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1 UVOD 
 

Namen samoevalvacije VSŠ je nenehno zagotavljanje, spodbujanje in izboljševanje kakovosti 

študijskega procesa ter priprava podlag za strokovno odločanje, načrtovanje razvoja in 

izboljševanja delovanja VSŠ. 

 

Šola izvaja postopke samoevalvacije v skladu z zakonodajo višjih šol, podzakonskimi akti in s 

Poslovnikom višje šole. 

 

Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so sodelovali vodstvo šole (ravnatelj) in člani 

komisije za kakovost, ki jo sestavljajo tako zaposleni na šoli kot redni in izredni študent.  

 

Poročilo se obravnava na komisiji za kakovost, predavateljskem zboru, strateškem svetu in 

svetu šole. 

 

Pri sestavljanju samoevalvacijskega poročila izvajalci nismo naleteli na težave. Za pohvalit je, 

da so vsi potrebni dokumenti in podatki bili na razpolago tako, da smo lahko pristopili k 

izdelavi samoevalvacijskega poročila. 
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2 PODATKI O ŠOLI  
 

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Noršinska ulica 13 

9000 MURSKA SOBOTA 

 

Tel: 02 521 34 51 

Fax: 05 907 23 26 

El. naslov: info@vis-ms.si 

 

Ravnatelj VSŠ: dr. Beno Klemenčič 

 

Programi, ki jih izvajamo: Ekonomist (redni in izredni študij) in Informatika (redni in 

izredni). 
 

TEMELJNI CILJI VIŠJEŠOLSKEGA PROGRAMA EKONOMIST IN 

KOMPETENCE 

 

Temeljni cilji programa 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 

komerciale, računovodstva, organizacije poslovanja, turizma. 

 

Študenti v programu pridobijo: 
 

Generične kompetence 

 

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence: 

 moralni in etični čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 

 sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov, 

 znanje tujega jezika v mednarodnem poslovanju in spremljanje novosti v tujini, 

 samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem strokovnem 

področju, 

 odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri delu, spodbujanje prenašanja znanja, 

prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti 

in slabosti ter za vseživljenjsko učenje, učinkovito upravljanje z informacijami, 

povezovanje informacijskih znanj s poslovnimi funkcijami, 

 sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s 

sodelavci in poslovnimi partnerji. 

 

Poklicno-specifične kompetence: 

 sposobnost konceptualnega razmišljanja in uporabnost aplikacij in baz podatkov za 

učinkovito delo s strankami, zasnovo in implementacijo poslovnih rešitev v 

ekonomskem poslovanju, 

mailto:info@vis-ms.si
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 sposobnost spremljanja metodologije in ciljev spremljanja trga in konkurence, 

 znanje analize statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in 

trženje storitev, poslovnih procesov ter sposobnost prepoznavanja in definiranja 

pojavov ekonomske politike ter razmer in pogojev v mednarodnem poslovanju 

 sposobnost organizirati, pripravljati in obvladovati logistične procese, 

 razvojne strategije podjetij, 

 razumejo zakonodajo in predpise, dokumentacijo ter postopke s področja ekonomskih 

ved 

 sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega poslovanja 

 sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko-

komunikacijskih tehnologij, osnovnih matematično-statističnih metod, sodobnih 

metod, tehnik in načel organizacije in integralnega sistema menedžmenta 

 znanja osnov finančnega poslovanja, osnov marketinga menedžmenta in elementov 

trženjskega spleta, osnovnih zahtev ekologije, ergonomije in varstva pri delu, 

 sposobnost za samostojno strokovno delo za razvojno in operativno vodenje malih in 

srednje velikih podjetij, uvajanje in uresničevanje notranjega podjetništva, oblikovanje 

in uresničevanje razvojnih zamisli, podjetniško planiranje, ipd. 
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3  OPIS METOD IN POSTOPKOV SPREMLJANJA KAKOVOSTI 
 

Kakovost procesov na Ekonomski šoli Murska Sobota Višji strokovni šoli spremljamo v 

največji meri z anketiranjem ter z zbiranjem predlogov študentov in zaposlenih v skrinjici 

predlogov in pripomb, zbiranjem predlogov in pripomb preko interneta, zbiranjem predlogov 

na sestankih komisije za kakovost in notranjimi presojami. Uporablja se enoten instrumentarij 

spremljave, izdelan v okviru projekta Impletum. Samoevalvacijska merila so enotna za 

spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Samoevalvacijska raziskava obsega 

obdobje od 1.10. 2018 do 30.9.2019.  

 

Opis postopkov spremljanja kakovosti: 

 Enkrat letno, praviloma ob koncu študijskega leta, izvedemo in obdelamo anketo za 

redne in izredne študente vseh programov. Na osnovi tega pripravimo analizo, s katero 

ugotovimo zadovoljstvo študentov s programom in vsebinami predmetov ter s pogoji 

dela na šoli. Študenti ocenjujejo tudi predavatelje – način in metode dela. Ocena je 

tudi priloga pri ponovnem imenovanju predavateljev. Hkrati dobimo z anketo tudi 

predloge in pobude študentov za nadaljnje delo. Poročilo, ki ga pripravi ravnatelj, na 

osnovi obdelave teh anket in vsebuje agregatne podatke, obravnavamo na 

predavateljskem zboru, komisiji za kakovost in skupnosti študentov. Individualne 

ocene predavateljev ne objavljamo, so pa osnova za individualni razgovor. 

 Enkrat letno, pred podelitvijo diplom, obdelamo ankete za diplomante. Ankete le-ti 

izpolnijo takoj po zagovoru diplom. Spremljamo število diplom in ocene po 

predmetnih področjih in mentorjih v šoli. Diplomanti ocenjuje mentorja diplome v šoli 

in v podjetju, kot tudi druge dejavnike povezane s pripravo in zagovorom diplome. 

Poročilo podrobneje obravnava komisija za kakovost. 

 Enkrat letno izvedemo anketo s predavatelji. Predavatelji ocenjujejo pogoje dela v 

šoli, medsebojne odnose, odnose s študenti in ocenjujejo skupna in individualna 

strokovna izpopolnjevanja, ki so se jih udeležili. Dodajo predloge in pobude za 

nadaljnje delo. Analiza je del poročila, ki ga obravnavamo na predavateljskem zboru. 

Poročilo podrobneje obravnava tudi komisija za kakovost. 

 Enkrat letno se izvede tudi anketa z delodajalci, ki je dobra osnova pri ugotavljanju 

potreb gospodarstva. Rezultate ankete podrobneje obravnava komisija za kakovost. 

 Občasno (letno enkrat) podrobneje analiziramo izvajanje praktičnega izobraževanja v 

podjetjih. Z vprašalniki, ki jih izpolnijo mentorji v podjetjih, ugotavljamo njihovo 

mnenje o programu praktičnega izobraževanja, njihovem vključevanju v mentorstvo 

ipd. S posebnimi vprašalniki ugotavljamo tudi zadovoljstvo študentov na praktičnem 

izobraževanju. Rezultate ankete podrobneje obravnava komisija za kakovost. 

 Za vsako skupino študentov na praktičnem izobraževanju predavatelj praktičnega 

izobraževanja pripravi poročilo, ki vsebuje tudi oceno tega dela izobraževanja. 

Poročilo podrobneje obravnava komisija za kakovost. 

 Po izpitnih obdobjih pripravimo analizo izpitnih rezultatov, na osnovi katere se na 

predavateljskem zboru in po strokovnih aktivih dogovorimo za dodatne vaje pri 

predmetih ali druge ukrepe pri predmetih, pri katerih so slabši rezultati. 

 Ob koncu študijskega leta (marec – maj 2019) je bilo izvedeno anketiranje vseh skupin 

in letnikov študentov (redni oz. izredni, 1. in 2. letnik) preko katerega smo želeli 

pridobiti podatke o pričakovanjih in zadovoljstvu študentov z izvajanjem tutorstva 

(priloga 6).  

 V juliju 2019 je bila izvedena notranja presoja. Presojani so bili direktor zavoda, 

referent, predavatelj in računovodkinja. Presojo je izvajala notranja presojevalca Erna 

Vöröš. 
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Rezultati anket in trendi ter poročilo o sistematičnem zbiranju pripomb in predlogov ter 

njihove realizacije, so v prilogi poročila. 

 

V prilogi 1 so opredeljeni tudi cilji ugotavljanj in zagotavljanja kakovosti (z merljivimi cilji). 
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4 OCENA STANJA PO PODROČJIH (ŠTUDIJSKO LETO 2018/19) 
 

 

4.1  UPRAVLJANJE IN VODENJE 

 

Vizija, poslanstvo, vrednote, cilji, strateške usmeritve, urejenost evidenc, skrb za 

kakovost 

 

Vizija višje šole: Postati središče odličnosti, biti vodilna višja šola v pokrajini, ki bo izvajala 

module prenovljenega programa Ekonomist glede na potrebe okolja, druge višješolske 

programe, za katere bodo potrebe v okolju in visokošolske programe, najprej kot enota 

določenih visokošolskih ustanov, v prihodnosti pa tudi kot samostojna visokošolska 

inštitucija. S kakovostnim izobraževanjem kadrov, predvsem s področja ekonomije, želimo 

postati pomemben dejavnik razvoja naše pokrajine. 

 

Poslanstvo višje šole: izobraževanje študentov v višješolskih in visokošolskih programih, 

izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za ekonomske kadre v pokrajini, 

sodelovanje v razvojnih projektih pokrajine, sodelovanje v projektih, ki jih bo razpisalo 

Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 

Vrednote višje šole: zaupanje, vztrajnost, odgovornost, komunikativnost, inovativnost, 

znanje, kompetenčnost, etičnost, ažurnost. 

 

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

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

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

 

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

študenti ob uravnoteženem zadovoljevanju interesov ustanoviteljev, zaposlenih in okolja. 

 

Zavedati se moramo, če bomo danes delali isto kot včeraj, nas jutri več ne bo. 

 

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

višjo šolo specifičnih ciljih: 

 prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela po posameznih 

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

bistveno prispevali k razvoju pokrajine, 

 ustvarjanje vzpodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in 

učno informacijsko tehnologijo, 

 izvajanje izobraževanja in samoizobraževanja strokovnih in ostalih delavcev, 

 zagotavljanje najsodobnejše študijske literature za predavatelje in študente v šolski 

knjižnici, 

 spremljanje kakovosti izobraževanja skozi Zahteve sistema vodenja kakovosti v višjih 

strokovnih šolah, ki upošteva tudi standard ISO 9001, modele poslovne odločnosti in 

dobro prakso šol iz Evrope, 

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

 vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces, 

 zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega študijskega okolja za študente, 

 aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih, 
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 izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

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

zakonodaje, predvsem s področja izobraževanja, 

 vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo. 

 

Vizija, poslanstvo in vrednote, strateške usmeritve so zapisane v Poslovniku kakovosti, ki je 

vsem na razpolago na spletni strani šole. Prav tako vodstvo šole ob vseh priložnostih 

(prireditve, konference, srečanja, zbori…) poudarja vizijo in poslanstvo. Na ta način se 

zaposleni z vizijo in poslanstvom poistovetijo, ostali pa le seznanijo. 

 

Politika kakovosti je definirana v poslovniku kakovosti. Evidenca o ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti je pri predsedniku komisije za kakovost. Same rezultate anket pa 

hrani tudi ravnatelj šole. Za izvajanje anket je pristojna referentka v referatu.  

 

Notranje presoje se izvajajo enkrat letno. Izvajajo jih usposobljeni presojevalci, ki tudi 

pripravijo program presoje, presojo izvedejo in izdelajo končno poročilo (poročilo o notranji 

presoji, z ugotovitvami, za študijsko leto 2016/17 je v prilogi 3). 

 

 

4.2 PROSTORI, OPREMA, KNJIŽNICA 

 

Šola je novogradnja in zagotavlja optimalne pogoje za delo. Vsi prostori so najsodobneje 

opremljeni, v učilnicah je računalnik in LCD projektor ter 7 LCD interaktivnih tabel. 

 

Prostorska kapaciteta šole je 8.234 m2 šolske površine.  

 

Šola ima naslednje učne prostore in ostale prostore: 

 učilnice za splošne in strokovno-teoretične predmete: 21 

 specializirane in namenske učilnice: 

o multimedijska učilnica:   1 

o učno podjetje:    2 

o računalniške učilnice:   3 

o velika predavalnica (130 oseb):  1 

o mala predavalnica (110 oseb):  1 

o športna dvorana: 868,38 m2 in 400 sedežev 
o mala plesna dvorana: 220,45 m2 

o zunanje športne površine (atletska steza, igrišča za rokomet, košarko, mali 

nogomet, odbojko na mivki) 

 ostali prostori: 

o knjižnica s 390 m2, 

o kabineti za učitelje: 19,  

o upravni prostori šole, 

o sejna soba, 

o zbornica, 

o kuhinja, jedilnica. 

 

Vsi prostori so na razpolago Višji strokovni šoli.  

 

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

računalniški učilnici z 20 računalniki. Poleg tega uporabljamo predavalnico s 110 sedeži in 
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veliko amfiteatersko predavalnico s 130 sedeži, v katerih potekajo predavanja za študente 

1. letnika. Predavatelji imajo kabinete in skupni prostor, ki ga lahko uporabljamo za seje 

predavateljskega zbora. Vse predavalnice so opremljene s sodobno A/V tehnologijo. V vseh 

kabinetih in skupnem prostoru so računalniki. Imamo še tri prenosne računalnike, 2 prenosna 

LCD projektorja ter kamero. 

 

Izvedba izobraževalnega programa Informatika poteka tudi v posameznih učilnicah na 

Srednješolskem centru tehničnih in poklicnih šol, ki ustrezajo kriterijem za izvedbo programa. 

 

 

4. 3 FINANCIRANJE  

 

Financiranje je razvidno iz Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po denarnem toku za 

leto 2018. S tržno dejavnostjo šole zagotavljamo financiranje presežka odhodkov nad 

prihodki. 

 

 

4.4 IZOBRAŽEVANJE – ŠTUDIJSKA DEJAVNOST  

4.4.1 Program EKONOMIST 

 

4.4.1.1 Redni študij 

 

V študijskem letu 2018/2019 smo že deseto leto izvajali prenovljeni višješolski študijski 

program Ekonomist. 

 

V 1. letnik rednega študija je bilo prvič vpisnih 24 študentov in ponovno vpisana 2 študenta. 

 

Predavanja so potekala v eni skupini, prav tako laboratorijske vaje pri Poslovnem tujem 

jeziku 1 (angleščina, nemščina), Poslovnem komuniciranju in Informatiki. Predpisane 

seminarske vaje pri vseh predmetih so potekale tudi v eni skupini.  

 

Predmetni izpiti so potekali v skladu z razpisanimi roki. Rezultati izpitov so razvidni iz tabele 

1. 

 

V 2. letnik napredujejo študenti, ki so uspešno opravili obveznosti modulov, predmetov in 

praktičnega izobraževanja 1. letnika ovrednotenih z najmanj 45 KT; pri tem morajo v celoti 

opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja. 

 

V 2. letnik je bilo prvič vpisanih 23 študentov, ponovno vpisanih 10 študentov. Skupaj je bilo 

v drugi letnik vpisanih 33 študentov. 

 

Rezultati izpitov so razvidni iz tabele 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Rezultati izpitov po predmetih v 1. in 2. letniku – redni študij v študijskem letu 

2018/2019 
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Predmet  Letnik  

Študenti - prvič 

vpisani, ki imajo 

dodeljen ta izpit 

Opravljen ali priznan 

izpit 
Povprečna 

ocena 

Št. Št. Delež v % 

E-PTJ1 1 18 17 94,4 8,76 

 E-POK 1 18 15 83,3 8,87 

 E-PRI1 1 18 18 100,0 9,33 

 E-INF 1 18 17 94,4 9,29 

 E-PMS 1 18 14 77,8 7,43 

 E-OMP 1 18 16 88,9 7,53 

 E-EKN 1 18 15 83,3 7,67 

 E-OPF 1 18 11 61,1 7,00 

 E-POP 1 18 14 77,8 7,50 

 E-STA 1 18 14 83,3 7,40 

 E-PMA 1 18 15 83,3 7,07 

 E-PPR 2 18 13 72,2 7,33 

 E-UZK 2 18 15 83,3 7,33 

 E-PRI2 2 23 21 91,3 9,29 

 E-PIP 2 23 20 87,0 8,65 

 E-EKL 2 18 14 77,8 7,07 

 E-EVD 2 18 16 88,9 8,19 

 E-POT 2 8 4 50,0 7,75 

 E-OTP 2 8 4 50,0 9,00 

 E-FRČ 2 5 4 80,0 8,50 

 E-SRČ 2 5 5 100,0 7,20 

 E-DAV 2 5 5 100,0 8,40 

 E-ABR 2 5 5 100,0 7,00 

 E-INP 2 5 4 80,0 7,00 

 E-RSP 2 5 5 100,0 8,60 

 E-TRŽ 2 10 10 100,0 7,70 

 E-POD 2 10 10 100,0 7,90 

 

Opomba: Pri številu so upoštevani prvič vpisani študenti, ki imajo določen predmet v modulu  

oz. letniku, v katerega so prvič vpisani, in so v študijskem letu opravili vsaj en izpit. 

Vir: Interna dokumentacija. 

 

V poročilo so vključeni opravljeni izpiti do 30. 9. 2019.  

 

V študijskem letu 2018/2019 je diplomiralo 17 rednih študentov programa Ekonomist. 

 

4.4.1.2 Izredni študij 

 

V 1. letnik je bilo prvič vpisanih 29 študentov. Ponovno je bila v 1. letnik vpisana 1 

študentka. 

 

 

Tabela 2: Opravljene ure predavanj in vaj v 1. let. pri izrednih študentih programa 

Ekonomist v študijskem letu 2018/2019 

 Predavanja Seminarske vaje Laboratorijske vaje Skupaj 
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V 2. letnik je bilo prvič vpisanih 8 študentov. Ponovno v 2. letnik ni bil vpisan noben študent.  

 

Tabela 3: Opravljene ure predavanj in vaj  v 2. let. pri izrednih študentih programa 

Ekonomist v študijskem letu 2018/2019 

 Predavanja Seminarske vaje Laboratorijske vaje Skupaj 

Število ur 322 254 100 676 

 

Izredni študenti so opravljali izpite v dveh izrednih rokih po predavanjih iz posameznih 

predmetov in v rednih izpitnih rokih. Rezultati so razvidni iz tabele 4. 

 

Tabela 4: Rezultati izpitov po predmetih za izredne študente v študijskem  

                letu 2018/2019 

Predmet 

  

Letnik 

* 

  

Študenti - prvič vpisani v 

letnik, ki imajo dodeljen ta 

izpit 

Opravljen ali 

priznan izpit 

Povprečna 

ocena 

  
Št. Št. Delež v % 

 E-PRI1 1 34 8 23,5 9,00 

 E-TRŽ 2 20 19 95,0 8,17 

 E-POP 1 22 18 81,8 8,44 

 E-PPR 2 22 20 90,9 8,00 

 E-PIP 2 34 25 73,5 8,33 

 E-UZK 2 22 18 81,8 7,50 

 E-POD 2 22 19 86,4 8,94 

 E-EKL 2 22 19 86,4 8,00 

 E-EVD 2 22 20 90,9 8,05 

 E-TRČ 1 12 10 83,3 8,00 

 E-FRČ 2 12 9 75,0 7,00 

 E-SRČ 2 12 10 83,3 7,60 

 E-DAV 2 12 10 83,3 7,80 

 E-ABR 2 12 9 75,0 8,00 

 E-INP 2 12 10 83,3 7,50 

 E-RSP 2 12 11 91,7 8,09 

 E-POT 2 1 1 100,0 6,00 

 E-OTP 2 1 1 100,0 10,00 

 E-PRI2 2 8 5 62,5 9,40 

Opomba: Pri številu študentov so upoštevani prvič vpisani študenti, ki imajo določen predmet 

v modulu in so v študijskem letu opravili vsaj en izpit. V tabeli so navedeni le rezultati izpitov 

pri predmetih, ki so se v tem študijskem letu po urniku izvajali v izrednem študiju.  

*Naveden je letnik, v katerem je po predmetniku predmet, ki se je izvajal v tem študijskem 

letu v izrednem študiju. 

Vir: Interna dokumentacija. 

 

V poročilo so vključeni opravljeni izpiti do 30. 9. 2019. 

 

V študijskem letu 2018/2019 je diplomiralo 7 izrednih študentov. 

 

Število ur 147 80 135 362 
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Za študente, ki zaključujejo študij je bil v marcu 2019 izveden seminar na temo »Kako 

pripraviti dispozicijo za diplomsko nalogo - kako napisati dobro diplomsko nalogo z 

zagovorom«. Seminar je izvedla predavateljica Ivana Domjan. 

 

4.4.2 PROGRAM INFORMATIKA 

 

4.4.2.1  Redni študij 

 

V 1. letnik rednega študija je bilo prvič vpisnih 15 študentov. Ponovno sta bila v 1. letnik 

vpisana 2 študenta.  

 

Predmetni izpiti so potekali v skladu z razpisanimi roki. Rezultati izpitov so razvidni iz tabele 

5. 

 

V 2. letnik napredujejo študenti, ki so uspešno opravili obveznosti modulov, predmetov in 

praktičnega izobraževanja 1. letnika ovrednotenih z najmanj 45 KT; pri tem morajo v celoti 

opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja. 

 

V 2. letnik je bilo prvič vpisanih 18 študentov in ponovno vpisanih 11 študentov. Skupaj je 

bilo vpisanih v 2. letnik rednega študija v programu Informatika 29 študentov. 

 

Rezultati izpitov so razvidni iz tabele 5. 

 

Tabela 5: Rezultati izpitov po predmetih v programu Informatika – redni študij v 

študijskem letu 2018/2019 

Predmet  
Letnik  

  

Študenti - prvič vpisani 

v letnik, ki imajo 

dodeljen ta izpit* 

Opravljen ali 

priznan izpit 

Povprečna 

 ocena 

  
Št. Št. Delež v % 

 I-STJ 1 11 10 90,9 10,00 

 I-PKV 1 11 11 100,0 7,55 

 I-RAI 1 11 11 100,0 7,55 

 I-OPS1 1 11 11 100,0 7,27 

 I-ORS 1 11 11 100,0 8,18 

 I-RKO1 1 11 9 81,8 8,33 

 I-PRO1 1 11 10 90,9 8,30 

 I-ZBP1 1 11 9 81,8 8,44 

 I-PRI1 1 11 10 90,9 9,33 

 I-EKP 2 18 15 83,3 7,53 

 I-VSO 2 18 10 55,6 7,60 

 I-OPS2 2 18 13 72,2 8,69 

 I-RKO2 2 18 15 83,3 8,27 

 I-VIZ 2 18 14 77,8 8,50 

 I-PRI2 2 18 16 88,9 9,81 

 I-ZBP2 2 18 12 66,7 8,17 

 I-INS 2 18 9 50,0 7,25 

 I-PIP 2 18 9 50,0 8,22 

Opomba: Pri številu so upoštevani prvič vpisani študenti, ki imajo določen predmet v modulu 

oz. letniku v katerega so vpisani, in so v študijskem letu opravili vsaj en izpit.  
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Vir: Interna dokumentacija. 

 

V poročilo so vključeni opravljeni izpiti do 30. 9. 2019.  

 

V študijskem letu 2018/2019 je v programu Informatika diplomiralo 12 rednih študentov. 

 

4.4.2.2 Izredni študij 

 

V 1. letnik je bilo vpisanih 7 študentov. 

 

V 2. letnik je bilo prvič vpisanih 9 študentov in ponovno je bilo vpisanih 1 študentov. Skupaj 

je bilo vpisanih v 2. letnik izrednega študija v programu Informatika 10 študentov. 

 

Izredni študenti so opravljali izpite v dveh izrednih rokih po predavanjih iz posameznih 

predmetov in v rednih izpitnih rokih. Rezultati so razvidni iz tabele 6. 

 

Tabela 6: Rezultati izpitov po predmetih za izredne študente v programu  

                Informatika v študijskem letu 2018/2019 

Predmet  Letnik   

Študenti - prvič 

vpisani v letnik 

Opravljen ali priznan 

izpit Povprečna ocena  

Št. Št. Delež v % 

 I-STJ 1 6 4 66,7 9,50 

 I-PKV 1 6 5 83,3 7,60 

 I-RAI 1 6 3 50,0 8,00 

 I-OPS1 1 6 5 83,3 8,40 

 I-ORS 1 6 5 83,3 8,20 

 I-RKO1 1 6 2 33,3 9,00 

 I-PRO1 1 6 3 50,0 7,67 

 I-ZBP1 1 6 2 33,3 9,50 

 I-PRI1 1 6 3 50,0 
Študenti so imeli izpit 

priznan, zato ni ocen. 

 I-EKP 2 9 5 55,6 8,60 

 I-VSO 2 9 6 66,7 8,50 

 I-OPS2 2 9 6 66,7 9,17 

 I-RKO2 2 9 6 66,7 9,00 

 I-VIZ 2 9 6 66,7 9,00 

 I-PRI2 2 9 3 33,3 10,00 

 I-ZBP2 2 9 6 66,7 9,00 

 I-INS 2 9 5 55,6 7,20 

 I-PIP 2 9 4 44,4 7,67 

Opomba: Pri številu so upoštevani prvič vpisani študenti, ki imajo določen predmet v modulu 

in so v študijskem letu opravili vsaj en izpit.  

Vir: Interna dokumentacija. 

 

V poročilo so vključeni opravljeni izpiti do 30. 9. 2019. 

 

V študijskem letu 2018/2019 je diplomiral 1 izredni študent v programu Informatika. 
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Za študente, ki zaključujejo študij je bil v mesecu marcu 2019 izveden seminar na temo 

»Kako pripraviti dispozicijo za diplomsko nalogo - kako napisati dobro diplomsko nalogo z 

zagovorom«. Seminar je izvedla predavateljica Ivana Domjan. 

 

 

4.5 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 

 

V študijskem letu 2018/2019 smo izvajali praktično izobraževanje v 1. in 2. letniku programa 

Ekonomist v obsegu 400 ur za vsak letnik rednega študija in v programu Informatika za 

študente prvega letnika v obsegu 400 ur. Študentje so opravljali praktično izobraževanje v 

rokih, določenih s študijskim koledarjem za študijsko leto 2018/2019 in z letnim delovnim 

načrtom. Študenti so opravljali praktično izobraževanje v več kot 50 podjetjih in zavodih.  

 

 

4.6 ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

 

Za študente smo izvajali športne aktivnosti v popoldanskem času, v obeh semestrih. Športne 

aktivnosti smo izvajali izven rednega programa študija, kot nadstandardno storitev šole. 

Udeležba je bila prostovoljna. 

 

 

4.7 DRUGE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV IN PREDAVATELJEV 

 

ŠPIC – Študentsko podjetniški in inovacijski center (doc. dr. Branko Škafar) 

 

V študijskem letu 2018/19 je v ŠPIC – u sodelovalo okrog 20 študentov Ekonomske šole 

Murska Sobota, Višja strokovna šola. 

 

V okviru ŠPIC – a smo izdali dve številki šolskega časopisa EKS (Ekonomska kratka 

sporočila). 

 

V jeseni 2018 je bila izvedena delavnica Kako pisati raziskovalno nalogo. Delavnice se je 

udeležilo 6 študentov. 

 

Študenti (člani ŠPIC-a) so izdelali tri raziskovalne naloge. 

 

V mesecu maju 2019 smo organizirali 11. mednarodni raziskovalni tabor ŠPIC katerega so se 

udeležili študenti štirih višjih strokovnih šol (razen Murske Sobote še iz Ljubljane, Ptuja in 

Slovenj Gradca) in študenti Ekonomske fakultete iz Zagreba, Fakultete za turizem Ohrid, in 

Fakultete za carino iz Moskve, Udeleženci so bili iz 4 držav. Skupaj je bilo nekaj manj kot 30 

študentov in mentorjev. Tabor je bil tri dni. Rezultat tabora je druženje, mreženje in 

raziskovalno delo na različnih področij, kar pa smo zapisali tudi v Zborniku tabora. 

 

Študenti so se v okviru ŠPIC – a  v praksi učili dela na področju komerciale in pisanja 

različnih prispevkov in raziskav.  

 

ŠPIC je podelil, na letni konferenci Pomurskega društva za kakovost, v mesecu novembru 

2018, priznanja in praktične nagrade sponzorjev, za naj risbo (vrtci) naj spis (osnovne šole) in 

naj poslovni načrt (srednje šole). 
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Na osnovi sprejetega plana za študijsko leto 2018/19 lahko ugotovimo, da je ŠPIC realiziral 

svoj plan v celoti. Zaradi hitre menjave študentov (povprečno na dve in pol leti) je menjava 

študentov v ŠPIC – u hitra in je potrebno vsako leto študente priučiti k delu v ŠPIC - u. Po eni 

strani pomeni to stalno na novo usposabljanje študentov za delo v ŠPIC – u in s tem se tudi 

spreminja kakovosti dela (storitve), pa tudi število aktivnih študentov, po drugi strani pa je 

število študentov, ki se tega dela naučijo višje.  

 

Vsekakor pa se poslanstvo ŠPIC – a uresničuje, saj imajo študenti boljšo možnost  pridobljena 

znanja (komerciala, računovodstvo, informatika…) na šoli, v praksi  preveriti, spoznati možne 

bodoče delodajalce, sodelovati na taboru in spoznati vrstnike z drugih šol, izdelovati 

raziskovalne naloge in biti ustvarjalni ter inovativni. 
 

 

POROČILO O IZOBRAŽEVANJE NA TERENU PRI PREDMETU POSLOVNI 

PROCESI  (predavatelj doc. dr. Branko Škafar) 

 

Pri predmetu POSLOVNI PROCESI smo se v četrtek, 25. 4. 2019, pri vajah, z rednimi  

študenti 1. letnika programa Ekonomist odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je 

bilo proučiti kako v praksi potekajo poslovni procesi.  

 

Tema izobraževanja na terenu je bila POSLOVNI PROCESI V PROIZVODNI 

DEJAVNOSTI. Čas obiska je bil 90 minut. 

 

Odpravili smo se v podjetje Megras, d.o.o., ki ima sedež v Murski Soboti. Podjetje opravlja 

proizvodno dejavnost in sicer izdelujejo prirobnice .    

 

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter 

podrobneje seznanili s proizvodnim procesom izdelave prirobnic. Gospod Dragan Mešič, 

lastnik in direktor omenjenega podjetja, je študentom predstavil omenjeni proces. 

 

Med predstavitvijo procesa so študentje imeli priložnost spoznati določeno dokumentacijo, 

stroje ter opremo in videli so samo izvedbo opravljanja omenjenega poslovnega procesa. Prav 

tako so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo na omenjeno temo oziroma 

povprašati  kar bi jim pomagalo pri nalogi, ki jo morajo izdelati na temo izobraževanja na 

terenu. 

 

Na koncu so nas pogostili. 

 

 

POROČILO O IZOBRAŽEVANJU NA TERENU PRI PREDMETU 

UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (predavatelj doc. dr. Branko 

Škafar) 

 

Pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti smo se v ponedeljek, 4. 3. 2019 z 

rednimi  študenti 2. letnika programa Ekonomist, odpravili na teren. Namen izobraževanja 

na terenu je bilo proučiti, kako v praksi poteka ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, o 

katerih so teoretična spoznanja osvajali v učilnici, pri samem predmetu. 

 

Tema izobraževanja na terenu je bila Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v organizaciji.  

Odpravili smo se v podjetje Zdravilišče Radenci  v Radence in sicer v hotel Radin.  
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Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter 

podrobneje seznanili z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti pri njih in širše v 

sistemu Sava, d.d..  

 

Gospa Marija Sraka, ki je ena od tistih, ki skrbi za sistem vodenja kakovosti nam predstavili 

kako ugotavljajo in zagotavljajo kakovost v Zdravilišču Radenci in tudi v celotnem sistemu 

Sava, d.d.. Pozdravila nas je tudi direktorica Zdravilišča Radenci. Animatorka zdravilišča pa 

nam je samo zdravilišče tudi razkazala. 

 

Študenti so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo, na omenjeno tematiko. 

Na koncu pa ne pozabimo omeniti tudi to, da so nas pogostili.  

 

POROČILO O IZOBRAŽEVANJU NA TERENU PRI PREDMETU POSLOVNO 

KOMUNICIRANJE (predavatelj doc. dr. Branko Škafar) 

 

Pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje smo se v sredo, 28. 11. 2018, pri vajah, z 

rednimi  študenti 1. letnika programa Informatika odpravili na teren. Namen izobraževanja 

na terenu je bilo proučiti kako v praksi poteka poslovno komuniciranje, vodenje in 

organiziranost podjetja, teme o katerih so teoretična spoznanja osvajali v učilnici, pri samem 

predmetu. 

 

Tema izobraževanja na terenu je bila POSLOVNO KOMUNICIRANJE, VODENJE IN 

ORGANIZIRANOST. Čas obiska je bil 90 minut. 

 

Odpravili smo se v podjetje InIn, d.o.o., ki ima sedež v Murski Soboti. Podjetje opravlja 

dejavnost s področja Informatike. 

  

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter 

podrobneje seznanili z organiziranostjo, vodenjem in komuniciranjem v tej organizaciji.  
Med predstavitvijo so študentje imeli priložnost spoznati določeno dokumentacijo, prostore, 

opremo ter samo izvedbo opravljanja poslovnega procesa. Prav tako so imeli možnost 

povprašati, če jih je kaj zanimalo. 

 

 

POROČILO O GOSTUJOČEM PREDAVANJU PRI PREDMETU ERGONOMIJA IN 

VARSTVO PRI DELU (predavateljica Ivana Domjan) 

 

Pri predmetu Ergonomija in varstvo pri delu so se redni študenti 2. letnika programa 

Ekonomist, v četrtek, 29. 11. 2018 od 7.30 do 10.30 poslušali predavanje s področja Varnosti 

in zdravja pri delu na gostujočem predavanju v gradbenem podjetju POMGRAD d.d. v 

Murski Soboti na sedežu podjetja. Sprejela nas je vodja kadrovsko splošne službe gospa 

Alenka Samec in nam predstavila podjetje ter organizacijo dela. S strokovnega področja sta se 

v predavanje vključila g. Robi Konkulič (varnost pri delu) in g. Dušan Nađ (promocija 

zdravja na delovnem mestu). Namen predavanja je bila predstavitev dobrih praks s področja 

varnosti in zdravja pri delu ter predstavitev dokumentacije in primera dobre prakse izvajanja 

promocije zdravja na delovnem mestu. V Pomgradu se zavedajo, da je zdravo in varno 

delovno mesto eden od ključnih temeljev kakovostnega dela. Zato so se odločili, da v  

podjetju uvedejo različne ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu s področja telesne 

dejavnosti, zdravega prehranjevanja in obvladovanja stresa. 
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Vsebina gostujočega predavanja je bila: 

 predstavitev podjetja POMGRAD d.d., 

 varstvo pri delu, 

 promocija zdravja na delovnem mestu (PMZD). 

  

Študenti so bili z vsebino predavanja in s predavatelji zadovoljni, saj so jim predstavili 

projekte ter delo na področju ergonomije in varstva pri delu v njihovem podjetju na zanimiv 

način. Pri predstavitvi varstva pri delu je bilo govora o zakonodaji, vodenju dokumentacije, 

varnostni piramidi in analizi bolniških izostankov. Promocija zdravja na delovnem mestu je 

bila prestavljena s pomočjo zakonodaje, ekonomskih učinkov za podjetje, načelo FIT, 

problemi in težave sedečega življenjskega sloga, uporabljene raztezne vaje in vaje za 

razgibavanje z aktivno vključitvijo študentov, predstavitev programa, aktivnosti in evalvacija 

promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju POMGRAD, d.d.  

 

Splošno mnenje študentov je, da organizacija dobro skrbi za zaposlene na področju varnosti in 

zdravja pri delu, zato ni naključje, da so 2016 prejeli priznanje za najboljši ukrep promocije 

zdravja na delovnem mestu v kategoriji velikih podjetij v okviru vseslovenske kampanje za 

ozaveščanje delodajalcev glede pomembnosti zdravja zaposlenih. 

 

 

POROČILO O STROKOVNI EKSKURZIJI IN OBISKU PODJETJA PRI 

PREDMETU ERGONOMIJA IN VARSTVO PRI DELU (predavateljica Ivana 

Domjan) 

 

Pri predmetu Ergonomija in varstvo pri delu so se redni študenti 2. letnika programa 

Ekonomist, v petek, 30. 11. 2018 odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je bila 

povezava teoretičnih spoznanj o varnosti in zdravju pri delu s praktičnim primerom. 

 

Tema izobraževanja je bila Ergonomija in varstvo pri delu v podjetju odelo Slovenija 

d.o.o. podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje Avtomobilskih delov, d.o.o., PE Črešnjevci. 

 

Podjetje Odelo Slovenija d.o.o. ima sedež v Preboldu, v Črešnjevcih pa poslovno enoto (od 

julija 2016), ki se razprostira na več kot 5.000 m2 površine in je namenjena proizvodnji 

zadnjih avtomobilskih luči ter rezervnih delov prestižnih avtomobilskih znamk 

(Mercedez, BMW, Porsche, VW) in logistiki. Lastniki podjetja so Turki, ki z investicijami 

družinskega podjetja že tretje generacije omogočajo širjenje delovnih mest v Sloveniji. V 

naslednjem poslovnem letu bodo v Črešnjevcih zgradili še dodatnih 5.700 m2 proizvodnih 

prostorov in tako zaposlili še 130 delavcev (trenutno jih je 63).  

 

Podjetje ima pridobljen certifikatih za avtomobilsko industrijo (ISO/TS 16949:2009, ISO 

9001:2015). Njihova osnovna načela kakovosti so usmerjenost h kupcu in zadovoljstvu 

kupca, zadovoljni, motivirani in zavzeti zaposleni, kultura poslovne odličnosti, upoštevanje 

pravnih določil, stalne izboljšave in dolgoročni razvoj dobaviteljev. Vse odločitve sprejemajo 

s popolno odgovornostjo do družbe, okolja in učinkovite rabe virov. Skladno s tem 

prepričanjem in smernicami ISO 14001, ISO 50001 ter BS OHSAS 18001 imajo izdelano 

politiko ravnanja z okoljem, energijo ter varnostjo in zdravjem pri delu, kar je osnovno vodilo 

vsem zaposlenim v podjetju. Uporabljajo pet metod za izboljšanje kakovosti dela in 

zagotavljanje primernega delovnega mesta zaposlenim. Izstopajoča metoda je metoda 5-S, ki 

zagotavlja primerno organiziranost delovnih mest v proizvodnji in pisarnah in so jo v podjetju 

nadgradili v 6-S. Poleg metodologije 5-S po korakih (sortiranje in odstranitev vseh 
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nepotrebnih stvari, organiziranje stvari, čiščenje, vzdrževanje reda in čistoče ter vzdrževanje 

samodiscipline) so dodali še področje varnosti in zdravja pri delu. 

 

Ob prihodu sta nas sprejela gospod Štefan Časar, vodja poslovne enote (vodja tima) in 

gospodična Mihaela Balažic (naša nekdanja študentka). Najprej sta nam na kratko predstavila 

podjetje, organizacijo poslovnih procesov ter metode dela, potem pa sta nas vodila po podjetju 

s praktičnim prikazom celotnega procesa proizvodnje luči do skladiščenja končnih izdelkov. 

Veliko pozornosti je bilo namenjeno prikazu varnosti in zdravja pri delu, od ogleda nevarnih 

mest do opozorilnih znakov za varnost, osebni varovalni opremi delavcev (čepki, slušalke, 

rokavice, čevlji, …) in gasilnim sredstvom.  

 

Po ogledu proizvodnje smo se vrnili v sejno sobo, kjer nam je bilo predstavljeno še področje 

varnosti iz zdravja pri delu tudi s pomočjo dokumentacije, ki jo vodijo (Izjava o varnosti z 

oceno tveganja, dokumentacija s področja izobraževanja delavcev za varno in zdravo delo, 

Požarni red). 

 

Študentje so ugotovili, da imajo v podjetju zelo dobro organizirane procese, zelo lepo pa je  

poskrbljeno tudi za delavce. Delavci so visoko motivirani in z veseljem opravljajo svojo delo. 

Izstopajo varnost, red in čistoča. Vodje se zavedajo, kako pomembni so zadovoljni delavci.  

 

Tudi za področje varnosti je poskrbljeno v skladu s predpisi za varnost. Prav s tega področja 

imajo letno enkrat vajo evalvacije. Med zaposlenimi so dobri medsebojni odnosi, prirejajo pa 

tudi skupne piknike, razna srečanja in športna tekmovanja. 

 

Ogled podjetja je bil za študente poučen in zanimiv, sami pa so povedali, da so bili z ogledom 

podjetja in predstavitvijo, zelo zadovoljni. Podjetje je tudi v bodoče zainteresirano za 

sodelovanje z našo šolo, predlagajo pa tudi, da bi se organiziral ogled njihovega matičnega 

podjetja v Preboldu. 

 

 

ORGANIZACIJA DOGODKOV, STROKOVNIH EKSKURZIJ, OBISKOV 

PODJETIJ (predavateljica Natalija Klemenčič) 

 

Izobraževanje na terenu. Študenti modula poslovanje v turizmu so v četrtek, 06. 12. 2018 

obiskali Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Seznanili so se s poslovanjem 

zavoda ter dejavnostmi, ki jih ta zavod izvaja. Gospa mag. Brigita Perhavec, direktorica 

zavoda, je študente seznanila s ključnim pomenom javnega zavoda ter povezovanjem javnega, 

civilnega in zasebnega sektorja v lokalnem okolju. Monika Bači Kleiderman pa je študente 

seznanila z novo dejavnostjo - turistično agencijo, ki jo je zavod začel izvajati. Pred 

Hranilnico dobrot, na Slovenski ulici je na dan obiska potekal tradicionalni kramarski sejem 

Miklošovo senje, ki si ga je bilo potrebno ogledati in doživeti. 

 

Strokovno ekskurzijo po Prekmurju za študente programa Ekonomist, modul turizem, v torek, 

27. 11. 2018. Program je vključeval primere dobrih praks, ki pomembno soustvarjajo 

turistično ponudbo v lokalnem okolju: Luštna domačija, Paradajz d.o.o. v Renkovcih, 

Posestvo Passero, čokoladnica, Tešanovci in Panonsko vas v Tešanovcih.  

 

Izobraževanje na terenu. »Mystery shopping« v nakupovalnem središču, BTC City Murska 

Sobota. Pri predmetu prodaja smo v ponedeljek, 10. 12. 2018 s študenti izvajali in proučevali 

prodajno-nakupne odnose na terenu. Gospod Mitja Horvat, direktor BTC City Murska Sobota, 
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je študentom najprej predstavil poslovanje podjetja BTC d.d., nato pa nas seznanil s 

pomembnimi izzivi poslovne enote BTC City Murska Sobota. V nadaljevanju so študenti 

izvajali »mystery shopping« in proučevali prodajno-nakupne odnose. 

 

Strokovna ekskurzija za študente 2. letnika programa Ekonomist . Pri predmetu prodaja smo v 

torek, 05. 02. 2019 izvedli strokovno ekskurzijo, ki je bila rezultat medpredmetnega 

povezovanja prodaja – podjetništvo. Strokovna ekskurzija je vključevala naslednje primere 

dobrih praks; Luštna domačija, predstavitev in ogled vzorčnega nasada, Čokoladnica Posestva 

Passero, predstavitev izdelovanja pralin in degustacija in Šunkarna Kodila, vodeni ogled in 

degustacija. 

 

Strokovno ekskurzijo v Ljubljano in na sejem Alpe-Adria: turizem in prosti čas v četrtek, 

31. 01. 2019. V Hostlu CELICA na Metelkovi, so nam postregli s študentskim kosilom, nas 

seznanili s poslovanjem hostla ter nas vodili vse od zaporniške temnice do sodobno urejenih 

zaporniških sob, v katerih danes prenočujejo turisti. Slovenska turistična organizacija je v 

sklopu sejma ALPE-ADRIA organizirala predavanje INTERAKTIVNA DELAVNICA 5-

ZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ, na kateri so sodelovali tudi študentje VSŠ EŠ Murske Sobote. 

Preostali čas so študentje samostojno raziskovali turistično ponudbo Slovenije in ostalih 

držav, ki so sodelovale na sejmu ALPE-ADRIA, Turizem in prosti čas, seznanili so se s 

turističnimi produkti, promocijo in trženjem turizma ter različnimi oblikami turističnih 

ponudnikov. 

 

Za študente modula turizem strokovno ekskurzijo v Dolino Soče, v petek, 08. 03. 2019, ki je 

vključevala ogled Arheološkega muzeja Most na Soči o svetolucijski kulturi, najveličastnejšo 

naravno znamenitost Tolminska korita, lokalno kulinariko v gostinskem lokalu 

Okrepčevalnica Tolminska korita, zgodovinske znamenitosti, zbrane in predstavljene v 

Kobariškem muzeju, ki je bil nominiran za najboljši evropski muzej ter kulturne in socialne 

privlačnosti v zgodovinsko-etnološkem muzeju Mlekarne Planika Kobarid. Študentje so na 

strokovni ekskurziji spoznali vse elemente turistične destinacije. 

 

 

POROČILO O IZVEDENIH STROKOVNIH OGLEDIH IN VABLJENIH 

PREDAVANJIH ZA ŠTUDENTE  2. LETNIKA REDNEGA ŠTUDIJA PRI 

PREDMETU EKOLOGIJA (predavateljica mag. Neva Malek) 

 

STROKOVNI OGLED BIOPLINARNE JEZERA 

 

Študenti 2. letnika, programa ekonomist, so pri predmetu ekologija imeli voden ogled 

bioplinarne Jezera, ki jo upravlja Skupina Panvita. Jezera je ena od treh bioplinarn, ki jih ima 

v lasti Skupina Panvita (ostali dve sta Nemščak in Motvarjevci).  

 

Vhodne surovine za proizvodnjo bioplina so zagotovljene znotraj Skupine Panvita (gnojevka 

iz farme prašičev in energetske rastline). V procesu fermentacije nastali bioplin se vodi v 

kogeneracijsko enoto (soproizvodnja električne energije in toplote). Proizvedeno električno 

energijo prodajajo, s proizvedeno toploto pa ogrevajo bližnje naselje hiš in bolnišnico v 

Rakičanu. Substrat, ki ostane po zaključeni fermentaciji, se predela, analizira na vsebnost in 

uporabi na kmetijskih površinah.  

Študentom je bil ob strokovni razlagi omogočen ogled bioplinarne, računalniško vodenje in 

nadzor celotnega procesa, kogeneracijska enota … 
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STROKOVNA EKSKURZIJA V AVSTRIJSKI GRADEC 

 

1. marca 2019 je bila za študente 2. letnika, program ekonomist, organizirana strokovna 

ekskurzija v sosednji Gradec. S strokovno ekskurzijo smo združili vsebine treh predmetov: tuj 

jezik, trženje in ekologija. 

 

Najprej smo se ustavili v trgovini »Das Gramm«, v kateri prakticirajo t. i. načela »zero 

waste«. Gre za trgovino v sklopu delovanja katere naj ne bi nastajali odpadki. Trgovina 

ponuja širok asortima izdelkov: živila, kozmetika in izdelki za osebno higieno, čistila … 

Živila, npr. fižol, oreščki, testenine, niso na voljo v embalaži, temveč kupec embalažo prinese 

s seboj. V primeru, da le-te nima lahko proti kavciji dobi stekleno embalažo ali je primoran                                                          

kupiti majhno papirnato vrečko, katere cena pa je kar visoka - 0,30 centov. S takšno ceno 

želijo spreminjati navade potrošnikov. Zraven prodaje trgovina skrbi tudi za osveščanje 

kupcev, saj prireja razna predavanja, na katerih strokovnjaki obiskovalce izobražujejo in 

osveščajo o raznih okoljskih vidikih.  

 

V nadaljevanju so si študenti ogledali še največjo pravično trgovino v Avstriji – Chic Ethic 

Fair Trade Shop. Sprejela nas je lastnica trgovine, gospa Hélène Reiter-Viollet, in nam 

podrobno predstavila idejo ali še bolje filozofijo, ki stoji za pravično trgovino. V nadaljevanju 

so se študenti seznanili še z načinom preverjanja dobaviteljev, oglaševanjem, kakor tudi s 

ciljnimi skupinami kupcev.  

 

 

STROKOVNI OGLED PLANIKE TURNIŠČE 

 

Študenti 2. letnika programa ekonomist so 5. marca 2019 imeli v okviru predmetov 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti in ekologije ogled Planike Turnišče. Planika Turnišče 

je podjetje z dolgoletno tradicijo izdelave različnih vrst obutve, ki večinoma sodi v višji 

kakovostni razred.  

 

Študenti so se najprej seznanili z razvojem podjetja in aktivnostmi, ki jih je podjetje moralo 

izvesti, da je pridobilo certifikata ISO 9001 in ISO 14001. Podrobneje so se lahko seznanili 

tudi s strategijo podjetja, načrtovanjem proizvodov, ciljnimi skupinami kupcev in 

aktivnostmi, ki jih izvajajo, da vsakoletno zmanjšujejo vplive na okolje.  

 

Sledil je ogled skladišča za nevarne kemikalije/odpadke. Še posebej zanimiv je bil ogled 

proizvodnje, kjer so lahko videli vse faze nastajanja obutve, vključno s končno kontrolo in 

sprotnim seznanjanjem zaposlenih o doseganju dnevnega plana proizvodnje.  

 

 

STROKOVNI OGLED ODLAGALIŠČA ODPADKOV PUCONCI 

 

Ob zaključku semestra so študenti 2. letnika rednega študija, programa ekonomist, obiskali še 

Center za ravnanje z odpadki Puconci. Del vsebin pri predmetu ekologija pokriva tudi 

ravnanje z odpadki, zato je bil voden ogled odlagališča odlična priložnost za povezovanje 

teorije in prakse. 

Najbolj preprosto bi lahko odpadek opredelili kot predmet, ki ga lastnik več ne potrebuje ali 

ne želi imeti. Vendar se s tem zgodba konča samo za lastnika predmeta, saj odsluženi predmet 

na tej točki vstopa v zadnjo fazo svojega »življenjskega cikla«. 
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Študenti so imeli priložnost videti enormne količine odpadkov, ki jih vsakodnevno dovažajo 

na odlagališče, kjer jih sortirajo in obdelajo. Tako, na primer, iz biološke frakcije odpadkov 

pridobivajo kompost, del odpadkov gre tudi na sežig, katerega produkt sta pridobljena 

električna energija in toplota.  

 

Ogled ni bil samo priložnost videti kaj se z našo lastnino dogaja, ko jo zavržemo, bil je tudi 

priložnost za razmislek, kaj lahko sami storimo, da zmanjšamo količino odpadkov že na 

izvoru in s tem prispevamo k ohranjanju okolja. 

 

 

IZDELAVA MAJICE Z LOGOTIPOM »STOP ZAVRŽENI HRANI« 

 

Izredni študenti 1. in 2. letnika programa ekonomist, so v aprilu imeli na urniku predmet 

ekologija. Del obveznosti študentov je tudi priprava projektne naloge. Letos so lahko izbirali 

med različnimi aktualnimi temami, povezanimi z okoljem. Skupina študentk, Natalija 

Balažek, Katja Bokan in Roksana Grah, so se odločile v nalogi preučiti problematiko 

zavržene hrane, ki ni samo okoljski, temveč tudi sociološki in finančni problem. Eden izmed 

rezultatov njihove (dobre!!!) naloge je bila idejna zasnova majice, ki je, po dosedanjih 

izkušnjah, več kot opazna. Kadar jo nosimo, lahko postanemo premikajoči se glasniki, ki 

ljudem okoli nas sporočamo: »Stop zavrženi hrani«. 

 

 

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH v študijskem letu 2018/2019 

(predavateljica mag. Betina Podgajski) 

 

S študenti 2. letnikov izobraževalnega programa ekonomist smo pri predmetu 

PODJETNIŠTVO med predavanji v študijskem letu 2018/2019 obiskali sledeča podjetja in/ali 

organizacije oziroma se udeležili predavanj ter se izobraževali na terenu:  

 Predavanje in delavnica na temo »"Kako uspeti s pomočjo digitalnega sveta?" 

Študenti so se udeležili predavanja in delavnice na za mlade potencialne podjetnike ali 

podjetne posameznike aktualno temo "Kako uspeti s pomočjo digitalnega sveta?". Izvedla 

sta ga mlada predavatelja iz podjetja Mojster Marketinga. Predavatelja sta prikazala 

razlike med klasičnimi poklici in digitalnimi nomadi, možnosti ustvarjanja prihodka od 

kjerkoli, kadarkoli, kakšni so načini, kako se znajti, kako delati, možne načine 

organiziranja dela na daljavo, vodenja tovrstnega lastnega podjetja, prikazala podjetnega 

posameznika, motivirala študente za samoiciativno aktivacijo in samozaposlovanje itd. 

Predavanje in delavnice so potekale v okviru sodelovanja s SPOT točko. Datum izvedbe: 

sreda, 24. oktober 2018. 

 Medpredmetna (prodaja in podjetništvo) strokovna ekskurzija  

Študentje so se udeležili medpredmetne strokovne ekskurzije – obisk uspešnih pomurskih 

zasebnih podjetij. Strokovna ekskurzija je bila rezultat medpredmetnega povezovanja 

prodaja – podjetništvo. Strokovna ekskurzija je vključevala naslednje primere dobrih 

praks:  

o Luštna domačija, predstavitev in ogled vzorčnega nasada, 

o Čokoladnica Posestva Passero, predstavitev izdelovanja pralin in degustacija, 

o Šunkarna Kodila, vodeni ogled in degustacija. 

 

Nosilka strokovne ekskurzije ga. Natalija Klemenčič. Datum izvedbe: torek, 5. februar 2019. 
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POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH v študijskem letu 2018/2019 (predavatelj 

dr. Renato Lukač) 

 

Strokovno predavanje o kakovosti IT sistemov 

Pri študentih drugega letnika smer informatika je gostoval Tomaž Sallubier in nam predaval o 

pomenu kakovosti s stališča IT sistemov. Izpostavil je farmacevtsko industrijo, kjer so 

zahteve glede kakovosti zelo visoke, vendar z določeno mero truda dosegljive. V razpravi po 

predavanju je bilo povedano, da bodo verjetno tudi druge branže čez nekaj časa uveljavile 

višje standarde glede kakovosti. Za študente je velikega pomena zavedanje glede kakovosti v 

IT, da bodo lažje prodrli s svojimi idejami in produkti v podjetja z visokimi kakovostnimi 

standardi. 

 

Strokovna ekskurzija v Ljubljano: Arnes, SI-CERT, Art Rebel 9 in DEWESoft 
 

S študenti drugega letniki smeri informatika smo imeli 5. 2. 2019 strokovno ekskurzijo v 

Ljubljano in Trbovlje. 

 

Arnes (Akademsko raziskovalna mreža) je predstavil dejavnost zavoda. Poudarjena je bila 

pestrost kvalitetnih storitev, ki jih ponujajo raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam. Ta 

dan je bil Dan varne rabe interneta, zato so bile predstavljene pasti, ki na nas prežijo ob 

vsakdanji uporabi interneta. Ogledali smo si sistemski prostor za računalniško in omrežno 

opremo. Mnogi koristni napotki bodo koristili študentom, ko se bodo srečevali v praksi s 

podobnimi problemi, pa čeprav bodo sistemi manjši kot je to v primeru Arnesa.  

 

Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij 

in informacij, SI-CERT je predstavil aktualne stanje glede varnostnih incidentov v Sloveniji. 

Opisani so bili konkretni primeri in namigi glede tega kako prepoznati določene nevarnosti.  

 

Podjetje Art Rebel 9 d.o.o. je predstavilo dejavnost, nekatere uspešne izvedene projekte in 

razvoj aktualnih projektov. Trenutno sta aktualni navidezna in razširjena resničnost. Študenti 

so dobili  informacije o uporabljenih razvojnih orodjih. Izvedeli smo tudi, da primanjkuje 

kvalitetnih programerjev.  

 

Ob koncu dneva smo se ustavili še v podjetju DEWESoft v Trbovljah. Razvijajo vrhunsko 

merilno tehnologijo, ki se uporablja v mnogih podjetjih po celem svetu. Velik uporabnih 

njihovih izdelkov je avtomobilska industrija, njihova merilna oprema pa se nahaja tudi na 

mednarodni vesoljski postaji. Predstavljeni so bili vsi oddelki podjetja, tako da smo videli 

prostor, kjer se začnejo poslovni razgovori, laboratorije, mehanske delavnice, testne oddelke 

in prostor za odpremo končnega izdelka.   

 

Strokovna ekskurzija v Oddelku za sistemske integracije, Triglav d.d. 

 

S  študenti prvega letnika smer Informatika smo 30. 5. 2019 obiskali Oddelek za sistemske 

integracije Zavarovalnice Triglav d.d. v Murski Soboti. 

 

Gospod Albert Horvat je predstavil organizacijsko strukturo podjetja in najpomembnejše 

projekte, s katerimi nudi ta oddelek podporo ostalim. Izpostavil je sodobne tehnologije, ki v 

kombinaciji s kreativnostjo ustvarjajo pogoje za konkurenčno prednost podjetja. Za naše 

študente je bila zanimiva predvsem predstavitev razvojnih orodij. 
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Gospa Eva Kolbl je predstavila razvoj mobilnih aplikacij. Le-te prihajajo vse bolj v veljavo, 

saj imajo zavarovalni agenti dovolj dela na terenu in je zato za njih mobilna pisarna z 

dostopom do vseh potrebnih podatkov nujna za efektivno vodenje postopkov. 

 

Naš študent Renato Šiplič, ki je ravno tam na praksi je predstavil razvoj njegovega izdelka – 

mobilno aplikacijo za pridobivanje podatkov o registrskih tablicah iz fotografij. 

 

Vzdrževanje strežnikov za potrebe EDUROAM in GNU/LINUX 

 

Za študente informatike sem vzdrževal podatke za LDAP za potrebe omrežja EDUROAM in 

za prijavo v GNU/LINUX računalnike. K temu je sodilo tudi vzdrževanje strežnikov, ki 

nudijo temu podporo (LDAP in Radius strežnik, NFS strežnik).  

 

 

POROČILO O MEDNARODNI DEJAVNOSTI NA EŠ MURSKA SOBOTA, VIŠJI 

STROKOVNI ŠOLI 2018/2019 (predavateljica Erna Vöröš) 

 

Aprila 2019 sta sistemski operater Dejan Petje in poslovni sekretar Štefan Sočič opravila 

mobilnost v okviru programa Erasmus+ na Hrvaškem. 

 

Maja 2019 je predavateljica Natalija Klemenčič opravila mobilnost v okviru programa 

Erasmus+ na Hrvaškem. 

 

Maja 2019 smo na šoli gostili predavatelja Vicente Navas Mesa z univerze Turiba University 

iz Latvije, ki je predaval študentom v programu Informatika.    

 

Septembra 2018 smo začeli sodelovati v novem EU projektu »Cultural knowledge and 

language competences as a means to develop the 21st century skills«. Gre za dvoletni projekt, 

v katerem se pripravlja gradivo o kulturni dediščini projektnih partnerjev, ki bo dostopno na 

e-platformi. Gradivo bo pripravljeno v 10 evropskih jezikih in je namenjeno predvsem 

izobraževanju odraslih. Vsekakor pa se lahko uporablja za delo s študenti in za individualno 

delo. Projekt se bo zaključil avgusta 2020. V projektu sodeluje šest partnerjev: Turisticka i 

ugostiteljska škola iz Dubrovnika, Hrvaška (vodja celotnega projekta),  Biznesa augstskola 

Turiba, Latvija; UNIVERSITATATEA SAPIENTIA DIN CLUJ NAPOCA, Romunija, Vyšší 

odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav,  Češka; Fundacja Pro 

Scientia Publica, Poljska in Ekonomska šola Murska Sobota, VSS. 

 

Sodelovala sem pri medpredmetni  povezavi z EKO – organizacija strokovne ekskurzije v 

Graz. Ogledali smo si  Chic Ethic – Fair Trade Shop in trgovino brez embalaže Das Gramm. 

   

Sem aktivna članica komisije za kakovost in kot notranja presojevalka vsako študijsko leto 

opravljam notranjo presojo. 

 

Projekta Young EU voices  

 

Študenti naše šole in profesor dr. Branko Škafar so uspešno zaključili projekt Young EU 

voices v sodelovanju s televizijo AS iz Murske Sobote. Posneli so sklop dveh oddaj.  

V 1. oddaji, ki je nastala v okviru projekta Young EU voices  so  raziskovali področje 

ravnanja z odpadki. Študentke so skozi oddajo spoznale, da so odpadki del našega vsakdana 

in nas obkrožajo na vsakem koraku. V zavedanju, da nam bo kmalu zmanjkalo prostora za 
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življenje, če ne bomo začeli zmanjševati njihovih količin, so iskale rešitve in se odpravile na 

teren. Obiskale so Ministrstvo za okolje in prostor, društvo Ekologi brez meja, Rifuzl, Center 

prenove in ponovne uporabe Mensana, medgeneracijsko središče, Regijski center za ravnanje 

z odpadki Puconci, podjetje Saubermacher in Komunala Murska Sobota d.o.o. ter European 

Parliament Strasbourg, kjer so se problematiki kopičenja odpadkov pogovarjale z evropskim 

poslancem dr. Igor Šoltes. V naravnem okolju pokrajine ob Muri so se obravnavane 

problematike dotaknile tudi v pogovoru s predsednikom Državnega zbora Dejan Židan in s 

Tomaž Cör iz vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile. 

 

V drugi oddaji, ki je nastala v okviru projekta Young EU voices so raziskovali področje 

recikliranja odpadkov in pri tem naleteli na zanimiv primer dobre prakse v lokalnem okolju. 

V raziskovanju tematike so študentke obiskale Ministrstvo za okolje in prostor, podjetje 

Saubermacher in Komunala Murska Sobota d.o.o. ter socialno podjetje Bolje d.o.o., ki nam je 

predstavilo projekt Oilright. 

 

Dvajsetminutne oddaje so se predvajale na lokalnih slovenskih televizijah v času priprav na 

evropske volitve v mesecu maju in so namenjene ekološkemu osveščanju ljudi. 

 

Mobilnost študentov in osebja 

 

Usposabljanje v Dubrovniku (predavateljica Natalija Klemenčič) 

 

Z namenom pridobitve novih praktičnih znanj sem se od 22. do 25. maja 2019 vključila v 

projekt Erazmus+ mobilnost za osebje z namenom usposabljanja. Usposabljanje je 

potekalo v turistični destinaciji Dubrovnik. Koordinatorica na lokaciji Dubrovnika je bila 

gospa Hilarija Lozančić Benić iz Turistične in gostinske šole Dubrovnik. Poslovni obiski pa 

so vključevali Sunset Beach, Sun travel agency,  Valamar Argosy hotel in Hotel Hilton. 

 

Sunset Beach Dubrovnik, čudovit turistični produkt, ki se nahaja v idiličnem okolju Uvale 

Lapad. Produkt je urejen v skladu z najnovejšimi svetovnimi trendi, ki jih ob sprostitvi na 

plaži potrebuje in želi današnji gost. Zato je v primeru Sunset Beach Dubrovnik besedna 

zveza »beach resort« popolnoma na mestu. Zraven udobnih in modernih ležalnikov, nudijo še 

bolj intimno udobje v kabanah, ponujajo vrhunsko hrano in pijačo, pripravljajo različne gala 

dogodke in pogostitve in to vse z namenom, da se gosti pri njih počutijo sproščeno, udobno in 

preživijo nepozaben odklop. Gospod Mili Vučković je kot direktor Sunset Beach resorta 

popolnoma in v celoti predan svojemu poslanstvu, vendar si je kljub vsemu vzel čas za 

pogovor in predstavitev beach resorta Sunset Beach Dubrovnik. 

 

Dubrovnik Sun PCO ima veliko izkušenj z organizacijo različnih prireditev in dogodkov, 

konferenc, kongresov, kulturnih in športnih dogodkov, team bildingov in drugih. Njihove 

reference so:  

 več kot 350 zadovoljnih naročnikov, 

 več kot 500 organiziranih kongresov in 

 več kot 150.000 zadovoljnih udeležencev ter 

 14 let izkušenj (https://www.dubrovniksun.hr/hr/o-nama). 

 

Podjetje Dubrovnik Sun PCO ponuja atraktivne destinacije po celotnem hrvatskem. Od 

Cavtata na jugu Dalmacije, Dubrovnika, Splita, Zagreba, Tuhelja, vse do Sv. Martina na 

Muri.  Nudi svoj bogat know-how, ki si ga je izgradilo v 14-letih svojega delovanja, prav tako 

https://www.facebook.com/mop.gov.si/?eid=ARCpWKugy6XJ4CTh38-OhIWdyDA0BTLsrxzCy6bk9cdYttuzWS0jhmrDY9egmhirZTr3CCwW_1buJM9o&fref=tag
https://www.facebook.com/Ekologibrezmeja/?eid=ARC47uFjl-i4uRTb9hZOADZRjeMlPumiLGY-dI-yF3Uhu3sxN0SLLP5yLj0EE9f7BL9qEMnKioSlmRLh&fref=tag
https://www.facebook.com/rifuzl/?eid=ARCkp32OrTmbj6Clf23kFIv3xs91Uni2mQUvHhujuvWAfemSnkKnrdhxg-cdA-EeLcVIZqNHyHrVY5kw&fref=tag
https://www.facebook.com/Mensana-medgeneracijsko-središče-1773175276324944/?eid=ARCWKxFvUbUxsV5LnEjIzl-JzQ5eOYJDQxkday4Ur8eW9MvINAyQ2eqjDX06yr1vk_i7eHWv6ZGqqUxl&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/European-Parliament-Strasbourg/114439651958523?eid=ARAWd5zWlknUIqk4cNMA4j5WOLjA1PlB1XdRuq50Poz_P_1AUoaIiunyPsnEL4XVGlhWwA1KZefKwdm1&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/European-Parliament-Strasbourg/114439651958523?eid=ARAWd5zWlknUIqk4cNMA4j5WOLjA1PlB1XdRuq50Poz_P_1AUoaIiunyPsnEL4XVGlhWwA1KZefKwdm1&fref=tag
https://www.facebook.com/soltes.igor/?eid=ARBDGx0AEuAhKUUXnAXscEwtL_8dKyl_wsQ56OzfZ-iLjGsk_nG9RgOojp-MxYTZHiTXd2PMJb7myKyG&fref=tag
https://www.facebook.com/dejan.zidan?eid=ARCng6vzUaCZ8iVPm8deK2kYwwJZfpJiUetG098EkmsA4A9WqbAn3pAcp6JzeqZP1M78DwRvW-Niu0kz
https://www.facebook.com/tomaz.cor?eid=ARDovkEClOgiz6B88B2-fF0aYognXzOiOuiTeWIp7dto0S42Tbpo2x7O44cMpryKrUGwTWo7SMCfr_JP
https://www.facebook.com/perpetuumjazzile/?eid=ARBz-Q0M8uTX4o5Y7xwNBDxDtz60sdQzUFVI9NGPFW3EgdE1U2Ry-TyCkGFyxroIclNFbGFhNiULqhi6&fref=tag
https://www.facebook.com/mop.gov.si/?__tn__=K-y.g&eid=ARCc5TEpLNpXOV1HVZw5U82zInSkei-IRcOGQuzFDggoGLAjZACsNDgOmLRIrpDfUkJqElNqrdGoOpK8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCOonmQYQkyeoSeU2DMNa2VBIVjlDvp4lq5Y4ATEeic1G-OgWaQhLbFM7EPaw4pPGixrGh-i2zD25eTXTRP4Gtweg4q9QlHWyCddyPPKqkIDbqGIVIpb5pRNByfy2czGOwYIWj6adInh0ES5QUXrtLozSBnKvn9E5NLq5J9K0Vhpzm7dAVdqI1In7Jkcb80O4sSLbcUQ9OIWVASdbpYzv_kt2f6ZJ9G-tKc5HxrB-oRM5_uVHA-RoWB8j3DD7CrurXQo9zJM0g5JH1emWFOokg57uzX-pRdM19nsByDBbWdSGEwYyrafXa93sWafM_fjOqyjerFLfWzMM8dahjazLfD6_0i--eYW2JgATQMckkl6R2NGpz9Ya_lnrvxm0j8igytNiWmZmJC1Nd3sS3xH8Sq9sJzIVKMPlgQlbkWRCcciiHsf59etLRkKDDpkWSg-PlbHo9WF7LE6NCN_Hq304NDQaGPi3O_TqrsNfWen1h0H-1alY-ly30kUG1hbIwYtyqcTKo0aKqtZBsLWoBqNS-wlk-Ks629MMprItt4AYbEoQTiFDcS1NgaLXTaUQxLU7GNb2FZwncvC05OuIbDsJakABSAtmFLlERx6_oXg3BV-swHMdMZ-GSxFX0MerJComS5zEVvCOGsdPqkO8AphqLO3TbSF8bZ38yltNXNiychkZGCZTxtRQT_1STlQO0aMQ
https://www.facebook.com/oilright.eu/?__tn__=K-y.g&eid=ARCKZY2Eq73kUHaDTurswCHnMNCA2qNjFTTMDZ4s3tvA9yUSWLyxC-iC4p101L-jBElh8yl3sN1ENdal&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCOonmQYQkyeoSeU2DMNa2VBIVjlDvp4lq5Y4ATEeic1G-OgWaQhLbFM7EPaw4pPGixrGh-i2zD25eTXTRP4Gtweg4q9QlHWyCddyPPKqkIDbqGIVIpb5pRNByfy2czGOwYIWj6adInh0ES5QUXrtLozSBnKvn9E5NLq5J9K0Vhpzm7dAVdqI1In7Jkcb80O4sSLbcUQ9OIWVASdbpYzv_kt2f6ZJ9G-tKc5HxrB-oRM5_uVHA-RoWB8j3DD7CrurXQo9zJM0g5JH1emWFOokg57uzX-pRdM19nsByDBbWdSGEwYyrafXa93sWafM_fjOqyjerFLfWzMM8dahjazLfD6_0i--eYW2JgATQMckkl6R2NGpz9Ya_lnrvxm0j8igytNiWmZmJC1Nd3sS3xH8Sq9sJzIVKMPlgQlbkWRCcciiHsf59etLRkKDDpkWSg-PlbHo9WF7LE6NCN_Hq304NDQaGPi3O_TqrsNfWen1h0H-1alY-ly30kUG1hbIwYtyqcTKo0aKqtZBsLWoBqNS-wlk-Ks629MMprItt4AYbEoQTiFDcS1NgaLXTaUQxLU7GNb2FZwncvC05OuIbDsJakABSAtmFLlERx6_oXg3BV-swHMdMZ-GSxFX0MerJComS5zEVvCOGsdPqkO8AphqLO3TbSF8bZ38yltNXNiychkZGCZTxtRQT_1STlQO0aMQ
https://www.dubrovniksun.hr/hr/o-nama
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pa lastno razvito tehnologijo in lasten vozni park. Gospod Ante Krstanović, lastnik in direktor 

agencije, je s ponosom predstavil dosežke svojega podjetja. 
 

Hilton Imperial Dubrovnik sestavlja verigo hotelov Hilton, ki je bila ustanovljena 1919, 

njen ustanovitelj pa Conrad Nicholson Hilton. Blagovna znamka Hilton je danes prisotna v 

več kot 100 državah sveta, zaposluje pa okrog 170.000 oseb. Hotel Hilton Imperial Dubrovnik 

ima izjemno lokacijo, saj se nahaja tako rekoč pred vhodom v staro mestno jedro, ki je vpisan 

na seznam svedovne dediščine UNESCO. Predstavnici hotela Ivana Kuzman in Katica Ćerić 

sta v pogovoru predstavili pomen poslovnih partnerjev (turističnih agencij in touroperaterjev), 

ki zagotavljajo večji del hotelskih gostov v segmentu organiziranih skupin. Delo s poslovnimi 

partnerji je v prvi vrsti domena prodajne službe in marketinga. Kljub odlični lokaciji in 

odličnemu servisu (storitvam); kateri vključuje pet-zvezdično namestitev, postrežbo in druge 

storitve, pa je uspešnost zaposlenih v prodajni službi še kako pomembna. 

 

Hotel Valamar Argosy in direktorica hotela gospa Belinda Lorraine Božanja sta name 

naredila poseben vtis. Valamar Argosy je hotel z dušo. Hotel, ki se uspešno povezuje z 

drugimi hoteli Valamar na destinaciji Dubrovnik, je odraz premišljenega poslovanja in 

personalizacije storitve po meri gosta. Odraslemu gostu, parom namenjen hotelski kompleks 

ponuja mir, zasebnost edinstvene gostinske storitve in uresničuje individualne želje svojih 

gostov. Strateška usmeritev personalizacija doživetij v turizmu, ki jo je zapisala marsikatera 

nacionalna turistična organizacija, se v hotelu Valamar Argosy pod taktirko direktorice 

Belinde Lorraine Božanja že uspešno uresničuje. 

 

Izkušnje, ki sem jih pridobila na tem potovanju so neprecenljive. Projekt Erazmus+ 

mobilnost za osebje z namenom usposabljanja je odlična priložnost za vse tiste, ki želijo 

svoje poslanstvo na delovnem mestu izboljšati, ob tem pa tudi osebnostno rasti. Človek se uči 

vso življenje. In priložnost, ki jo nudi projekt Erazmus+ je čudovita priložnost, ki jo je 

potrebno enostavno izkoristiti. Z veseljem bom delila nove izkušnje s študenti prihodnjim 

generacijam. Od aprila do junija 2018 sta študentka programa Ekonomist Maja Martinec in 

študent programa Informatika Gregor Trplan v Veliki Britaniji opravljala mobilnost z 

namenom prakse v okviru programa Erasmus+. 

 

 

4.8 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZA ŠTUDENTE 

 

V preteklem študijskem letu smo v dogovoru z Zdravstvenim domom Murska Sobota – šolski 

dispanzer, za redne študente 1. letnika organizirali sistematični zdravniški pregled, ki se ga je 

udeležilo 92 % študentov. Njihovo zdravstveno stanje je dobro. 

 

 

4.9 DELO PREDAVATELJSKEGA ZBORA, ŠTUDIJSKE KOMISIJE IN 

STROKOVNIH AKTIVOV 

 

Predavateljski zbor 

 

Predavateljski zbor se je sestajal na rednih sejah in obravnaval vprašanja, ki so v njegovi 

pristojnosti.  

Študijska komisija 

 

POROČILO O DELU ŠTUDIJSKE KOMISIJE 2018/2019 EŠ MS Višje strokovne šole 
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Študijska komisija Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šole v zasedbi: 

predsednik Študijske komisije, Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šole Jože 

Flegar, člani Bojan Mlinarič, Robert Malačič, Betina Podgajski je v študijskem letu 

2018/2019 na sedmih rednih sejah obravnavala prispele vloge študentov. Na predavateljskem 

zboru dne 2. julija 2019 se je število članov Študijske komisije EŠ MS, VSŠ povečalo za dva 

člana: dr. Branko Škafar in Natalija Klemenčič. V skladu s poslanstvom  EŠ MS Študijska 

komisija Višje strokovne šole pri svojem delu sledi k odličnosti ter zagotavljanju s pravili in 

smernicami določenih pravic študentom rednega in izrednega študija Višje strokovne šole za 

študijska programa: Ekonomist in Informatika. Pri tem sodeluje s študenti, vodstvom, 

Strateškim svetom in Komisijo za zagotavljanje kakovosti. 

 

Študijska komisija EŠ MS, Višje strokovne šole je obravnavala vprašanja v zvezi z/s: 

 Vpisom in napredovanjem študentov. 

 Obravnavanjem predlogov za prilagajanje in posodabljanje  študijskega programa. 

 Priznavanjem izpitov opravljenih na drugih šolah. 

 Priznavanjem praktičnega izobraževanja. 

 Potrjevanjem naslova in teme diplomske naloge. 

 Ponovnim obiskovanjem letnika. 

 Zamenjava teme ali mentorja pri izdelavi diplomske naloge. 

 Sodeluje z ravnateljem višje strokovne šole, direktorjem zavoda, študenti oz. 

njihovimi predstavniki in strokovnimi delavci šole. 

 Opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor. 

 

ŠK EŠ MS, Višje strokovne šole je v študijskem letu 2018/2019 opravila sledeče delovne 

naloge: pregledala pravila za člane ŠK, navodila in obrazce za študente za priznavanje izpitov 

v e-obliki, pregledala obstoječa merila za postopek priznavanja, potrjevala teme in naslove 

diplomskih nalog rednih in izrednih študentov v študijskih programih Ekonomist in 

Informatika, podaljševala teme in naslove diplomskih nalog rednih in izrednih študentov v 

študijskih programih Ekonomist in Informatika, pregledala diplomske naloge v programu 

Ekonomist in Informatika pred postopkom za oddajo, izbrala najboljšega študent(a/tko),  

svetovala študentom, obravnavala in pregledala prispele  prošnje študentov, arhivirala vloge 

študentov, vodila evidence, izdelala zapisnike sej, sodelovala s predavateljskim zborom in 

vodstvom šole, strokovnimi delavci šole. ŠK, VSŠ je v študijskem letu 2018/2019 študentom 

študijskih programov Ekonomist in Informatika je do 1. septembra 2019  študentom izdala  

132 sklepov.   

 

Seje ŠK so potekale v mesecu oktobru in decembru 2018, februarju, maju, juniju, juliju in 

septembru 2019. Izdanih je bilo skupno 132 sklepov. Od tega je bilo za priznavanje izpitov, 

potrjevanje in podaljševanje tem in naslovov diplomskih nalog skupno izdanih 128 sklepov, 

od tega v programu: 

 Ekonomist  85 sklepov (redni študentje: 22, izredni študentje: 63 sklepov), 

 Informatika 43 sklepov (redni študentje: 24 izredni študentje:  19 sklepov). 

 

Podrobna členitev izdanih sklepov po namenu izdaje je razvidna iz Poročila o delu študijske 

komisije.  

 

Ugotovitve in predlogi ŠK, Višje strokovne šole:  
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 ŠK pri svojem delu sledi doseganju odličnosti. Tudi v študijskem letu 2018/2019 ŠK, 

Višje strokovne šole ugotavlja, da se razmere pri potrjevanju tem in naslovov diplomskih 

nalog študentom študijskega programa Informatika pri večini mentorjev izboljšujejo. 

 

 

POROČILO O DELU ŠTUDIJSKE KOMISIJE 2018/2019, EŠ MS, Višje strokovne šole 

(do 1. 9. 2019) 

Predmet obravnav na 

sejah ŠK 

 

Študijski 

program 

 

EKONOMIST 

Študijski 

program 

 

INFORMATIKA 

SKUPNO 

OBRAVNAVANO 

ŠTEVILO 

PROŠENJ 

ŠTUDENTOV R I SK R I SK 

a) Prošnje študentov za 

priznavanje izpitov 
7 52 59 3 6 9 68 

b) Teme diplomskih nalog 11 6 17 12 9 21 38 

c) Podaljševanje tem DN 4 5 9 9 4 13 22 

Skupno 22 63 85 24 19 43 128 

d) Drugo:                

 Status študenta 0 0 0 1 0 1 1 

 Izbor naj študenta 1 0 1 0 0 0 1 

 Ponovni vpis, 

ponavljanje letnika 
0 0 0 0 0 0 0 

 Odstop od teme 

DN 
0 0 0 0 2 2 2 

 Zamenjava 

mentorja DN 
0 0 0 0 0 0 0 

SKUPNO 

OBRAVNAVANO 

ŠTEVILO PROŠENJ 

ŠTUDENTOV PO 

PROGRAMIH 

23 63 86 25 21 46 132 

 
Poročilo zapisala                    

mg. Betina Podgajski, dav. prav., univ. dipl. ekon.     

 

Strokovni aktivi 

 

Strokovni aktivi po predmetnih področjih so razpravljali o kreativnih predlogih za izboljšanje 

pedagoškega procesa in strokovnem  delu ter  sprejeli enotne kriterije ocenjevanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA  

          EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI V   
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          ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 

 

Pregled dela Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti: 

 

v mesecu septembru 2018 (med 12. 9. in 17. 9. 2018)  je bilo na 34. korespondenčni seji 

Komisije za kakovost,  

 potrjeno Poročilo o delu komisije za študijsko leto 2017/18 

 

 sprejet je bil plan dela Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti za 

študijsko leto 2018/19 v katerem so bile navedene aktivnosti, ki so se v omenjenem 

študijskem letu izvajale.  

 

Sprejeti plan dela komisije je sledeči: 

 z vodstvom šole izdelava samoevalvacijskega poročila (do konca novembra 2018 – vsi 

člani komisije), 

 bo spremljala predloge zainteresiranih strani in predlagala vodstvu šole predloge za 

izboljšanje (stalne izboljšave) – vir so notranje in morebitne zunanje presoje, zbrani 

predlogi v skrinjici predlogov, ustno zbrani predlogi članov komisije in drugih, 

pripombe, pritožbe, notranje presoje, zbrani predlogi pri anketiranju in izboljševanje 

tistega kar je bilo pri anketiranju slabo ocenjeno oz. ne dosega postavljenih ciljev 

(kazalniki) (celo leto - vsi), 

 bo sodelovala pri anketiranju zainteresiranih strani in obravnavala rezultate (marec- 

junij 2019 – vsi člani komisije), 

 bo organizirala notranjo presojo sistema vodenja kakovosti (maj, junij 2019), 

 bo posodabljala po potrebi, v dogovoru z direktorjem šole, Poslovnik kakovosti (celo 

leto – vsi člani komisije), 

 po možnostih udeležba članov komisije za kakovost na usposabljanjih s področja 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, 

 ostale aktivnosti na predlog posameznikov in glede aktualnosti, ki so povezane z 

ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti (celo leto - vsi), 

 priprava poročila o delu komisije (september 2019 – predsednik komisije). 

 

Do junija 2019 so aktivnosti tekle v skladu s planom (izdelano je bilo samoevalvacijsko 

poročilo šole, anketiranje) 

 

Poročilo pripravil doc. dr. Branko Škafar. 

 

 

4.11 STRATEŠKI SVET 

 

Strateški svet je v študijskem letu imel dve seji, od tega eno korespondenčno. Obravnavane 

teme in sprejeti sklepi so se nanašali na Poročilo o delu v študijskem letu 2017/2018, potrditvi 

predloga Letnega delovnega načrta 2018/2019, Finančno poročilo in finančni plan, razpis 

razpisnih mest. 

 

Sklepi vsej sej so bili realizirani. Predsednik komisije Mihael Feher se je v skladu s predpisi 

udeleževal sej sveta zavoda, kjer je predstavil sklepe strateškega sveta. 

 

4.12 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREDAVATELJEV 
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Predavatelji so se udeležili strokovnih spopolnjevanj predvidenih z letnim delovnih načrtom. 

in planom strokovnega spopolnjevanja. Predavatelji so do 15. 10. 2018 oddali predloge 

individualnega in strokovnega spopolnjevanja, ki so bili vsi sprejeti.  

 

 

4.13 TUTORSTVO 

 

POROČILO O TUTORSTVU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 

 

V študijskem letu 2018/2019 so bili imenovani naslednji tutorji: Erna Vöroš, Alenka Kolenko, 

Bojan Mlinarič, Jože Flegar, Natalija Klemenčič, mag. Betina Podgajski, Bojan Mlinarič, 

mag. Robert Malačič in dr. Branko Škafar. Tutor diplomantom je bil ravnatelj dr. Beno 

Klemenčič. 

 

Študenti 1. letnika rednega študija so na uvodnem predavanju dobili tudi zloženko (avtorica 

zloženke je bivša študentka Višje strokovne šole), preko katere so se lahko informirali o 

tutorstvu in tutorjih-predavateljih v tekočem študijskem letu.  

 

Tudi v tem študijskem letu smo imeli spletno stran, preko katere so se študenti lahko 

informirali na splošno o tutorstvu in o tem kdo je tutor posamezni skupini študentov. Na 

spletno stran je bil naložen tudi priročnik z nasveti kako učinkovito pristopiti k študiju in 

seznamom literature, s področja učinkovitejšega študija, načrtovanja študijskih obveznosti itd. 

 

Konec študijskega leta je bilo ponovno preko anketiranja izpeljano tudi merjenje pričakovanj 

in zadovoljstva s tutorskim sistemom med študenti rednega in izrednega študija. Rezultati za 

tekoče študijsko leto in primerjava s prejšnjimi leti je na koncu tega poročila. 

 

Tutorji-predavatelji smo uspešnost študentov spremljali po posameznih izpitnih obdobjih in v 

mnogih primerih tudi vzpostavili osebni stik ali stik po elektronski pošti, da bi pomagali 

študentom, katerih študijski rezultati niso bili vzpodbudni. 

 

Opravljenih je bilo tudi nekaj osebnih razgovorov, ne samo zaradi študijske (ne)uspešnosti, 

temveč zaradi drugih problemov, ki so se pojavljali. 

 

Posebna skrb se je posvetila študentom 2. letnika, ki so izrazili željo, da v oktobru nadaljujejo 

z visokošolskim strokovnim študijem (pravočasno opravljanje vseh obveznosti, izdelava 

diplome …). 

 

 

 

TUTORSTVO – REZULTATI IN ANALIZA ANKETIRANJA ŠTUDENTOV 

 

Čas anketiranja: konec študijskega leta, pomlad 2019 

Anketirane skupine: redni in izredni študenti programa ekonomist in informatika 

 

 

 

 

ŠTEVILO ANKETIRANIH 

Tabela 1: Podatki o številu anketiranih  
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Skupina 
Število 

anketiranih 

Število pravilno 

izpolnjenih anket 

Število napačno 

izpolnjenih anket 

1. LETNIK – redni 

2018-19 16 16 / 

2017-18 19 19 / 

2016-17 18 18 / 

2015-16 12 12 / 

2014-15 22 22                  / 

2013-14 50 44 6 

2012-13 64 44 20 

2011-12 74 59 15 

2010-11 49 22 27 

2009-2010 35 * * 

1. LETNIK - izredni 

2018-19 10 10 / 

2017-18 12 12 / 

2016-17 11 11 / 

2015-16 8 8 / 

2014-15 9 9 / 

2013-14 18 16 2 

2012-13 12 8 4 

2011-12 25 20 5 

2010-11 36 17 19 

2009-2010 ** ** ** 

2. LETNIK - redni 

2018-19 13 13 / 

2017-18 17 17 / 

2016-17 16 16 / 

2015-16 18 17 1 

2014-15 22 22 / 

2013-14 65 58 7 

2012-13 45 36 9 

2011-12 20 16 4 

2010-11 28 21 7 

2009-2010 30 * * 

2. LETNIK - izredni 

2018-19 6 6 / 

2017-18 20 20 / 

2016-17 7 7 / 

2015-16 6 5 1 

2014-15 11 11 / 

2013-14 21 18 3 

2012-13 26 24 2 

2011-12 29 23 6 

2010-11 25 23 2 

2009-2010 16 * * 

* Ni podatka.  ** Niso bili anketirani. 

DOJEMANJE TUTORSTVA 
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Tabela 2: Struktura dojemanja tutorstva s strani študentov 

Leto 1. L 

redni 

1. L 

izredni 

2. L  

redni 

2. L  

izredni 

Vsi 

Pomoč študentom s strani TP ali TŠ 

2018-19 0 % 0 % 0 % 13 % 2 %  

2017-18 0 % 0 % 0 % 13 % 2 %  

2016-17 0 % 0 % 0 % 14 % 2 %  

2015-16 16 % 50 % 5 % 0 % 15 % 

2014-15 14 % 22 % 19 % 100 % 14 % 

2013-14 91 % 81 % 81 % 100 % 88 % 

2012-13 75 % 100 % 78 % 83 % 79 % 

2011-12 66 % 70 % 69 % 74 % 69 % 

2010-11 86 % 59 % 57 % 78 % 71 % 

2009-10 86 % * 77 % 69 % 79 % 

Vzdrževanje medsebojnih odnosov med predavatelji in študenti 

2018-19 28 % 28 % 26 % 13 % 3 %  

2017-18 30 % 30 % 28 % 15 % 3 %  

2016-17 31 %  36 % 31 % 14 % 30 %  

2015-16 17 % 13 % 28 % 60 % 29% 

2014-15 18 % 45 % 38 % 64 % 37 % 

2013-14 0 % 0 % 3 % 0 % 1 % 

2012-13 2 % 0 % 8 % 0 % 4 % 

2011-12 3 % 5 % 0 % 0 % 3 % 

2010-11 5 % 18 % 0 % 0 % 5 % 

2009-10 0 % * 23 % 19 % 4 % 

Nadzorovanje študentov s strani predavateljev in vodstva šole 

2018-19 0 % 0 % 0 % 14 % 1 %  

2017-18 0 % 0 % 0 % 15 % 2 %  

2016-17 0 % 0 %  6 % 0 % 2 % 

2015-16 17 % 0 % 0 % 0 % 6 % 

2014-15 4 % 0 % 5 % 0 % 3 % 

2013-14 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2012-13 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2011-12 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2010-11 0 % 0 % 5 % 0 % 1 % 

2009-10 0 % * 0 % 0 % 0 % 

Vsakega nekaj od zgornjih treh možnosti 

2018-19 0 % 0 % 0 % 14 % 1 %  

2017-18 0 % 0 % 0 % 15 % 2 %  

2016-17 69 % 64 % 66 % 72  %  66 % 

2015-16 50 % 37 % 67 % 40 % 50% 

2014-15 64 % 33 % 38 % 36 % 46 % 

2013-14 9 % 19 % 16 % 0 % 11 % 

2012-13 23 % 0 % 14 % 17 % 17 % 

2011-12 31 % 25 % 31 % 26 % 28 % 

2010-11 9 % 23 % 38 % 22 % 23 % 

2009-10 14 % * 0 % 12 % 17 % 

* Niso bili anketirani. 
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UGOTOVITVE 

 Nobena od anketiranih skupin ne dojema tutorstva kot nadzorovanje. Iz odgovorov pa 

lahko razberemo, da vse skupine študentov dopuščajo tudi to možnost (odgovor 

»vsakega nekaj od zgornjih treh možnostih«). 

 

OBVEŠČANJE O TUTORSTVU 
Tabela 3: Povprečne ocene obveščenosti o izvajanju tutorstva  

(šeststopenjska ocenjevalna lestvica) 

Letnik Povprečna ocena 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1. L - 

redni 

4,86 3,49 3,20 4,56 3,40 2,92 4,6 4,7 4,6 

1. L - 

izredni 

4,53 3,30 4,38 4,49 3,89 3,75 4,9 4,9 4,9 

2. L - 

redni 

5,05 4,88 5,01 4,62 4,23 3,61 3,93 4,0 3,97 

2. L - 

izredni 

4,65 4,74 4,38 3,44 3,36 3,80 4,42 4,3 4,2 

Skupno 4,78 4,10 4,24 4,28 3,75 3,49 4,46 4,47 4,41 

Opomba: V letu 2009-10 to vprašanje ni bilo postavljeno. 

 

UGOTOVITVE 

 Skupna povprečna ocena zadovoljstva z obveščanjem o tutorstvu je visoka in znaša 

4.41. 

 Študenti so tudi v tem študijskem letu že na začetku študijskega leta prejeli zloženko z 

vsemi informacijami o tutorstvu, podobno kot vsa leta doslej.  

 

PREDLAGANI UKREPI 

 Nadaljujemo z načinom dela kot smo ga imeli v preteklih študijskih letih – 

predstavitev tutorjev-predavateljev in tutorjev-študentov, zloženka o tutorstvu za 1. 

letnike, spletna stran. 

 

 

4.14 KARIERNI CENTER 

 

POROČILO O DELU KARIERNEGA CENTRA 2018-2019 (Natalija Klemenčič) 

 

Karierni center je bil ustanovljen decembra 2011 z namenom izboljšati povezavo med 

gospodarstvom in šolo ter omogočiti študentom naše šole čim lažje vključevanje na trgu dela. 

 

Dejavnost kariernega centra: 

 svetovanje študentom pri načrtovanju in razvoju kariere, 

 svetovanje študentom s posebnimi potrebami, 

 pomoč diplomantom pri iskanju zaposlitve, 

 tutorstvo študentom, 

 izobraževalne delavnice, 

 posredovanje informacij o praktičnem izobraževanju v tujini, 

 načrtovanje nadaljnje poklicne poti študentov. 
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Na spletnih straneh šole smo oblikovali spletno stran KARIERNEGA CENTRA. Stran se 

sproti aktualizira, na njej so povezave s spletnimi stranmi ponudnikov na trgu dela, predvsem 

pa temelji stran na interaktivnem delovanju s študenti.  

 

Med študijskim letom smo dobili več povpraševanj podjetij iz regije, ki bi želeli zaposliti naše 

kadre. Posredovali smo jim kontakte naših študentov in diplomantov. 

 

 

4.15 ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 

(knjižničarka Metka Harej) 

 

V študijskem letu 2018/19 so bila v šolski knjižnici  opravljena tekoča strokovna in 

pedagoška dela, razstavna dejavnost, sodelovalo se je  z vodstvom šole, predavatelji, 

razredniki in drugimi strokovnimi delavci šole. V šolski knjižnici sta opravljali delo Metka 

Harej  - 30 ur tedensko in Danica Medved - 4 ure tedensko. 

 

1. Strokovno bibliotekarsko delo  

  

V šolskem letu je bilo inventariziranih 185 enot gradiva: 83 enot nakupov, 39 enot  darov,  57 

diplomskih nalog in 2 naslova zamenjave za izgubljeno gradivo.  

 

V Cobiss-u so bile vnešene publikacije, ki so jih objavljali predavatelji/-ce v revijah in 

zbornikih, prav tako publikacije, ki jih je izdala VSŠ. Odpisanih je bilo 26 enot gradiva. 

 

Šola je imela v tem obdobju 25 naslovov serijskih publikacij (brez prilog in podarjenih 

publikacij) oziroma 30 naslovov, vključno s prilogami in podarjenimi revijami.  

 

Temeljna knjižnična zaloga znaša 26.275 enot gradiva.  

 

V knjižnici je bilo v tem šolskem letu 281 aktivnih članov, od tega 193 dijakov, 32 

študentov,  9 izrednih dijakov (izobraževanje odraslih), 49 zaposlenih na šoli, 3 pravnih oseb 

in 2 upokojenca. 

 

Od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019 je bilo v knjižnici 1525 obiskov in od tega 861 

srednješolcev,  88 študentov, 4 izrednih dijakov, 542 zaposlenih na šoli.  

 

Izposojenih je bilo 1.997 enot gradiva. 

 

V COBISS 3 je bil je bil vključen učbeniški sklad - oddelek 2. Gradivo iz učbeniškega sklada 

je bilo za potrebe izposoje inventarizirano v COBISS 3.  

 

Knjižnica je bila odprta v ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 9.00 do 14.00, torek od 9.00 

do 16.00 (z vmesnimi  prekinitvami  zaradi pouka Metke Harej). Izposoja je potekala v skladu 

s knjižničnim redom šolske knjižnice, sprejetim v tem šolskem letu. 
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2. Bibliopedagoške ure na Višji strokovni šoli  

Ob izposoji je potekalo individualno bibliopedagoško delo s študenti. 

 

Opravljene so bile 4 (po 60 min) bibliopedagoške ure. Izvedla jih je Metka Harej 

medpredmetno v dogovoru: 

  z dr. Brankom Škafarjem, 15. 11. 2018 ob 16.00 uri,  pri predmetu Poslovni procesi - 

program ekonomist, 1. in 2. letnik, izredni. Prisotnih  je bilo 16 študentk/študentov.  

 z dr. Brankom Škafarjem, 6. 11. 2018 ob 16.00 uri, pri premetu Poslovno 

komuniciranje in vodenje, program Informatika - 1. letnik redni in izredni študenti.  

 Prisotnih je bilo 12 študentov/študentk. 

 z Ivano Domjan, prof.,  19. 12. 2018 ob 11.00, pri predmetu Poslovna matematika s 

statistiko -  programa Ekonomist, 1. letnik redni študenti. Prisotnih  je bilo 17 

študentk/študentov. 

 Študentkam in študentom je v učilnici P 8 in knjižnici  predstavila  možnosti iskanja 

gradiva po COBISS+ in pravila postavitve gradiva v knjižnicah s prostim pristopom. 

Nato so na delovnih listih reševale naloge - iskanje gradivo po COBISS+ (v ESMS, 

PiŠK in članek) in na policah šolske knjižnice.  

 z dr. Brankom Škafarjem, 9. 5. 2019 ob 8.40 pri predmetu Poslovni procesi, program 

Ekonomist - 1. letnik redni študenti predstavila je aktivnosti v šolski knjižnici kot 

primer poslovnega procesa in sicer: 

 interno strokovno bibliotekarsko delo, izposojo in delo z uporabniki (vključno s KIZ), 

razstavno dejavnost, strokovno sodelovanje z IZUM-om in NUK-om drugo.  

 

3. Razstavna dejavnost 
V prostorih šolske knjižnice so bile naslednje razstave: 

 Cankarjevo leto 2018, februar - december 2018 (Alenka Kolenko, Metka Harej),  

 100. obletnica priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 

narodom (Barbara Baler, Metka Harej, dijaki 1.c), junij 2019. 

 

4. Druga strokovna dela 
S pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci šole smo se posvetovali o nakupu novega 

gradiva, jih seznanjali z novostmi v šolski knjižnici, jim dnevno odnašali serijske publikacije 

in sodelovali z razredniki pri  izterjavi izposojenega gradiva pri dijakih.  

 

Potekalo je tekoče sodelovanja šolske knjižnice z vodstvom šole, predavatelji, profesorji, z 

IZUM-om (vzdrževanje cobiss-a, spremembe, novosti, tečaji) in NUK-om (CIP- zapisi, 

obvezni izvodi in drugo). 

 

 

4.16 OSTALE AKTIVNOSTI 

 

V marcu smo podelili diplome 55 diplomantom višješolskega študija v programih ekonomist 

in informatika.  

 

Izvedli smo evalvacijo programov s študenti v vseh programih. Uporabili smo enotne 

vprašalnike izdelane v projektu Impletum, s katerimi so študenti ocenjevali vsebino 

predmetov, študijsko gradivo, predavateljevo posredovanje vsebin, sodelovanje predavateljev 

s študenti in drugo. Z rezultati smo zadovoljni, saj je bila povprečna splošna ocena 

predavateljev na 5-stopenjski lestvici 4,64 (lani 4,53; predlani 4,46). Ocena študentov o 

izpolnitvi pričakovanj študija na VSŠ je prav tako na 5-stopenjski lestvici visoka 4,66.  
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Za redne in izredne študente smo organizirali seminar, na katerem jim je predavateljica gospa 

Ivana Domjan predstavila, kako pripraviti pravilno dispozicijo diplomske naloge in kako 

izdelati diplomsko nalogo in jo predstaviti na zagovoru. 

 

Ravnatelj VSŠ dr. Beno Klemenčič je prejel 15. 4. 2019 državno priznanje Društva Ravnatelj 

PRIMUS za prispevek k razvoju slovenskega šolstva in uspešno vodenje Ekonomske šole 

Murska Sobota Višje strokovne šole. 

 

Doc. dr. Branko Škafar in ravnatelj VSŠ dr. Beno Klemenčič sta 18. 4. 2019 prejela visoko 

odlikovanje Fakultete za carino iz Moskve izdano ob 25. letnici fakultete za uspešno 

sodelovanje. 
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5 PLAN ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20 
 

 

V študijskem letu 2019/2020 bomo v prvem letniku izvajali višješolska študijska programa 

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

študentje vključeni v usmeritvi: organizator  poslovanja za podjetništvo in trženje ter 

organizator poslovanja v turizmu.  

 

 

5.1 REDNI ŠTUDIJ 

 

5.1.1 Program Ekonomist 

 

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

1. oktobra do 24. decembra 2019 in od 23. marca do 12. junija 2020. Od 13. januarja do 20. 

marca 2020 bodo študenti opravili 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih.  

 

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

tabele 1. 

 

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

PREDMET EKONOMIST – 1. LETNIK 

LETNO TEDENSKO 

1. LETNIK ZIMSKI SEMESTER LETNI SEMESTER 

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

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

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

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

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

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

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

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

IZBIRNO    

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

SKUPAJ  13,25/4,25/11= 28,5 11,25/10,25/0 = 21,5 
*Zaradi racionalizacije in uresničevanja sanacijskega progama se predmet OPF izvede v zimskem 

semestru in POK v letnem semestru. 

 

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

in laboratorijske vaje pri predmetih organizacija in menedžment podjetja, poslovna 

matematika s statistiko, osnove poslovnih financ, ekonomija, informatika  in poslovno 

komuniciranje bodo v eni skupini,  laboratorijske vaje pri poslovnem tujem jeziku 1 nemščina 

in angleščina v eni skupini. S spremembo obsega vpisa se lahko razporeditev v skupine 

spremeni.  

 

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

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

usmeritvah 

PREDMET 

EKONOMIST – 2. LETNIK 

LETNO 
TEDENSKO 

ZIMSKI LETNI 
ORGANIZATOR 

POSLOVANJA 

(PODJETNIŠTVO IN 

TRŽENJE) 

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

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

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

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

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

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

TRŽ  42/36/0 - 3,5/3/0  

PRO (prosto izbirni predmet) 48/42/24 2/1,5/1,5 2/2/0,5 

PTJ1 ANG viš. r. 
(pr.izb.pred.) 

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

SKUPAJ  276/210/132 10/7/6,5 =23,5 14,5/9/4,5=28 

    

ORGANIZATOR 

POSLOVANJA (V 

TURIZMU) 

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

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

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

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

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

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

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

POD (prosto izbirni predmet) 24/0/84 2/0/3 0/0/4 

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

SKUPAJ  276/228/132 11,5/10/5 =26,5 11,5/9/6=26,5 

 
Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje za redne študente 2. letnika bodo v času od 1. 

oktobra do 24. decembra 2019 in od 6. januarja do 27. marca 2020. Od 30. marca do 5. junija 

2020 bodo študenti opravili 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih. 

 

5.1.2 Program Informatika 

 

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

1. oktobra do 24. decembra 2019 in od 23. marca do 12. junija 2020. Od 13. januarja do 20. 

marca 2020 bodo študenti opravili 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih.  

 

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

tabele 3. 
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Tabela 3: Razpored predavanj in vaj za študente 1. letnika v programu Informatika 

PREDMET 
INFORMATIKA – 1. LETNIK 

LETNO 
TEDENSKO 

1. LETNIK ZIMSKI SEMESTER LETNI SEMESTER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

se lahko te razporeditve v skupine spremenijo. Izvedbeni predmetnik v zimskem in letnem 

semestru za študente drugega letnika je razviden iz tabele 4.  

 

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

PREDMET 
INFORMATIKA – 2. LETNIK 

LETNO 
TEDENSKO 

2. LETNIK ZIMSKI SEMESTER LETNI SEMESTER 

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

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

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

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

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

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

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

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

ISS (prosto izb. pred.) 24/0/48 2/0/4 - 

PRO 2 (prosto izb. 

pred.) 
36/0/48 3/0/2 0/0/2 

SKUPAJ  264/24/312 12/0/13=25 11/2/13=26 

 

Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje za redne študente 2. letnika bodo v času od 1. 

oktobra do 24. decembra 2019 in od 6. januarja do 27. marca 2020. Od 30. marca do 5. junija 

2020 bodo študenti opravili 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih. 

 

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

Malačiču) izvajajo na lokaciji Srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota. Splošni 

predmeti se izvajajo na lokaciji Ekonomske šole Murska Sobota. 

 

S spremembo števila vpisanih študentov, števila študentov, ki obiskujejo pedagoški proces in 

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

delež obveze predavateljev med letom spremeni. 
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5.2 RAZPORED PREDAVANJ IN VAJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 – 

IZREDNI ŠTUDIJ  

 

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

 

Predavanja in vaje za izredne študente v programu Ekonomist organiziramo tako, da jih lahko 

zaključimo v dveh letih. Razpored predavanj in vaj je razviden iz tabel 5–8. Število ur 

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

in delovne izkušnje teh študentov.  

 

 

5.2.1 Program Ekonomist – 1. in 2. letnik 

 

Zaradi racionalizacije poslovanja izvajamo pedagoški proces skupaj za študente obeh letnikov 

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

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

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

 

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

letnik)  

PROGRAM EKONOMIST  

1. IN 2. LETNIK 

PREDMET TERMIN 

OMP 2. 10. do 21. 10. 19 (4. 11.) 

POK 8. 11. do 23. 11. 19 (2. 12) 

OPF  3. 12. do 19. 12. 19 (6. 1.) 

STA  7. 1. do 21. 1. 20 (3. 2.) 

PMA 4. 2. do 25. 2. 20 (3. 3.) 

EKN 5. 3. do 26. 3. 20 (2. 4.) 

PTJ 1 7. 4. do 12. 5. 20 (20. 5.) 

INF 21. 5. do 13. 6. 20 (25. 6.) 

V oklepaju je datum izpita. 

 

Tabela 6: Predmetnik v programu Ekonomist po izvedbenih urah 

PREDMETNIK 

EKONOMIST IZREDNI 

Število ur 

PR SV/LV Skupaj  

Poslovni tuji jezik 1 20 0/24 44 

Poslovno komuniciranje 15 0/15 30 

Informatika  12 0/24 36 

Poslovna matematika s statistiko 30 30/0 60 

Organizacija in menedžment podjetja 20 15/0 35 

Ekonomija  16 14/0 30 

Osnove poslovnih financ 14 20/0 34 

Trženje  16 18/0 34 

Prodaja  14 12/8 34 

Nabava  16 12/0 28 

Poslovno pravo 24 10/0 34 
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Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 18 10/0 28 

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

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 12 10/4 26 

Poslovna logistika 8 10/5 23 

Poslovni procesi 12 10/0 22 

Ekologija  12 12/0 24 

Ergonomija in varstvo pri delu 15 20/5 40 

Poslovanje v turizmu 16 18/0 34 

Oblikovanje turističnih proizvodov 9 14/5 28 

Temelji računovodstva 20 20/0 40 

Finančno računovodstvo 20 15/10 45 

Stroškovno računovodstvo 20 10/5 35 

Davki  22 20/5 47 

Analiza bilanc z revizijo 25 27/0 52 

Insolvenčni postopki 20 21/0 41 

Računovodstvo za samostojne podjetnike 20 0/10 30 

Podjetništvo 12 0/20 32 

 *V primeru manj kot 10 študentov konzultacije 

 

5.2.2 Program Informatika – 1. in 2. letnik 

 

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

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

študenti, medtem ko se bodo vaje za izredne študente izvajale posebej. 

 

Tabela 7: Predmetnik v programu Informatika po izvedbenih urah 

PREDMETNIK 

INFORMATIKA IZREDNI 

Število ur 

PR SV/LV Skupaj  

Strokovna terminologija v tujem jeziku 36 24/0 48 

Poslovno komuniciranje in vodenje 48 12/0 60 

Računalništvo in informatika  12 0/20 32 

Operacijski sistemi 1 20 0/16 36 

Osnove zgradbe in delovanja računalniških 

sistemov 

24 0/20 44 

Računalniške komunikacije in omrežja 1  24 0/12 36 

Programiranje 1 24 0/24 48 

Zbirke podatkov 1 36 0/24 60 

Ekonomika podjetja 24 12/12 48 

Računalniške komunikacije in omrežja 2 36 0/18 54 

Varnost in zaščita 36 0/18 54 

Programiranje 2  36 0/24 60 

Razvoj programskih aplikacij 24 0/24 48 

Zbirke podatkov 2 36 0/24 60 

Informacijski sistemi 36 0/12 48 

Vzdrževanje sistemske programske opreme 24 0/24 48 

Operacijski sistemi 2 24 0/24 48 

Izdelava spletnih strani 24 0/24 48 
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5.3 KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 

 

V tabeli 8 je prikazan študijski koledar. 

 

Tabela 8: Študijski koledar 

1. 10. do 24. 12. 2019 Predavanja v zimskem semestru za vse študente 1. in 2. 

letnika – redni in izredni študij 

12. 10. in 9. 11. 2019  Delovni soboti 

Oktober-december 2019 Enodnevna strokovna ekskurzija študentov modula turizem 

po Pomurju 

Enodnevna strokovna ekskurzija študentov modula turizem 

po Sloveniji 

Enodnevna strokovna ekskurzija študentov programa 

Informatika po Sloveniji 

31. 10. 2019 Dan reformacije 

1. 11. 2019 Dan mrtvih 

4. 11. do 8. 11. 2019 Rok za diplomske izpite 

25. 12. 2019 do 2. 1. 2020 Božično novoletne počitnice 

1. 1. in 2. 1. 2020 Novo leto 

3. 1. 2020 Ravnateljev dan 

6. 1. do 27. 3. 2020 Predavanja v letnem semestru za redne študente 2. letnika 

obeh programov in izredne študente 2. letnika program 

Informatika 

6. 1. do 10. 1. 2020 Rok za diplomske izpite 

6. 1. do 24. 1. 2020 1. redni izpitni rok 

13. 1. do 20. 3. 2020 Praktično izobraževanje za študente 1. letnika  

Januar 2020 Enodnevna strokovna ekskurzija študentov modula turizem – 

obisk STA in sejem Alpe Adria 

1. 2. in 4. 4. 2020 Delovni soboti 

24. 2. do 28. 2. 2020 Rok za diplomske izpite 

9. 3. do 10. 4. 2020 2. redni izpitni rok 

23. 3. do 12. 6. 2020 Predavanja v letnem semestru za vse redne študente 1. letnika 

in izredne študente 1. letnika v programu Informatika 

30. 3. do 5. 6. 2020 Praktično izobraževanje za študente 2. letnika 

13. 4. 2020 Velikonočni ponedeljek 

4. 4. in 9. 5. 2020  Delovni soboti 

27. 4. 2020 Dan upora proti okupatorju 

1. 5. 2020 Praznik dela 

15. 6. do 10. 7. 2020 3. redni izpitni rok 

15. 6. do 19. 6. 2020 Rok za diplomske izpite 

do 3. 7. 2020 Zaključek predavanj za izredne študente obeh programov 

6. 7. do 21. 8. 2020 Poletne počitnice (letni dopusti za zaposlene) 

12. 8. do 21. 8. 2020 Vpis rednih in izrednih študentov v 1. letnik (s prvo prijavo) 

24. 8. do 11. 9. 2020 4. redni izpitni rok 

31. 8. do 11. 9. 2020 Rok za diplomske izpite 

do 25. 9. 2020 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2020/2021 

1. 10. 2020 Začetek študijskega leta 2020/2021 

do 30. 10. 2020 Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta mesta 

Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. 
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Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. Delni 

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

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

posameznem predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta.  

 

Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov.  

 
 

5.4 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
 

Praktično izobraževanje v obsegu 400 ur bodo študenti 1. letnika opravljali v času od 13. 1. do 

20. 3. 2020, študenti 2. letnika pa od 30. 3. do 5. 6. 2020. Podjetje, v katerem bodo študenti 

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

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

programu določenim s katalogom znanj. S podjetji in zavodi šola sklene pogodbo, v kateri je 

tretji partner študent. 

 

V času praktičnega izobraževanja predavatelj/ica organizator praktičnega izobraževanja 

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

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

izpitnih rokih.  

 

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

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

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

podjetji. 

 

Pridobitev listine Erasmus nam omogoča mednarodno izmenjavo študentov na praktičnem 

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

študentov.  

 

 

5.5 STROKOVNE EKSKURZIJE ZA ŠTUDENTE IN DRUGE AKTIVNOSTI 

 

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

ekskurzije in obiske podjetij. Pri tem bomo upoštevali predloge študentov.  

 

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

financira stroške prevoza in morebitno vstopnino. 

 

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

april, junij. 
 

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

strokovne oglede, vabljena predavanja in izvedbo praktičnih projektov, v katerih študentje 

pokažejo vso znanje in kompetence, ki jih pridobivajo tekom študijskega leta. 

 

V okviru ŠPIC-a načrtuje šola izvedbo 12. mednarodnega raziskovalnega tabora, v katerem 

bodo sodelovali študentje fakultet in višjih šol iz Slovenije in tujine.  
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Na predlog študentov bomo organizirali tudi druge dodatne aktivnosti. Vir financiranja 

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

dejavnostjo zavoda. 

 

Ekonomska šola Murska Sobota, 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«. Projekt MUNERA 3 

omogoča BREZPLAČEN ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE v višješolskih študijskih programih. 

Na Ekonomski šoli Murska Sobota Višji strokovni šoli omogočamo v študijskem letu 

2019/2020 vpis v brezplačen študij v višješolskih študijskih programih Ekonomist in 

Informatika za največ 25 kandidatov. Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih 

programov Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 

2019/2020 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje 

obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. 

 

 

5.6 NAČRT VPISA IN RAZPOREDITEV ŠTUDENTOV PO PRGRAMIH IN 

LETNIKIH 

 

5.6.1 Program EKONOMIST 1. letnik 

 

5.6.1.1  Redni študij 

 

Za študijsko leto 2019/2020 smo v programu Ekonomist razpisali 82 mest za redni študij, od 

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

 

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

                Ekonomist 

Prijavni rok 

Razpisana mesta 

(in dodatna za 

tujce) 

Prijave Sprejeti Vpisani študenti 

Prvi 80 + 2 22* 23 14 

Drugi 66 + 2 11 10 7 

Naknadni vpis  / / / 

Skupaj  80 + 2 33 33 21 

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

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

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

kandidatov s prvo željo. 

Vir: Višješolska prijavna služba in dokumentacija VSŠ. 

 

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

 

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

2019/2020 

Skupaj 
PRVI VPIS PONOVNI VPIS SKUPAJ 

21 0 21 

Vir: Interna dokumentacija 
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5.6.1.2 Izredni študij 

 

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

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

 

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

Prijavni rok 
Razpisana mesta 

(in dodatna za tujce) 
Prijave * Sprejeti Vpisani študenti 

Prvi 50 + 2 4 4 4 

Drugi 46+ 2 11 10 9 

Naknadni vpis 37 +2 2 2 2 

Skupaj  50 + 2 17 16 15* 

*Število vpisanih študentov se še lahko spremeni, saj vpisi izrednih študentov v skladu z 

Razpisom za vpis 2019/2020 potekajo do 30.10.2019. 

Vir: Višješolska prijavna služba in dokumentacija VSŠ. 

 

5.6.2 Program ekonomist 2. letnik 

 

5.6.2.1 Redni študij 

 

V drugi letnik se je do konca septembra vpisalo 15 študentov, ki so izpolnili pogoje za 

napredovanje po programu Ekonomist. Ponovno je v 2. letnik vpisanih 14 študentov.  

 

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

Usmeritev Prvi vpis Pon. vpis Skupaj 

RAČUNOVODJA  2 2 

ORGANIZATOR POSLOVANJA 

- MODUL PODJETNIŠTVO IN 

TRŽENJE 

- MODUL TURIZEM 

 

12 

 

3 

 

8 

 

4 

 

20 

 

7 

SKUPAJ 15 14 29 

Vir: Interna evidenca. 

 

5.6.2.2  Izredni študij 

 

V drugi letnik izrednega študija po programu Ekonomist je prvič vpisanih 24 študentov in 

ponovno vpisanih 5 študentov. Skupno je v 2. letnik vpisanih 29 študentov.  

 

Tabela 13: Struktura izrednih študentov v drugem letniku po usmeritvah 

Usmeritev Prvi vpis Pon. vpis Skupaj 

RAČUNOVODJA 8 1 9 

ORGANIZATOR POSLOVANJA 

- MODUL PODJETNIŠTVO IN 

TRŽENJE 

- MODUL TURIZEM 

 

15 

 

1 

 

4 

 

0 

 

19 

 

1 

SKUPAJ 24 5 29 

Vir: Interna evidenca. 
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5.6.3 Program Informatika 1. letnik 

 

5.6.3.1  Redni študij 

 

Za študijsko leto 2019/2020 smo v programu Informatika razpisali 45 mest za redni študij, od 

tega 1 za tujce. Število vpisanih študentov po prijavnih rokih je razvidno iz tabele 14. 

 

 

Tabela 14: Razpisana mesta, sprejeti in vpisani študenti po prijavnih rokih v programu 

                  Informatika 

Prijavni rok 
Razpisana mesta 

(in dodatna za tujce) 
Prijave Sprejeti Vpisani študenti 

Prvi 45+1 18 13 12 

Drugi 33+1 13 11 11 

Naknadni vpis  3 3 3 

Skupaj  45+1 34 27 26 

Vir: Višješolska prijavna služba in dokumentacija VSŠ. 

 

 

5.6.3.2 Izredni študij 

 

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

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

 

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

Prijavni rok 
Razpisana mesta 

(in dodatna za tujce) 
Prijave Sprejeti Vpisani študenti 

prvi 30+ 2 3 3 3 

drugi 27+2 4 4 2 

Naknadni vpis 25+2 1 1 1 

Skupaj  30+2 8 8 6* 

*Število vpisanih študentov se še lahko spremeni, saj vpisi izrednih študentov v skladu z 

Razpisom za vpis 2019/2020 potekajo do 30.10.2019. 

Vir: Višješolska prijavna služba in dokumentacija VSŠ. 

 

 

5.6.4 Program Informatika 2. letnik 

 

5.6.4.1  Redni študij 

 

V drugi letnik se je do konca septembra vpisalo 10 študentov, ki so izpolnili pogoje za 

napredovanje po programu Informatika. V 2. letnik rednega študija je ponovno vpisanih 12 

študentov. 

 

Tabela 16: Struktura vpisanih rednih študentov v 2. letnik 

Program Prvi vpis Pon. vpis Skupaj 

INFORMATIKA 10 12 22 

Vir: Interna evidenca. 
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5.6.4.2 Izredni študij 

 

V drugi letnik so prvič vpisani 3 študentje in ponovno so vpisani 3 študentje. 

 

Tabela 17: Struktura izrednih študentov v drugem letniku  

Program Prvi vpis Pon. vpis Skupaj 

INFORMATIKA 3 3 6 

Vir: Interna evidenca. 

 

 

5.7 ŠTEVILO ŠTUDENTOV PO PROGRAMIH 

 

V študijskem letu 2019/2020 je v programu Ekonomist prvič vpisanih v 1. in 2. letnik 75 

študentov; od tega 46 rednih in 39 izrednih študentov. V programu Informatika je v 1. in 2. 

letnik prvič vpisanih 45 študentov; od tega 36 v rednem študiju in 9 v izrednem študiju. 

 

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

načinu študija in letnikih 

Letnik 

Način študija 

VSE 

SKUPAJ 

redni izredni 

1.VPIS 
PONOVN

I 

SKUPAJ 

REDNI 

1.VPI

S 

PONOVN

I VPIS 

SKUPAJ 

IZREDNI 

PRVI 21 0 21 17 1 18 39 

DRUGI 15 14 29 24 5 29 58 

SKUPAJ  36 14 50 49 6 45 97 

Vir: Interna dokumentacija. 

 

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

načinu študija in letnikih 

Letnik 

Način študija 

VSE 

SKUPAJ 

redni izredni 

1.VPIS PONOVNI 
SKUPAJ 

REDNI 
1.VPIS 

PONOVNI 

VPIS 

SKUPAJ 

IZREDNI 

PRVI 26 0 26 6 - 6 32 

DRUGI 10 12 22 3 3 6 28 

SKUPAJ  36 12 48 9 3 12 60 

Vir: Interna dokumentacija.                                                                

 

 

5.8 ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

 

5.8.1 Prostorski pogoji 

 

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

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

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

letnika. Predavatelji imajo kabinete in skupni prostor, ki ga lahko uporabljamo za seje 

predavateljskega zbora. Vse predavalnice so opremljene s sodobno IKT tehnologijo. V vseh 

kabinetih in skupnem prostoru so računalniki. Imamo še tri prenosne računalnike, 2 prenosna 

LCD projektorja ter kamero. Strokovni predmeti v programu Informatika (razen predmetov 
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mag. Malačiča) se izvajajo v prostorih SPTŠ, kjer imajo študenti na razpolago 3 predavalnice 

opremljene z vso potrebno računalniško tehnologijo in knjižnico. 

 

 

5.8.2 Kadrovski pogoji 

 

V študijskem letu 2019/2020 bo na višji šoli v pedagoškem procesu sodelovalo 17 

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

učne tehnologije) in knjižničarka.  

 

Kadrovska zasedba predavateljev po predmetih in programih je razvidna iz tabel 20 in 21.  

 

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

                  2019/2020 

Predmet Redni študij Izredni študij 

Poslovni tuji jezik 1 – 

nemščina 

ALENKA KOLENKO ALENKA KOLENKO 

Poslovni tuji jezik 1 – 

angleščina 

ERNA VÖRÖŠ ERNA VÖRÖŠ 

Poslovno komuniciranje doc. dr. DARKO 

ŠTEVANČEC 

doc. dr. DARKO 

ŠTEVANČEC 

Poslovna matematika s 

statistiko 

IVANA DOMJAN IVANA DOMJAN  

Informatika  MAG.ROBERT MALAČIČ  MAG.ROBERT MALAČIČ  

Osnove poslovnih financ JOŽE FLEGAR  MAG. MATIJA MAUČEC 

Org. in menedžment podjetja doc. dr. BRANKO 

ŠKAFAR  

doc. dr. BRANKO ŠKAFAR 

Ekonomija NATALIJA KLEMENČIČ NATALIJA KLEMENČIČ 

Trženje doc. dr. BENO 

KLEMENČIČ  

doc. dr. BENO 

KLEMENČIČ 

Poslovni procesi doc. dr. BRANKO 

ŠKAFAR 

doc. dr. BRANKO ŠKAFAR 

Prodaja  NATALIJA KLEMENČIČ NATALIJA KLEMENČIČ 

Poslovno pravo DANIEL KATALINIČ DANIEL KATALINIČ 

Ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti 

doc. dr. BRANKO 

ŠKAFAR 

doc. dr. BRANKO ŠKAFAR 

Ekologija  METKA KRUNIČ METKA KRUNIČ 

Ergonomija in varstvo pri delu IVANA DOMJAN IVANA DOMJAN 

Poslovanje v turizmu NATALIJA KLEMENČIČ NATALIJA KLEMENČIČ 

Oblikovanje turističnih 

proizvodov 

NATALIJA KLEMENČIČ NATALIJA KLEMENČIČ 

Podjetništvo MAG. BETINA 

PODGAJSKI 

MAG.BETINA PODGAJSKI 

Praktično izobraževanje IVANA DOMJAN  

 

IVANA DOMJAN  

JOŽE FLEGAR 

doc. dr. BENO 

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

                  2019/2020 

Predmet Redni študij Izredni študij 

Strokovna terminologija v 

tujem jeziku 

ALENKA KOLENKO 

ERNA VÖRÖŠ 

ALENKA KOLENKO 

ERNA VÖRÖŠ 

Poslovno komuniciranje in 

vodenje 

doc. dr. BRANKO 

ŠKAFAR 

doc. dr. BRANKO ŠKAFAR 

Računalništvo in informatika  dr. RENATO LUKAČ dr. RENATO LUKAČ 

Operacijski sistemi 1 MAG.ROBERT MALAČIČ  MAG.ROBERT MALAČIČ  

Osnove zgradbe in delovanja 

računalniških sistemov 

DAVID DROFENIK DAVID DROFENIK 

Računalniške komunikacije in 

omrežja 1  

ZDENKO MAUČEC ZDENKO MAUČEC 

Programiranje 1 dr. RENATO LUKAČ dr. RENATO LUKAČ 

Zbirke podatkov 1 MAG.ROBERT MALAČIČ  MAG.ROBERT MALAČIČ  

Praktično izobraževanje 1, 2 doc. dr. BRANKO 

ŠKAFAR  

doc. dr. BRANKO ŠKAFAR 

Ekonomika podjetja doc. dr. BENO 

KLEMENČIČ 

doc. dr. BENO 

KLEMENČIČ 

Računalniške komunikacije in 

omrežja 2 

ZDENKO MAUČEC ZDENKO MAUČEC 

Varnost in zaščita DAVID DROFENIK DAVID DROFENIK 

Zbirke podatkov 2 MAG.ROBERT MALAČIČ  MAG.ROBERT MALAČIČ  

Informacijski sistemi SIMON HORVAT SIMON HORVAT 

Vzdrževanje sistemske 

programske opreme 

DR. RENATO LUKAČ DR. RENATO LUKAČ 

Operacijski sistemi 2 MAG.ROBERT MALAČIČ  MAG.ROBERT MALAČIČ  

Izdelava spletnih strani SIMON HORVAT SIMON HORVAT 

 

 

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

inženir Dejan Petje. 

 

Sodelovali bodo še inštruktorji: Računalništvo in informatika Igor Kutoš, Računalniške 

komunikacije in omrežja 1 in 2 Milan Petrijan. 

 

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

Dejan Petje (Informatika). Delo tehničnih pregledov diplomskih nalog se vrednoti v skladu s 

cenikom. 

 

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

Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (11. člen) ter z Aktom o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Murska Sobota. 

 

 

5.9 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREDAVATELJEV 

 

Načrtujemo skupna strokovna izpopolnjevanja predavateljev (uporaba sodobnih didaktičnih 

sredstev, spletna učilnica, priprava učnih gradiv, sodobne metode poučevanja v višjih šolah).  
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Vsak predavatelj pripravi in odda individualni načrt strokovnega izpopolnjevanja. Redno in 

dopolnilno zaposlenim predavateljem bomo omogočili izobraževanje za pridobitev strokovnih 

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

bo omogočila predavateljem tudi udeležbo na izobraževanjih, seminarjih in konferencah z 

njihovih strokovnih področij, ki so v interesu zavoda in predavatelja in prispevajo k strokovni 

rasti zaposlenih ter vnašanju novosti v pedagoško prakso.  

  

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

ter izobraževanj potrebnih za strokovno rast kot predavatelj strokovnih predmetov. 

 

 

5.10  IZPITNI ROKI 

 
5.10.1 Izpitni roki za izredne študente 

 

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

predmetnika za izredne študente.  

 
Tabela 22: Izpitni roki za izredne študente programa Ekonomist v študijskem letu 

2019/2020 

Program/predmet 
1. rok 2. rok 

Ekonomist 

Poslovni tuji jezik 1 20. 5. 20 11. 6. 20 

Poslovno komuniciranje 2. 12.19 23. 12.  

Informatika  25. 6. 20 1. 9.  

Statistika (STA) 3. 2. 20 24. 2.  

Poslovna matematika s statistiko (PMA) 3. 3. 20 23. 3.  

Organizacija in menedžment podjetja 4. 11. 19 25. 11.  

Ekonomija  2. 4. 20 20. 4.  

Osnove poslovnih financ   4. 1.20 27. 1.   

Praktično izobraževanje 8. 11. 19 16. 12.  

 

 

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

študijskem letu 2019/2020 

Program/predmet 
DEC/JAN MAR/APR JUN/JUL SEP 

INFORMATIKA 

Strokovna terminologija v tujem jeziku 7.1. - 9.6./19.6. 1.9. 

Poslovno komuniciranje in vodenje 
21.12. (izr.)/ 

6.1. 
25.3. 12.6. 3.9. 

Računalništvo in informatika  16.1. 13.3. 11.6.. 27.8. 

Operacijski sistemi 1 
21.11. (izr)/ 

17.1. 
10.4. 1.7. 7.9. 

Osnove zgradbe in delovanja 

računalniških sistemov 
8.1. 10.3. 16.6. 2.9. 

Računalniške komunikacije in omrežja 1  13.1. - 10.6./29.6. 26.8. 

Programiranje 1 14.1. - 12.6./30.6. 31.8. 

Zbirke podatkov 1 9.1. - 8.6./26.6 4.9. 

Praktično izobraževanje 1 10.1. 19.3. 2.6./19.6. 24.8. 
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Program/predmet 
DEC/JAN MAR/APR JUN/JUL AVG/SEP 

INFORMATIKA 

Ekonomika podjetja 17.1. 9.4. 15.6. 27.8. 

Računalniške komunikacije in omrežja 2 13.1. 27.3./10.4. 3.6./16.6. 26.8. 

Varnost in zaščita 8.1. 14.4. 9.6. 2.9. 

Programiranje 2  14.1. 11.3. 5.6. 31.8. 

Razvoj programskih aplikacij 8.1. 8.4. 9.6. - 

Zbirke podatkov 2 9.1. 25.3. 4.6./26.6. 4.9. 

Informacijski sistemi 7.1. 6.4. 10.6. 28.8. 

Vzdrževanje sistemske programske 

opreme 
10.1. 2.4. 18.6. 1.9. 

Operacijski sistemi 2 17.1. 1.4. 27.5. 7.9. 

Izdelava spletnih strani 14.1. 26.3./7.4. 19.6. 24.8. 

Praktično izobraževanje 2 22.1. 3.4. 11.6./24.6. 7.9. 

 

5.10.2 Redni izpitni roki v študijskem letu 2019/2020 

 

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

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

roka za diplomski izpit bosta v začetku junija in septembra 2020 in sta predvidena s 

študijskim koledarjem. Ravnatelj bo, glede na število prijavljenih diplom, določil še izredne 

roke za diplomske izpite.  

 

Tabela 24: Redni izpitni roki programa Ekonomist v študijskem letu 2019/2020 

*zaradi odhoda predavatelja se izpit iz OPF izvede takoj po predavanjih v novembru 

 

 

Program/predmet 
DEC/JAN MAR/APR JUN/JUL AVG/ SEP 

EKONOMIST 

Poslovni tuji jezik 1 7. 1.  - 10.6./2.7. 28.8.  

Poslovno komuniciranje 17. 1.  13.3. 12.6./3.7.  3. 9.  

Informatika  Teor.: 10.1. Teor.: 17.3. Teor.: 22.6. 29.8. 

Poslovna matematika s statistiko 16.1. 12.3. 9.6./19.6. 1.9. 

Organizacija in menedžment podjetja 6.1. 16.3. 1.7. 2.9. 

Ekonomija  9.1. - 8.6./29.6. 7.9. 

Osnove poslovnih financ 26.11.*/14.1. - 16.6. 31.8. 

Trženje  6.1. 26.3. 8.6. 4.9. 

Prodaja  8.1. 2.4. 10.6. 31.8. 

Poslovno pravo 16.1. 12.3. 19.6. 24.8. 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 9.1. 6.4. 9.6. 27.8. 

Poslovni procesi 10.1. - 12.6./24.6. 4.9. 

Ekologija  7.1. 31.3. 2.6. 26.8. 

Ergonomija in varstvo pri delu 13.1. 19.3. 11.6. 31.8. 

Poslovanje v turizmu 8.1. 26.3. 18.6. 31.8. 

Oblikovanje turističnih proizvodov 6.1. 10.3./7.4. 4.6. 3.9. 

Temelji računovodstva 8.1. - 8.6./26.6. 4.9. 

Podjetništvo 15.1. 1.4. 15.6. 25.8. 

Poslovni tuji jezik 1 višja r. 16.1. 27.3. 5.6. 1.9. 

Praktično izobraževanje 1 17.1. 18.3. 3.6./26.6. 8.9. 

Praktično izobraževanje 2 17.1 3.4. 3.6./26.6. 8.9. 



53 

 

5.11 SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI, DELODAJALCI, ZBORNICAMI IN 

ZDRUŽENJI  

 

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

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

predvsem pri organiziranju in izvajanju praktičnega izobraževanja. Nadaljevali bomo 

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

verifikaciji učnih mest za praktično izobraževanje pri delodajalcih. 

 

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

v regiji. Obiskovali bomo tudi srednje šole v Pomurju. 

 

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

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

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

strokovno šolo iz Postojne. 

 

Nadaljevali bomo z že utečenim uspešnim sodelovanjem na ravni predmetnih strokovnih 

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

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

Z drugimi višjimi šolami bomo sodelovali tudi pri izmenjavi predavateljev. 

 

Kot enota Fakultete za komercialne in poslovne vede iz Celja si bomo prizadevali za dobro 

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

pridobivanje kandidatov za nadaljevanje študija na tej šoli in zagotavljanje izobraževalne 

vertikale. 

 

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

EURASHE, evropskega združenja visokih šol, bomo iskali možnosti sodelovanja tudi z 

visokimi šolami iz drugih evropskih držav.  

 

V študijskem letu 2019/2020 se v okviru programa ERAZMUS planira študijska izmenjava 

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

programa Erasmus+. 

 

Od leta 2018 sodeluje naša šola v EU projektu:  »Cultural knowledge and language 

competences as a means to develop the 21st century skills«.  

 

 

5.12 SAMOEVALVACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

 

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

spremljanja in zagotavljanja kakovosti.  

 

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

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

študijske rezultate študentov in ob vsakem semestru pripravili podrobno poročilo. Le-to bo 

tudi osnova za ukrepanje v smislu izboljševanja študijskih rezultatov. Nadaljevali bomo s 

tutorstvom rednim študentom. 
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5.13 PREDLOG VPISA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 

 

Za študijsko leto 2020/2021 predvidevamo vpis v višješolski študijski program Ekonomist, v 

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

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

študij in 50 vpisnih mest za izredni študij.  

 

Načrtujemo tudi vpis 45 rednih študentov in 30 izrednih študentov v programu Informatika. 
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6 ZAKLJUČEK URESNIČEVANJA NAČRTOV TER PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠAVE 
 

SWOT ANALIZA 

 

Prednosti: 

 ustvarjanje vzpodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in 

učno informacijsko tehnologijo, 

 vključevanje v projekte MŠŠ sofinancirane s strani Evropskega socialnega fonda, 

 kakovostno strokovno in pedagoško delo predavateljev, 

 sodelovanje šole s podjetji v Pomurju, 

 ŠPIC, delovanje Študentsko podjetniško inovacijsko-raziskovalnega centra 

 listina ERASMUS – mednarodna izmenjava študentov in predavateljev, 

 vključenost študentov v organe in odločanje v šoli, 

 tutorstvo, 

 karierni center, 

 projektno delo. 

 

Slabosti: 

 slabše zadovoljstvo s plačilom in materialno stimulacijo, 

 možnost napredovanja, 

 pripravljenost mentorjev v podjetjih za sodelovanje s študenti na praksi. 

 

Priložnosti: 

 pozicioniranje šol po kakovosti, 

 stalno izboljševanje na vseh področjih, 

 vzpodbuditi študente k strokovnim aktivnostim, 

 povezovanje z drugimi šolami, 

 novi izobraževalni programi. 

 

Nevarnosti: 

 fiktivni študenti, 

 finančna stabilnost, 

 praktično izobraževanje študentov v podjetjih. 

 

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola dosega zastavljene cilje ter teži k 

uresničevanju svoje vizije in k odličnosti na vseh področjih. 

 

Kot cilj za naslednje evalvacijsko obdobje je izboljšanje vseh ocenjevalnih parametrov, še 

posebej tistih, ki so navedeni kot slabosti. Prizadevali si bomo, da se navedeni parametri 

dvignejo na oceno 4, končni cilj pa da presežejo oceno 4,5.Akcijski načrt, ki je sestavni del 

samoevalvacijskega poročila se nahaja pri ravnatelju višje strokovne šole.  

 

Naslednja samoevalvacijska raziskava bo zajemala obdobje od 1.10. 2019 do 30.9. 2020. 

  

Pripravili: 

Člani komisije za kakovost 

in 

direktor šole dr. Beno Klemenčič 



 

 
 

PRILOGE 

 

Priloga 1: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na Ekonomski šoli Murska Sobota,   

                 višji strokovni šoli 

Priloga 2: Poročilo o sistematičnem zbiranju pripomb in predlogov ter njihovi realizaciji          

                 študijskem letu 2018/19 

Priloga 3: Poročilo o notranji presoji v študijskem letu 2018/19 

Priloga 4: Pregled dela komisije za kakovost na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji  

                Strokovni šoli v študijskem letu 2018/19 

Priloga 5: Cilj ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

Priloga 6: Dodatek k samoevalvacijskemu poročilu 2018/19 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


