) 1 2019/20 28 

3 

7 30 4 / 72 78 150 5 

P6 Strojni elementi 1 2020/21 20 

1 

6 23 10 / 60 90 150 5 

M2 OSNOVE 1         580 21 

P8 Materiali (MTR) 1 2019/20 24 

1,5 

7 23 5 / 60 30 90 5 

P9 Varnost pri delu in varovanje okolja (VDO) 1 2020/21 24 

1 

 

7 / 4 / 36 54 90 3 

P10 Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov (TPN) 1 2020/21 28 9 30 4,5 / 72 108 180 6 
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1,5 

D2 Praktično izobraževanje - M2 1 2019/20 

2020/21 

       220 7 

M5 Prosto izbirni predmet 1          5 

 Organizacija in menedžment podjetja 1 2019/20 20 

1 

6 40 5 / 72 84 156 5 

M3 POSLOVANJE IN PROCESI 2          13 

P11 Ekonomika podjetja (EKP) 2 2020/21 20 

1 

6 46 11 / 84 96 180 6 

P12 Kakovost in zanesljivost procesov (KZP) 2 2020/21 24 

1 

7 31 9 / 72 78 150 5 

D3 Praktično izobraževanje – M3 2 2019/20 

2020/21 

       60 2 

M4 TEHNOLOGIJE 2         490 16 

P13 Mehanika 2 (ME2) 2 2019/20 24 

1 

7 35 5 / 72 78 150 5 

P14 Tehnologija (TEH) 2 2019/20 32 

1,5 

9 50,5 8 / 96 114 210 7 

D4 Praktično izobraževanje – M4 2 2019/20 

2020/21 

       130 4 

M6 ENERGETSKI MODUL 2         270 9 

P16 Energetika (ENE) 2 2020/21 24 

1 

7 49 15 / 96 114 210 7 

D8 Praktično izobraževanje – M6 2 2019/20 

2020/21 

       60 2 

M7 ORODJARSTVO 2 2019/20 24 6 36 6 / 72 / 510 17 
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P17 Snovanje in konstruiranje orodij (SKO) 2 2019/20 32 

1 

9 57 9 / 108 102 210 7 

P18 Izdelava in vzdrževanje orodij 2 2019/20 24 

1 

7 35 5 / 72 78 150 5 

D7 Praktično izobraževanje (PRI) – M7 2 2019/20 

2020/21 

       150 5 

 Diplomsko delo 2          5 

Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS. 

 

LEGENDA: 

PR+V – predavanja in vaje 

PZ – preverjanja znanja  

KON, MEN – konzultacije s predavatelji/inštruktorji, mentorstvo pri diplomskih nalogah 

SN, SV, ŠP, PD – seminarske naloge, seminarske vaje, študije primerov, projektno delo  

VŠ – voden  študij  

PRI – praktično izobraževanje 

SKUPNO ŠTEVILO UR ŠTUDENT. DELA – skupno število ur študentovega dela (skupaj s samostojnim domačim delom in samostojnim študijem) 

*: zagovor diplomskega dela 
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Tabela 2: Seznam načinov preverjanja znanja in obveznosti študentov po predmetih 

Predmet/druga sestavina 

Način preverjanja 

znanja Pogoj za pristop k izpitu Druge obveznosti študenta 

Ustno Pisno ISZ 

Strokovna terminologija v tujem jeziku x x  Seminarske vaje iz STJ: 

- prevod iz tujega jezika in v tuji jezik, 

- navodilo, 

- opis proizvodnega postopka, 

- življenjepis, 

- reklamacija, 

- prestavitev poročila o praktičnem 

izobraževanju v podjetju v tujem jeziku, 

- predstavitev poročila zajema opis 

podjetja, delovnega okolja, 

medsebojnih odnosov, proizvodnih 

postopkov, del in nalog študenta. 

Poročilo  

Poslovno komuniciranje in vodenje x x  - najmanj 80% aktivna prisotnost pri 

vajah, 

- opravljene vaje in poročila o vseh vajah 

(po dogovoru s predavateljem) 

- najmanj dva krajša (5 – 10 min) 

kakovostno pripravljena in izvedena 

javna nastopa iz vsebin predmeta 

oziroma obdelanih vaj 

Vaje: 

- študije primerov, poročanje in diskusija, 

- reševanje problemov (aktualne odprte 

problemske situacije), 

- igranje vlog, simulacije, diskusija, 

- poročanje, 

- multimedijske predstavitve, 

- formalne predstavitve ipd., 

načrtovanje in izvedba »mini projektov« 

(sestanek, poslovni razgovor, timsko delo, ipd.) 

Računalništvo  x  - obvezna prisotnost na vajah - študije primerov 

- praktične naloge  

Praktično izobraževanje   x - Izdelava poročila o delu na PRI, 

seminarska naloga 

- poročilo 

- seminarska naloga  
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Predmet/druga sestavina 
Način preverjanja 

znanja 
Pogoj za pristop k izpitu Druge obveznosti študenta 

Materiali  x  - obvezna prisotnost na laboratorijskih 

vajah, 

- izdelana poročila 

Poročilo  

Varnost pri delu in varovanje okolja  x  - Seminarska naloga  Seminarska naloga na temo zagotavljanja 

varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja. 

Tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov  x  - nabor grafičnih izdelkov v obliki 

seminarske naloge (po izboru 

predavatelja), ki morajo biti pozitivno 

ocenjeni 

- obvezno opraviti vaje 

Grafični izdelki 

Praktično izobraževanje   x - Izdelava poročila o delu na PRI Poročilo  

Mehanika 1  x  - obvezna prisotnost na vajah 

- izdelana poročila vaj 

Študije primerov 

Poročila  

Strojni elementi  x  - nabor grafičnih izdelkov (po izboru 

predavatelja), ki morajo biti pozitivno 

ocenjeni 

- obvezno opraviti vaje 

Grafični izdelki 

Ekonomika podjetja  x   - reševanje nalog iz teorije – vaje 

- reševanje računskih nalog – vaje 

- skupinska izdelava poslovnega načrta ali 

projektne naloge in predstavitev na vajah ali 

izdelava samostojne seminarske naloge in 

predstavitev 

Kakovost in zanesljivost procesov  x  - izdelana in predstavljena seminarska 

naloga 

- opravljene vaje in izdelana poročila iz vaj 

Seminarska naloga 

Poročila  

Mehanika 2  x  - obvezna prisotnost na vajah, 

- izdelana poročila iz vaj 

Poročila iz vaj 

Študija primerov 
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Predmet/druga sestavina 
Način preverjanja 

znanja 
Pogoj za pristop k izpitu Druge obveznosti študenta 

 

Tehnologija  x  - obvezno opraviti laboratorijske vaje 

- oddati seminarsko nalogo 

poročila iz vaj  

seminarska naloga 

študij primerov 

Energetika  x  - 80% prisotnost na vajah, 

- izdelana in pozitivno ocenjena poročila iz 

vaj 

Poročila iz vaj  

Študij primerov 

Snovanje in konstruiranje orodij  x  - opravljene laboratorijske vaje 

- oddati poročila iz vaj 

- obvezna prisotnost na vajah 

Poročila iz vaj 

Študij primerov 

Izdelava in vzdrževanje orodij  x  - opravljene laboratorijske vaje 

- oddati poročila iz vaj 

- obvezna prisotnost na vajah 

Poročila iz vaj 

Študij primerov 

 

Organizacija in menedžment podjetja  x  - obvezna prisotnost na vajah Študija primerov 

Diplomsko delo   x Pogoji za pristop k diplomi: 

- opravljene vse obveznosti iz 

predmetnika, 

- oddano diplomsko delo (po Pravilniku o 

diplomskem delu). 

Po Pravilniku o diplomskem delu 

LEGENDA: ISZ – izdelek oziroma storitev z zagovorom 
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Tabela 3: Seznam predavateljev in informacije za kontakt s predavatelji 

Oznaka   Modul/Predmet  PREDAVATELJ 

KONTAKT 

e-pošta Kako/kdaj 

1. letnik 

M1  KOMUNIKACIJE      

P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Sabina Slana Cvikl sabina.slana@guest.arnes.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) Vladimir Pirc vladimir.pirc@outlook.com preko e-pošte 

P3 Računalništvo (RAC) Marko Peršin marko.persin@guest.arnes.si preko e-pošte 

D1 Praktično izobraževanje – M1 Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

 PREDMETI, KI NISO VKLJUČENI V MODUL    

P4 Mehanika 1 (ME1) Maja Rotar dr.maja.rotar@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P6 Stojni elementi (STE) Borut Stražišar borut.strazisar1@gmail.com preko e-pošte 

M2  OSNOVE    

P8 Materiali (MTR) Marija Kisin  marija.kisin@guest.arnes.si  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P9 Varnost pri delu in varovanje okolja (VDO) Janez Dulc janez.dulc@siol.net  preko e-pošte 

P10 Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov (TPN) Janez Dulc janez.dulc@siol.net  preko e-pošte 

D2 Praktično izobraževanje – M2 Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M5 Prosto izbirni predmet    

 Organizacija in menedžment podjetja  Barbara Grintal bgrintal@gmail.com 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

 

 

 

 

 

mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:marija.kisin@guest.arnes.si
mailto:janez.dulc@siol.net
mailto:janez.dulc@siol.net
mailto:katja.ekart@triera.net
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2. letnik 

M3 POSLOVANJE IN PROCESI      

P11 Ekonomika podjetja (EKP) Darko Pirtovšek darko.pirtovsek@guest.arnes.si preko e-pošte 

P12 Kakovost in zanesljivost procesov (KZP) Silvo Lah lahsilvo07@gmail.com preko e-pošte 

D3 Praktično izobraževanje – M3 Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

M4 TEHNOLOGIJE     

P13 Mehanika 2 (ME2) Maja Rotar dr.maja.rotar@gmail.com,  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P14 Tehnologija (TEH) Marija Kisin marija.kisin@guest.arnes.si 30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D4 Praktično izobraževanje – M4 Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M6 ENERGETSKI MODUL    

P16 Energetika (ENE) France Saje france.saje@gmail.com  preko e-pošte 

D6 Praktično izobraževanje – M6 Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net  preko e-pošte 

M7 ORODJARSTVO Jože Stepan   

P17 Snovanje in konstruiranje orodij (SKO) Zlatko Kampuš zlatko.kampus@gmail.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

P18 Izdelava in vzdrževanje orodij Zlatko Kampuš  zlatko.kampus@gmail.com  30 minut pred in po predavanjih in preko e-pošte 

D7 Praktično izobraževanje (PRI) – M7 Katja Špec Cirar katja.ekart@triera.net preko e-pošte 

 
Diplomsko delo izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih)   preko e-pošte 

 

Konzultacije so organizirane za vse predmete. Za predmete, ki so v študijskem letu na urniku, so konzultacije pol ure pred in  po predavanju. Za 

nekatere predmete, ki jih tisto študijsko leto ni na urniku, bodo datumi konzultacij razpisani naknadno. Konzultacije se organizirajo tudi na pobudo 

študentov. 

 

 

mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:france.saje@gmail.com
mailto:katja.ekart@triera.net
mailto:zlatko.kampus@gmail.com
mailto:zlatko.kampus@gmail.com
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PRILOGA 9: Veljavna imenovanja in veljavnost imenovanj višješolskih predavateljev v programu Ekonomist 

 

OZNAKA MODUL/PREDMET  PREDAVATELJ  

IMENOVANJE 

Sklep šole Veljavnost do 

1. LETNIK 

M1  KOMUNICIRANJE       

P1  Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1) Sabina Slana Cvikl Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 17.5.2022 

P2  Poslovno komuniciranje (POK) Darinka Kazić Erudio Višja strokovna šola 10.11.2020 

D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M2  ANALIZA       

P3 Informatika (INF) Dušan Brglez Erudio Višja strokovna šola 19.5.2020 

P4 Poslovna matematika s statistiko (PMS) Sergej Kapus Lampret consulting d.o.o., Višja strokovna šola 6.9.2022 

D2  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M3 POSLOVANJE       

P5 Organizacija in menedžment podjetja (OMP) Barbara Grintal Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 07.09.2021 

P6 Ekonomija (EKN) Helena Povše B2 d.o.o., Višja strokovna šola 07.03.2023 

P7 Osnove poslovnih financ (OPF) Lidija Robnik Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola 9.3.2021 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M4 TRŽENJE       

P8 Trženje (TRŽ) Mojca Nekrep B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola v Ljubljani 06.10.2020 

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 
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2. LETNIK  

M5 KOMERCIALA     

P9 Prodaja (PRO) Marjeta Horjak B2 d.o.o., Višja strokovna šola 29.11.2022 

P10 Nabava (NAB)  Barbara Grintal Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 7.9.2021 

D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M6 PRAVO       

P11 Poslovno pravo (PPR) Dora Najrajter Višja strokovna šola Slovenj Gradec 11.1.2022 

D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M7 KAKOVOST       

P12 Ugotavljanje in zagotavljanje  kakovosti (UZK) Boris Kuhelj Gea College - CVŠ, d.o.o., Ljubljana 13.6.2023 

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M8 VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO        

P16 Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (OPP) Cveto Jamšek Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola 07.04.2020 

P17 Poslovna logistika (POL) Dejan Kos Lampret consulting d.o.o., Višja strokovna šola 6.9.2022 

D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M9 UPRAVLJANJE ZALOG Barbara Grintal Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 7.9.2021 

D10 Diplomsko delo izbran predavatelj med zgoraj navedenimi  
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PRILOGA 10: Veljavna imenovanja in veljavnost imenovanj višješolskih predavateljev v programu Informatika 

 

Oznaka Modul/predmet Predavatelj 

IMENOVANJE 

Sklep šole Veljavnost do 

1. LETNIK 

M1  KOMUNIKACIJE V TEHNIKI       

P1  Strokovna terminologija v tujem jeziku Sabina Slana Cvikl Izobraževalni center Geoss d.o.o.,  Višja strokovna šola 17.5.2022 

P2  Poslovno komuniciranje in vodenje Nastja Beznik Šolski center Kranj 13.02.2024 

P3 Računalništvo in informatika Dušan Brglez Erudio Višja strokovna šola 19.5.2020 

D1  Praktično izobraževanje Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M2  POSTAVITEV IN KONFIGURACIJA OMREŽIJ       

P4 Operacijski sistemi I Gabrijela Kranjc Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 09.04.2024 

P5 Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov Andrej Kranjc Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 1.10.2019 

P6 Računalniške komunikacije in omrežja I Dušan Brglez Erudio Višja strokovna šola 19.5.2020 

D2  Praktično izobraževanje  Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

 M3 KODIRANJE PROGRAMOV       

P7 Programiranje I 
Janko Uhan Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 29.11.2022 

P8 Zbirke podatkov I Gabrijela Kranjc Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 09.04.2024 

D3 Praktično izobraževanje  Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 
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2. LETNIK 

M4 OSNOVE EKONOMIJE     

P9 Ekonomika podjetja Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

D4 Praktično izobraževanje  Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M5 SISTEMSKO ADMINISTRIRANJE       

P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme Dušan Brglez Erudio Višja strokovna šola 19.5.2020 

P11 Operacijski sistemi II Anton Kavčič Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 11.2.2020 

D5 Praktično izobraževanje Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M6 UPRAVLJANJE PODATKOVNIH OMREŽIJ       

P12 Računalniške komunikacije in omrežja II Dušan Brglez Erudio Višja strokovna šola 19.5.2020 

P13 Varnost in zaščita Marjan Kaligaro Šolski center Velenje, Višja strokovna šola 19.9.2023 

D6 Praktično izobraževanje Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M8 NAČRTOVANJE IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV   

P16 Zbirke podatkov II Gabrijela Kranjc Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 09.04.2024 

P17 Informacijski sistemi Marjan Kaligaro Šolski center Velenje, Višja strokovna šola 19.9.2023 

D9 Praktično izobraževanje Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M9 RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH POSTAVITEV       

P18 Izdelava spletnih strani Janko Uhan Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 29.11.2022 

P19 Elektronsko poslovanje Andrej Krajnc Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 1.10.2019 

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

 
Prosto izbirni predmeti 

 
    

 Šola izvede enega od dveh izbirnih modulov, modul M8 ali modul M9. Za prosto-izbirni predmet izvede predmet tistega modula, ki ga ne izvaja. 

D11 DIPLOMSKO DELO izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih) 
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PRILOGA 11: Veljavna imenovanja in veljavnost imenovanj višješolskih predavateljev v programu Logistično inženirstvo 

 

Oznak
a   Modul/Predmet  PREDAVATELJ 

IMENOVANJE 

Sklep šole Veljavnost do 

1. LETNIK 

M1  KOMUNIKACIJA       

P1  Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) Darinka Kazić Erudio Višja strokovna šola 10.11.2020 

P2  Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Sabina Slana Cvikl Izobraževalni center Geoss d.o.o. 17.5.2022 

P3 Računalništvo in informatika v logistiki (RAI) Dušan Brglez Erudio Višja strokovna šola 19.5.2020 

D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M2  LOGISTIKA  
    

P4 Logistični sistemi (LOS) Marino Medeot Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 10.1.2023 

P5 Varnost v prometu in varstvo pri delu (VPD) Boris Milič Prah izobraževalni center - Višja strokovna šola Rogaška Slatina  6.10.2020 

D2  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

  OBVEZNI PREDMETI      

P6 Uporabna matematika v logistiki (UML) Stanko Vegelj Prah izobraževalni center - Višja strokovna šola Rogaška Slatina  09.04.2024 

M3 CESTNI PROMET 1      

P7 Teorija prometnega toka (TPT) Marko Hrženjak Prah izobraževalni center - Višja strokovna šola Rogaška Slatina  09.04.2024 

P8 Prevozna sredstva cestnega prometa (PSC) Tomaž Lotrič Prah izobraževalni center - Višja strokovna šola Rogaška Slatina  9.6.2020 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 
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2. LETNIK 

M9 POSLOVNO – PRAVNI SISTEM     

P19 Ekonomika podjetja Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o. 23.6.2019 

P20 Pogodbeno pravo (PPR) Dora Najrajter Izobraževalni center Geoss d.o.o. 11.1.2022 

   D9 Praktično izobraževanje v poslovnem procesu (PRI 2P) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M10 CESTNI PROMET 2    

P21 Organizacija cestnega prometa (OCP) Marko Hrženjak Prah izobraževalni center - Višja strokovna šola Rogaška Slatina  09.04.2024 

P22 Urbanizacija prometa in cestna infrastruktura (UCI) Robert Lutar Višja prometna šola Maribor 12.4.2022 

P23 Tehnologija cestnega prometa (TCP) Marko Hrženjak Prah izobraževalni center - Višja strokovna šola Rogaška Slatina  09.04.2024 

D10 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2C) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

P41 IZBIRNI PREDMET    

 
Špedicija in transportno zavarovanje (ŠTZ) Tomaž Lotrič Prah izobraževalni center - Višja strokovna šola Rogaška Slatina  9.6.2020 

 
Prosto izbirni predmet    

 
Organizacija in menedžment podjetja Barbara Grintal Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 07.09.2021 

D16 DIPLOMSKO DELO (DDE) izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih) 
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PRILOGA 12: Veljavna imenovanja in veljavnost imenovanj višješolskih predavateljev v programu Organizator socialne 

mreže 

 

Oznak
a Modul/predmet Predavatelj 

IMENOVANJE 

Sklep šole Veljavnost do 

1. LETNIK 

M1  Sporazumevanje (SPO)     

P1  Tuji jezik (TUJ) Sabina Slana Cvikl Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 17.5.2022 

P2  Jezikovna kultura (JEK) Nada Mulej Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola 9.6.2020 

P3 Informacijska tehnologija v sociali (ITS) 
Rudi Lesjak Erudio, Višja strokovna šola, Ljubljana 3.12.2019 

D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M2  Vodenje in organiziranje (VIO)     

P4 Organizacija in tehnike vodenja (OTV) Vladimir Pirc Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 7.4.2020 

P5 Pravo in vodenje dokumentacij v sociali (OPM) Dora Najrajter Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.1.2022 

D2  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar 
Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 03.12.2019 

M3 Socialna dejavnost (SOD)     

P6 Kaj je socialna država (SCD) Dora Najrajter Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.1.2022 

P7 Lokalno okolje in podporne mreže (OPM) Barbara Masle Erjavec Erudio, Višja strokovna šola, Ljubljana 12.03.2024 

P8 
Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem 
okolju (SPD) Marija Milavec Kapun Erudio, Višja strokovna šola, Ljubljana 07.11.2023 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 03.12.2019 

P21 Prosto izbirni predmet    

 Trženje Mojca Nekrep 
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja 

strokovna šola v Ljubljani 06.10.2020 
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2. LETNIK 

M4 Človek in okolje (ČOK) 
 

  

P9 Človek v socialnem okolju (ČSO) Barbara Masle Erjavec Erudio, Višja strokovna šola, Ljubljana 12.03.2024 

P10 Komunikacija z uporabniki (KUP) Zdenka Peloz Erudio, Višja strokovna šola 07.11.2023 

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 03.12.2019 

M5 Otroci in mladostniki (OIM)      

P11 Otroci in mladostniki v sodobni družbi (MSD) Gabrijela Hauptman Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 7.4.2020 

P12 Družba tveganja (DTV) Gabrijela Hauptman Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 7.4.2020 

D5 Praktično izobraževanje 2 (PR2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 03.12.2019 

M7 Stari človek (SČL)      

P15 Starost in staranje (SIS) Marija Milavec Kapun Erudio, Višja strokovna šola, Ljubljana 07.11.2023 

P16 Življenjski svet starega človeka (ŽSČ) Barbara Masle Erjavec B2 d.o.o., Višja strokovna šola 12.03.2024 

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 03.12.2019 

M8 Aktivno bivanje (ABI)      

P17  Animacija z umetnostnim izražanjem (AUI) Nives Palmič B2 d.o.o., Višja strokovna šola 12.10.2021 

P18 Delovanje za zdravo življenje (DZŽ) Marija Milavec Kapun Erudio, Višja strokovna šola, Ljubljana 07.11.2023 

D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 03.12.2019 

M9 Vključevanje v družbo (VVD)      

P20 Marginalne družbene skupine (MDS) Darija Orion B2 d.o.o., Višja strokovna šola 11.2.2020 

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 03.12.2019 

D10 DIPLOMSKO DELO izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih) 
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PRILOGA 13: Veljavna imenovanja in veljavnost imenovanj višješolskih predavateljev v programu Poslovni sekretar 

 

Oznaka   Modul/Predmet  PREDAVATELJI 

IMENOVANJE 

Sklep šole 
Veljavnost 

do 

1. LETNIK 

M1  KOMUNIKACIJA     

P1  Poslovni tuji jezik – angleščina (PTJ 1) Sabina Slana Cvikl Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 17.5.2022 

P2  Poslovno komuniciranje (POK) Darinka Kazić Erudio Višja strokovna šola 10.11.2020 

D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M2  POSLOVANJE IN FINANCE     

P3 Ekonomika poslovanja (EKP) Katja Špec Cirar B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. 11.6.2024 

P4 Računovodstvo in finančno poslovanje (REP) Lidija Robnik Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola 10.11.2020 

D2  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M3 INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKI SISTEMI     

P5 Informacijsko – komunikacijska podpora v pisarni (IKT) Dušan Brglez Erudio, Višja strokovna šola 19.5.2020 

P6 Informacijska tehnologija in podatki (ITP) Dušan Brglez Erudio, Višja strokovna šola 19.5.2020 

D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M4 ZAKONODAJA IN UPRAVA (ZIU)     

P7 Gospodarsko pravo (GOP) Dora Najrajter ŠCSG Višja strokovna šola, Slovenj Gradec 11.1.2022  

P9 Državna uprava in upravni postopek (DUP) Dora Najrajter ŠCSG Višja strokovna šola, Slovenj Gradec 11.1.2022  

D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1P) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

P20 Prosto izbirni predmet    

 Trženje  Mojca Nekrep B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola v Ljubljani 06.10.2020 
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2. LETNIK 

M5 POSLOVNI JEZIK 
 

  

P10 Poslovni tuji jezik 2 -nemščina (PTJ 2) Sabina Slana Cvikl Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 17.5.2022 

P11 Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PSJ) Nada Mulej Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola 9.6.2020 

D5 Praktično izobraževanje 1 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M6 SODOBNA PISARNA  
  

  

P12 Sodobno vodenje pisarne (SVP) Vida Kožar Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola 9.3.2021 

P13 Ljudje v organizaciji (LOR) Marina Vodopivec B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. 14.05.2014 

D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M7 ORGANIZACIJA IN PROTOKOL  
  

  

P14 Osnove upravljanja in organizacije poslovanja (UOP) Vladimir Pirc Izobraževalni center Geoss d.o.o. 7.4.2020 

P15 Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD) Vladimir Pirc Izobraževalni center Geoss d.o.o. 7.4.2020 

D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M8 SPLETNO POSLOVANJE  
  

  

P18 Elektronsko poslovanje (EPO) Rudi Lesjak Erudio, Višja strokovna šola 3.12.2019 

P19 Grafični in spletni dizajn v pisarni (GSD) Rudi Lesjak Erudio, Višja strokovna šola 3.12.2019 

D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 

11.06.2024 

D10 DIPLOMSKO DELO izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih) 
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PRILOGA 14: Veljavna imenovanja in veljavnost imenovanj višješolskih predavateljev v programu Strojništvo 

 

Oznaka   Modul/Predmet  PREDAVATELJ 

IMENOVANJE 

Sklep šole Veljavnost do 

1. LETNIK 

M1  KOMUNIKACIJE     v 

P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Sabina Slana Cvikl Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 17.5.2022 

P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) Vladimir Pirc Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 7.4.2020 

P3 Računalništvo (RAC) Marko Peršin Erudio, Višja strokovna šola 11.1.2022 

D1 Praktično izobraževanje – M1 Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola  11.06.2024 

 PREDMETI, KI NISO VKLJUČENI V MODUL      

P4 Mehanika 1 (ME1) Maja Rotar Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola 1.10.2019 

P6 Stojni elementi (STE) Borut Stražišar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 7.9.2021 

M2  OSNOVE      

P8 Materiali (MTR) Marija Kisin  Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola 3.12.2019 

P9 Varnost pri delu in varovanje okolja (VDO) Janez Dulc Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola 12.4.2022 

P10 
Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov 
(TPN) Janez Dulc Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola 12.4.2022 

D2 Praktično izobraževanje – M2 Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M5 Prosto izbirni predmet    

 Organizacija in menedžment podjetja  Barbara Grintal Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 07.09.2021 



 

 

 

67 

2. LETNIK 

M3 POSLOVANJE IN PROCESI     

P11 Ekonomika podjetja (EKP) Darko Pirtovšek Šolski center Celje, Višja strokovna šola 12.10.2021 

P12 Kakovost in zanesljivost procesov (KZP) Silvo Lah Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola 17.5.2022 

D3 Praktično izobraževanje – M3 Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.6.2024 

M4 TEHNOLOGIJE      

P13 Mehanika 2 (ME2) Maja Rotar Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola 1.10.2019 

P14 Tehnologija (TEH) Marija Kisin Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola 3.12.2019 

D4 Praktično izobraževanje – M4 Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola 11.06.2024 

M6 ENERGETSKI MODUL    

P16 Energetika (ENE) France Saje Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola  8.6.2021 

D6 Praktično izobraževanje – M6 Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola  11.06.2024 

M7 ORODJARSTVO     

P17 Snovanje in konstruiranje orodij (SKO) Zlatko Kampuš Izobraževalni center energetskega Sistema 11.10.2020 

P18 Izdelava in vzdrževanje orodij Zlatko Kampuš  Izobraževalni center energetskega Sistema 11.10.2020 

D7 Praktično izobraževanje (PRI) – M7 Katja Špec Cirar Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola  11.06.2024 

 
Diplomsko delo izbran predavatelj (izmed zgoraj navedenih)   

 


