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1 POSLANSTVO IN VIZIJA 
 

1.1 Poslanstvo 

 
Poslanstvo GEA College – Fakultete za podjetništvo je, s širjenjem podjetniške miselnosti 

in poučevanjem podjetništva ter s tem povezanih poslovnih ved, soustvarjati pogoje za 

razvoj globalnega podjetniškega okolja. Z raziskovanjem ustvarjati nova znanja in jih 

prenašati v prakso, ter s tem povezovati znanost z gospodarstvom. Spodbujati inovativnost 

in ustvarjalnost, ki bosta privedli do novih poslovnih idej in prepoznavanja poslovnih 

priložnosti, uresničljivih v praksi (sprejel Senat FP na svoji redni seji št. 2016-4 dne 

17.05.2016 in Upravni odbor FP na svoji 17. Korespondenčni seji dne 27.05.2016). 

1.2     Vizija  

 
GEA College – Fakulteta za podjetništvo želi postati globalno prepoznavna izobraževalna 

inštitucija ter najpomembnejša točka podjetniškega znanja v osrčju Evrope. Postati želi 

vseživljenjski partner najuspešnejših podjetnikov v regiji (sprejel Senat FP na svoji redni 

seji št. 2016-4 dne 17.05.2016 in Upravni odbor FP na svoji 17. Korespondenčni seji dne 

27.05.2016). 

 
 

2 PREDSTAVITEV  
 

2.1 Firma, sedež in naslov visokošolskega zavoda 

 
GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 

Skrajšano ime: GEA College – FP 

Tuji prevod imena v angleškem jeziku: GEA College - Faculty of Entrepreneurship 

 
 

2.2  Matična številka, enotna identifikacijska številka, davčna številka, šifra 
dejavnosti: 
 

Matična številka: 5939739000  

Identifikacijska številka: 5385334000  

Davčna številka:SI65056345  

Davčna številka: 65056345, zavezanec za DDV 

Glavna dejavnost: 85.422 – Visokošolsko izobraževanje 

 
 

2.3 Zastopniki, vpis v sodni register in ustanovitelj 
 

o mag. Katja Kraškovic, direktorica; 

Elektronski naslov: katja.kraskovic@gea-college.si 

Telefon: 01/5881-307; 01/5881-300 
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o Številka vpisa v sodni register GEA College – Visoka šola za podjetništvo: 

0066/10509100 (05. 04. 1996, Okrožno sodišče v Kopru); 

o Številka vpisa v sodni register GEA College – Fakulteta za podjetništvo: SRG 

2010/13046 (30.04.2010, Okrožno sodišče v Kopru); 

o Ustanovitelj visokošolskega zavoda: GEA College, d.d., Poslovno izobraževanje,  

Ljubljana, 

 

2.4 Ustanovitev, vpis v razvid raziskovalnih institucij, koncesijske pogodbe in 
aneksi: 

 
o Ustanovitev: 16. 02. 1996 GEA College – Visoka šola za podjetništvo;  

o Vpis v razvid visokošolskih zavodov – GEA College – Visoka šola za podjetništvo: 22. 

04. 1996, Številka vpisa: 3; Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport; 

o Vpis v razvid raziskovalnih institucij - GEA College - Visoka šola za podjetništvo: 02. 

06. 1998, Številka raziskovalne organizacije: 1612, Republika Slovenija, Ministrstvo 

za znanost in tehnologijo; 

o Vpis v razvid visokošolskih zavodov – GEA College – Fakulteta za podjetništvo: 

26.05.2010, Številka odločbe: 60392-108/2010/2; Republika Slovenija, Ministrstvo 

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Vpis pod zaporedno številko 3 ;    

o Odločba o dodelitvi koncesije: 23. 12. 1998, Vlada Republike Slovenije; 

o Pogodba o koncesiji : 30.09.1999, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in 

šport; 

o Pogodba o koncesiji št. 3211-07-000275 (datum 28.9.2007), Republika Slovenija, 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;   

o Koncesijska pogodba št. 3330-14-500010 o pravicah in obveznostih od 1.1.2014 do 

31.12.2014 ter strateških in letnih ciljih za leto 2014 (datum 23.12.2013); 

o Koncesijska pogodba št. 3330-15-500010 o pravicah in obveznostih od 1.1.2015 do 

30.6.2015 ter strateških in letnih ciljih za leto 2015; 

o Aneks h koncesijski pogodbi št. 3330-15-500010, o pravicah in obveznostih od 

1.1.2015 do 31.12.2015 ter strateških letnih ciljih za leto 2015; 

o Koncesijska pogodba št. C3330-16-500010 o pravicah in obveznostih od 1.1.2016 do 

31.12.2016 ter strateških in letnih ciljih za leto 2016; 

o Koncesijska pogodba št. C3330-17-500010 o pravicah in obveznostih od 1.1.2017 do 

30.06.2017 ter strateških in letnih ciljih za leto 2017; 

o Aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi št. C3330-17-500010 o pravicah in obveznostih od 

1.1.2017 do 30.06.2017 ter strateških in letnih ciljih za leto 2017; 

o Koncesijska pogodba št. C3330-17-500126 o financiranju študijske dejavnosti in 

interesne dejavnosti v obdobju 2017/2020; 

o Aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi št. C3330-17-500126 o financiranju študijske 

dejavnosti in interesne dejavnosti v obdobju 2017/2020. 

 

GEA College – Fakulteta za podjetništvo je samostojni visokošolski zavod, ki opravlja javno 

službo visokošolskega izobraževanja na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih 

(1. in 2. bolonjska stopnja). Skladno s Pogodbo o koncesiji št. C3330-17-500126 GEA 

College – Fakulteta za podjetništvo izvaja redni študij programa Podjetništvo na 1. 

bolonjski stopnji. Zavod izvaja razvojno raziskovalno dejavnost v okviru Znanstveno 
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raziskovalnega inštituta (raziskovalna šifra pri ARRS je 1612) pri domačih in mednarodnih 

razvojno raziskovalnih projektih.    

o Dodiplomski program Podjetništva (stari program): 25. 03.1996, Svet za visoko 

šolstvo, Ministrstvo za šolstvo in šport; 

o Podiplomski Specialistični program podjetništva: 08.06.2000, Svet za visoko šolstvo, 

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport; 

o Dodiplomski program Podjetništva, 1. stopnja. 24.3.2006, Svet RS za visoko šolstvo; 

o Podiplomski Magistrski program podjetništva, 2. Stopnja. 24.05.2005, Svet RS za 

visoko šolstvo; 

o Študijski program Podjetništvo v turizmu, 1. bolonjska stopnja.  Odločba Sveta RS 

za visoko šolstvo, Senat za akreditacijo številka 6033-112/2007/2 z dne 06.10.2008; 

o Študijski program Podjetništvo v turizmu, 2. stopnja. Odločba Sveta RS za visoko 

šolstvo, Senat za akreditacijo številka 6033-112/2007/2 z dne 06.10.2008;  

o Študijski program Premoženjsko svetovanje, 1. bolonjska stopnj. Odločba 

Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS številka 6033-

337/2009/14, datum 17.2.2011; 

o Študijski program Management korporativne varnosti, 2. stopnja.  Odločba NAKVIS 

številka: 6033242/2011/16 z dne 15.11.2012; 

o Študijski program Podjetništvo, 2. stopnja. Odločba NAKVIS številka: 6033-

96/2011/20 z dne 16.02.2012;  

o Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja – visokošolski strokovni študijski 

program. Odločba NAKVIS številka: 6033-168/2012/17 z dne 13.06.2013;   

o Interdisciplinarni študijski program Podjetniški management, 2. stopnja. Odločba 

NAKVIS številka: 6033-139/2014/19 z dne 21.5.2015; 

o Študijski program Digitalno marketing, 1. stopnja – visokošolski strokovni študijski 

program. Odločba NAKVIS številka: 6033-29/2016/9 z dne 16.03.2017; 

o Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja, študijski program Podjetniški 

management, 2. stopnja, študijski program Management korporativne varnosti, 2. 

stopnja. Akreditacije nove oblike študija »e študij«. Odločbe NAKVIS številka: 6033-

168/2012/46, 6033-139-2014/38, 6033-242/2011/37 z dne 15.1.2016. 

o Študijski program Podjetništvo, 1. Stopnja – visokošolski strokovni študijski 

program. Odločba NAKVIS številka 6031-11/2016/11 z dne 18.05.2017 (za nedoločen 

čas); 

o Zavod GEA College – FP. Sklep agencije NAKVIS o podaljšanju akreditacije zavoda FP 

za dobo 5 let. Odločba št. 6031-11/2016/11 z dne 18.05.2017. 

 

2.5 Organiziranost GEA College – FP 

 

Skladno s Statutom GEA College - FP (potrjen na 72. seji UO GEA College - FP dne 

23.2.2010 ter dopolnjen 2015 in 2017) in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest, opravlja samostojni VIS zavod svoje naloge v organizacijskih enotah, ki so 

razdeljene po posameznih področjih.  

 

Za izvajanje izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela se zavod organizacijsko 

deli na: katedre, raziskovalni inštitut, knjižnico, študentsko pisarno ter tajništvo.  
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Temeljna organizacijska enota pedagoškega dela je katedra. Katedra združuje sorodne 

učne predmete glede na njihovo vsebinsko sorodnost oz. vsebinsko organiziranost 

pedagoškega procesa.  GEA College – FP ima naslednje katedre: 

o Katedra za podjetništvo in marketing (predstojnica doc. dr. Marina Letonja, 

namestnik Iztok Sila, MBA); 

o Katedra za upravljavsko organizacijske vede (predstojnica prof. dr. Marjana Merkač 

Skok); 

o Katedra za ekonomiko in finance (predstojnik doc. dr. Boštjan Aver, namestnica 

prof.dr. Ajda Fošner); 

o Katedra za management korporativne varnosti (predstojnik izr. prof. dr. Denis 

Čaleta). 

 

Katedre vodijo predstojniki kateder, ki so za svoje delo in delo kateder odgovorni dekanu. 

Katedre imajo tudi namestnike predstojnikov. 

  

Temeljna organizacijska enota znanstveno-raziskovalnega dela je Raziskovalni inštitut, ki 

ga vodi direktor inštituta. 

 
Knjižnica je organizirana kot samostojna organizacijska enota FP. Knjižnico vodi knjižničar 

– bibliotekar. 

 

V okviru izobraževalnega procesa in znanstveno – raziskovalnega dela je organizirana tudi 

organizacijska enota Študentska pisarna. 

 

Temeljna organizacijska enota materialno-administrativnih in poslovnih funkcij je 

Tajništvo. Tajništvo FP opravlja upravno-administrativna dela in strokovno tehnične 

naloge. Tajništvo vodi in koordinira tajnik, ki pri svojem delu sodeluje z dekanom in 

direktorjem FP. 

 

FP uporablja za potrebe pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega, knjižničnega sistema kot 

tudi za svoje lastne potrebe, celovita informacijska sistema eReferat (PRIS) in eGEA 

College. 

 

2.6 Organi zavoda 

 
Skladno s statutom zavoda so organi FP: upravni odbor, direktor, dekan, senat, 

akademski zbor in študentski svet. 

Upravni odbor je organ upravljanja FP, ki poleg nalog, ki jih določata Zakon o visokem 

šolstvu in Statut GEA College – FP, odloča o zadevah materialne narave in skrbi za 

nemoteno materialno poslovanje zavoda. Upravni odbor ima 3 člane, ki jih imenuje 

ustanovitelj. 

 

Direktor je poslovodni organ FP, ki jo zastopa in vodi. Mandat direktorja traja 4 leta. 

 

Dekan je strokovni vodja FP. Mandat dekana traja 4 leta.  
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Senat je strokovni organ FP. Senat sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 

študenti.  Sestavljen je tako, da so v njem enakopravno zastopane vse znanstvene 

discipline in strokovna področja zavoda. Senat sestavlja 9 članov. Študenti imajo v senatu 

2 predstavnika. 

Senat vodi predsednik. Po funkciji je član senata tudi dekan FP. Mandat senata traja 4 

leta. Senat ima tudi delovna telesa – komisije za naslednja področja: 

o Komisija za študentske in študijske zadeve, 

o Komisija za podiplomske zadeve, 

o Habilitacijska komisija, 

o Komisija za priznavanje predhodno pridobljenih znanj in spretnosti, 

o Komisija za kakovost, 

o Disciplinska komisija.   

 
 
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski 

sodelavci zaposleni na FP. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentskega 

sveta. Njihovo število je enako najmanj petini števila drugih članov akademskega zbora. 

Akademski zbor vodi predsednik, ki pa istočasno ne more opravljati funkcije predsednika 

senata, dekana ali direktorja FP. 

 
Študentski svet je organ zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki rednih in izrednih 

študentov. Študentski svet ima do 14 članov (oziroma najmanj pet). Študentski svet vodi 

predsednik. Mandat članov študentskega sveta traja 2 leti. 

 
 

2.7 Število zaposlenih na GEA College – Fakulteti za podjetništvo 

 
Na dan 31.12.2017 je imela FP:  

o Redno zaposlenih vseh sodelavcev:  18, v procentu zaposlitve FTE skupaj: 13,10; 

o Redno zaposlenih VIS učiteljev: 7, v procentu zaposlitve  FTE skupaj: 3,90; 

o Redno zaposlenih nepedagoških sodelavcev: 11, v procentu zaposlitve FTE skupaj: 

9,20. 

 

 

3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Zakonske in druge pravne podlage, ki opredeljujejo in pojasnjujejo delovno področje 

visokošolskega zavoda: 

 

3.1 Zakoni 

 

o Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 
in 65/17); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
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o Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem 

prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higer 

Education Area (European Association for Quality Assurance in Higher Education – 

ENQA);  

o Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP); 

o Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A); 

o Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI 

in 55/17); 

o Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav  (Uradni list RS, 

št. 22/99, 33/99, 57/99, 10/00, 12/01, 47/02, 50/05 in 61/06 – ZSZN-1); 

o Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – 

popr. in 109/12); 

o Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06–UPB, 105/06 – ZUS-

1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13); 

o Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–UPB, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); 

o Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); 

o Zakon za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-

2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-

1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 

ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. 

US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1); 
 

 

3.2 Pravilniki, merila, minimalni standardi, navodila, uredbe 
 

o Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10); 

o Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov (Uradni list RS, 42/17); 

o Merila za prehode med študijskimi programi  (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11); 

o Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, 

št. 124/04); 

o Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih 

zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in 

strokovnega dela (Uradni list RS, št.  124/2004); 

o Merila za uvrstitev v register strokovnjakov (Uradni list RS, 

št. 95/10, 17/11 in 22/12);  

o Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, 

št. 95/10 in 17/11); 

o Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, 

št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10, 104/11 in 86/16); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0844
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1684
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2726
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-0469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-0745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-4196
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-4196
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4084
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-0743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4994
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4996
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0712
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0862
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
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o Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 36/03); 

o Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, 

št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10, 104/11 in 86/16); 

o Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, 

št. 4/16, 3/17 in 4/18); 

o Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, 

št. 40/94 in 45/98); 

o Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07, 39/12 in 38/16); 

o Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov  (Uradni list 

RS, št. 7/11, 64/12, 12/13, 38/16 in 35/17); 

o Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Ur. list RS, št. 

14/1999); 

 

3.3 Pravilniki, poslovniki in statut GEA College - FP 

 

o Statut GEA College – Fakulteta za podjetništvo (12.04.2017); 

o Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest (25.03.2015); 

o Pravilnik o razporeditvi delovnega časa (29.12.2010); 

o Pravilnik o oblikah neposredne pedagoške obveznosti (13.02.2007); 

o Pravilnik o napredovanju na delovnem mestu (julij 2000);  

o Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju na delovnem 

mestu (2005); 

o Pravilnik o plačah (30.05.2005); 

o Pravilnik o arhiviranju poslovne dokumentacije (23.05.2005); 

o Pravilnik o uporabi službenih vozil (01.12.2005); 

o Pravilnik o založniški dejavnosti (07.02.2006); 

o Pravilnik o sofinanciranju strokovnega razvoja zaposlenih visokošolskih učiteljev – 

sobotno leto (07.02.2006); 

o Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti (28.11.2017); 

o Pravilnik o rabi IKT sistema in varnostni politiki (21.01.2014); 

o Pravilnik o tutorstvu (04.11.2016); 

o Pravilnik o priznanjih GEA College – FP (08.08.2013); 

o Pravila o delu študentskega sveta  - poslovnik (18.11.2014); 

o Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov GEA College – FP (9.11.2015); 

o Pravilnik o mobilnosti (12.04.2017); 

o Pravilnik o izvajanju kombiniranega študija (26.02.2016); 

o Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (12.04.2017); 

o Pravilnik o izvajanju e študija (04.11.2016); 

o Pravilnik o diplomskem delu (20.09.2017); 

o Pravilnik o diplomskem izpitu (20.09.2017); 

o Pravilnik o študijski praksi (25.11.2016); 

o Pravilnik o magistrskem delu (12.04.2017); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0199
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0099
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0111
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1647
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1959
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2994
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1684
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1637
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0271
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1924
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o Pravilnik - Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 

in visokošolskih sodelavcev (17.05.2016); 

o Pravilnik o izvajanju kombiniranega študija (26.02.2016); 

o Pravilnik o študijskem redu na GEA College – FP (4.11.2016); 

o Pravilnik o delu Študentskega sveta (18.11.2014); 

o Priročnik za zagotavljanje kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo 

(9.11.2015); 

o Poslovnik Senata (24.11.2014); 

o Poslovnik o delu UO (08.10.2010); 

o Poslovnik o delu Akademskega zbora (09.09.2011); 

o Poslovnik kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo (9.11.2015); 

o Priročnik za zagotavljanje kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo 

(9.11.2015); 

o Poslovnik Komisije za kakovost (09.03.2016); 

o Poslovnik Alumni kluba. 

 

Drugi pravni akti, ki urejajo področje visokega šolstva, izobraževalne in raziskovalne 

dejavnosti ter delovanja samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji. 
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4 Dolgoročni/strateški cilji FP za obdobje 2017-2020 
 

Skupina ciljev (področja) 
Glavni 

strateški/dolgoročni 
cilji 

Ime kazalnika in izhodiščna vrednost 
2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika 2020 

Ukrepi za dosego cilja 

KAKOVOST Letna samoevalvacija in 
krepitev/ skrb za 
kakovosti v študijskem 
procesu in podpornem 
okolju 

- Samoevalvacijsko poročilo in akcijski plan 
ukrepov; 2017: 1x letno, izvedba in 
spremljanje skozi celo leto; 
 
- Nadzor Komisija za kakovost; 2017: 2x 
letno; 

- 2020: 1x letno, 
izvedba in 
spremljanje skozi 
celo leto;  
- 2020: 2x letno; 

- Vsakoletna evalvacija različnih področij 
dela, stalna komunikacija z deležniki o 
pomembnosti evalvacij, določen je skrbnik 
za kakovost, sestajanje Komisije za kakovost 
in priprava akcijskega plana ukrepov, zapis 
minimalnih standardov in predstavitev. 

- Minimalni standardi ravnanja v študijskem 
procesu; 2017: predstavljeni na vsakem AZ; 

- 2020: 2 x letno; 

KAKOVOST Dvig kakovosti 
visokošolskih programov 
in njihove izvedbe 

- Zadovoljstvo študentov  z visokošolskimi 
učitelji;  v letu 2016/2017: 4,04 od 5 
možnih; 

- 2020:> 4,5 od 5 
možnih; 

- Izobraževanje, usposabljanje, motiviranje; 

- Novi načini poučevanja s praktičnimi 
primeri in študentskimi izzivi; 2017: 8; 

- 2020: 10; - Informiranje in komuniciranje  VIS učiteljev 
in strokovnih sodelavcev, komuniciranje s 
študenti in povratne informacije; 

- Tuji predavatelji v študijskem procesu; 
2017: 2; 

- 2020:  5; - Sodelovanje s tujimi inštitucijami in 
povezovanje; 

- Gosti iz prakse iz podjetij v študijskem 
procesu; 2017: 20; 

- 2020: vsaj 30; - Sodelovanje in povezovanje z 
gospodarstvom.  

KAKOVOST Priprava novega 
študijskega programa 1. 
bolonjske stopnje; 

- Priprava novega študijskega programa; 
2017: 0; 

- 2020: 1; - Snovanje, priprava in oddaja vlog na 
NAKVIS z vsemi potrebnimi prilogami, 
sestanki in usklajevanje med zaposlenimi, ki 
programe pripravljajo. 

  Prenova študijskih 
programov 2. bolonjske 
stopnje; 

- Prenova študijskega programa; 2017: 0; - 2020: 2; 

INTERNACIONALIZACIJA Internacionalizacija - Tuji VIS učitelji v študijskem procesu, 
2017: 2; 

- 2020: 5; - Prijave na različne projekte; 
- Iskanje novih tujih partnerjev;  
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- Izmenjave VIS učiteljev – odhodi v tujini, 
2017: 3; 

- 2020: 5; - Priprava razpisov za odhod v tujino in 
prihod iz tujine; 
- Predstavitev možnosti in priložnosti tujine 
vsem deležnikom; 
- Vabilo tujim VIS učiteljem in grajenje 
dobrih odnosov z njimi in njihovimi 
inštitucijami. 

- Izmenjave VIS učiteljev – prihodi iz tujini, 
2017: 3; 

- 2020: 5; 

- Izmenjave osebja, 2017: 2; - 2020: 4; 

- Izmenjave študentov – odhod naših 
študentov v tujino (študij in praksa), 2017: 
11; 

- 2020: 15; 

- Prihod tujih študentov na FP, 2017: 48; - 2020: manj kot 50; 

INTERNACIONALIZACIJA Osvojitev novih 
geografskih trgov 

- Število držav iz katerih prihajajo 
študentje; 2017: 9;  

- 2020: 10; - Promocijske aktivnosti in marketinške 
kampanje; 
 

- Erasmus program -  pridobitev novih 
partnerjev; 2017: 14 novih partnerjev 

- 2020: skupno 50 
sporazumov;  

- Predstavitve predavanja v tujini; 
 
- Obiski partnerskih inštitucij; 
 
- Konference v tujini. 

    

     

SODELOVANJE Z 
GOSPODARSTVOM 

Krepitev sodelovanja z 
gospodarstvom 

- Število skupnih R&R in aplikativnih 
projektov;  v letu 2016/2017: 3; 

- 2020: > 3; - Nadaljevanje dolgoročnega odnosa in 
sodelovanje z uspešnimi podjetji; 

- Število gospodarskih organizacij 
vključenih v študijski proces; v 2016/2017: 
25 (gostje v predavalnici 24, ekskurzije v 
podjetja 2) 

- 2020: > 15; - Individualno motiviranje managementa 
podjetij; 

   - Načrtovano delo z gospodarstvom; 

- Število primerov iz prakse in študentskih 
izzivov; 2017: 8; 

- 2020: 8; - Promocijski dogodki in aktivnosti; 

- Število poslovnih dogodkov; 2017: 5 - 2020: 5; - Aktivno povezovanje preko kariernega 
centra, organizacija dogodka Dan 
podjetništva, študentski izzivi. 
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SODELOVANJE Z 
GOSPODARSTVOM 

Aktivno sodelovanje  z  
organizacijami, ki 
podpirajo podjetništvo 
in podjetniškim 
podpornim okoljem 

- Sodelovanje na Slovenian Case Challange; 
2017: 1; 

2020: 1; - Sponzoriranje projektov in zagotovitev 
govornikov na konferencah in sejmih; 

- Sodelovanje na Podjetniškem kongresu; 
2017: 1; 

2020: 1; - Sodelovanje na večjih podjetniških 
dogodkih in vseh kariernih sejmih 
organiziranih s strani Moje delo; 
 

- Sodelovanje na konferenci GZS; 2017: 
skozi celo leto; 

- 2020: skozi celo 
leto; 

- Nadaljevanje obstoječih aktivnosti in 
iskanje novih priložnosti; 

- Sodelovanje v upravnih odborih različnih 
GZS zbornic; 2017: skozi celo leto; 

- 2020: skozi celo 
leto; 

- Sodelovanje na podjetniških konferencah in 
sejmih; 

- Sodelovanje na različnih dogodkih 
združenj,  2017: skozi celo leto; 

- 2020: skozi celo 
leto; 

- Sodelovanje na kariernih sejmih. 

- Sodelovanje na dogodkih Moje delo; 2017: 
skozi celo leto;  
 
- Sodelovanje na konferencah mreže CEED; 
2017: skozi celo leto; 

- 2020: skozi celo 
leto; 
 
- 2020: skozi celo 
leto; 

  

KAKOVOST Doseči načrtovano 
število diplomantov in 
prehodnost študentov 

- Število diplomantov na dan 30.10.2017:  
66; 

- 2020: > 50; - Spodbujanje k zaključku študija; 

- Prehodnost študentov; 2017: 81,44% - 2020: > 70%; - Pomoč pri procesu diplomiranja s strani 
mentorjev; 

     
- Organiziranje delavnic za študente večkrat 
letno;  
 

    - Spletna učilnica na portalu eGEA College z 
gradivi. 

KAKOVOST Aktivna podpora 
študentom preko 
Kariernega centra 

- Število brezplačnih dogodkov za študente; 
2017: 20; 

- 2020: > 10; - Pridobitev financiranja preko projektov, 
dodatno financiranje s strani FP;  
 
- Sodelovanje z organizacijami, ki podpirajo 
podjetništvo in skupna priprava dogodkov. 

KAKOVOST Aktivna podpora 
študentom preko 
tutorskega sistema 

- En tutor na vsak letnik, individualna 
komunikacija, število skupnih srečanj na 
letnik; 2017: 4; 

- 2020: vsaj 4; - Določitev tutorjev in tutorskih terminov, 
individualna komunikacija preko aplikacije 
Slack ali individualnih srečanj. 
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INTERNACIONALIZACIJA / 
SODELOVANJE Z 
GOSPODARSTVOM 

Organizacija 
podjetniškega 
Bootcamp-a v poletnih 
mesecih 

- Poletni podjetniški Bootcamp, 2017: 10 
dni; 

- 2020: 10 dni; - Priprava programa, predstavitev in 
promocija delavnice;  
- Vabilo tujim VIS učiteljem za sodelovanje - 
- Možnost pridobivanja znanj tudi med 
poletnimi meseci, dodatna krepitev 
kompetenc študentov, prihod tujih 
študentov. 

KAKOVOST Aktivna podpora in 
sodelovanje s 
študentskim svetom FP 

- Sredstva za študijske dejavnosti; 2017: 
3000 EUR; 

- 2020: vsaj 3000 
EUR; 

- Podpora pri organizaciji in financiranje 
zanimivih strokovnih in obštudijskih 
aktivnosti večkrat letno (na osnovi plana 
članov študentskega sveta glede strokovnih 
in obštudijske aktivnosti, financiranje in 
izvedba le teh, delavnice, ekskurzije, 
druženja). 

KAKOVOST / 
SODELOVANJE Z 
GOSPODARSTVOM 

Aktivna podpora  Alumni 
klubu;  

- Sredstva namenjenih Alumni klubu; 2017: 
2.000 EUR; 

- 2020: vsaj 2.000 
EUR; 

- Sofinanciranje zanimivih vsebin, okroglih 
miz in poslovnih večerov. 

KAKOVOST Zasnova in izvajanje več 
zahtevnejših 
raziskovalno-razvojnih 
projektov 

- Razvojno raziskovalni projekti; 
2016/2017: 3 

- 2020: 3; - Širitev kroga raziskovalnih sodelavcev; 

  - Motiviranje VIS učiteljev za intenzivnejše 
raziskovalno delo;  

  - Povečano mednarodno sodelovanje, 
organizacija znanstveno – raziskovalne 
konference. 

    

KAKOVOST Krepitev 
intelektualnega in 
razvojnega jedra 

- Povprečno število objav na raziskovalca; 
2017: 2; 

- 2020:  2; - Sodelovanje s tujimi in slovenskimi 
raziskovalci;  
- Večja udeležba na mednarodnih 
konferencah; 

- Število mednarodnih konferenc; 2017: 2; - 2020: 1; - Organizacija mednarodnih konferenc; 

- Število izdaj mednarodne znanstvene 
revije; 2017: 2; 

- 2020: 2; - Izdaja znanstvene revije; 

KAKOVOST / 
SODELOVANJE Z 
GOSPODARSTVOM 

Aktivna promocija s 
pomočjo raziskav in 
njihovih publikacij, 
tekmovanj in sodelovanj 
pri tretjih dogodkih 

- Število poljudnih objav; 2016/2017: 90; - 2020: > 50; - Vzpodbujanje avtorjev; 

- Število PR objav; 2017: 160; - 2020: > 100; - Sodelovanje z mediji; 

- Število izvedenih tekmovanj; 2017: 1; - 2020: > 1; - Sodelovanje s srednjimi šolami in 
fakultetami, nekaterimi podjetji; 
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- Število dogodkov; 2017: 4; 2020: > 5; - Sodelovanje v različnih projektih kot jih 
organizira Moje delo, Case Challange 
natečaj, Zavod Y itd.; 

    - Sodelovanje na sejmih in podjetniških 
dogodkih;  
- Organizacija poslovnih dogodkov in 
izobraževanj. 

KAKOVOST Dvig prepoznavnosti in 
ugleda zavoda ter 
blagovne znamke GEA 
College; 

- Delež naključno izbranih, ki poznajo 
blagovno znamko; 2017:  je  zelo visok; 

- 2020: Ohraniti 
oziroma še povečati 
delež naključno 
izbranih, ki poznajo 
blagovno znamko; 

- Organizacija poslovnih večerov, dogodka 
kot je Dan podjetništva letno; 

- Delež naključno izbranih, ki identificirajo 
GEA College s kvalitetnim izobraževanjem 
in vsemi oblikami študija (razen 
doktorata);  2017: zadovoljiv za 1. 
bolonjsko stopnjo in še vedno premajhen 
za 2. bolonjsko stopnjo; 

- 2020: Izboljšati 
delež naključno 
izbranih, ki 
identificirajo GEA 
College s kvalitetnim 
izobraževanjem in 
vsemi oblikami 
študija, še posebej 
tudi z 2. bolonjsko 
stopnjo; 

- Organizacija študentskih izzivov in delavnic 
z znanimi profesorji in podjetniki;  
- Marketinške kampanje in akcije; 

- Število PR objav; 2017: 160; - 2020: > 100; - Ozaveščanje in oglaševanje; 

    - PR na osnovi raziskav in dogodkov; 

    - Promocijske aktivnosti, delavnice in 
uporabna izobraževanja za širšo publiko; 

    - Projektno in raziskovalno delo; 

    - Dvigovanje kvalitete študijskega procesa in 
izvedbe. 

KAKOVOST Krepitev tržnega deleža 
zavoda 

- Tržni delež redno vpisanih študentov (RS); 
2017 < 0,5%; 

- 2020, > 0,5%; - Nov marketinški koncept in prodajni 
oddelek, ki povpraševalce pripelje do vpisa; 

  - Projektno delo oz. izzivi z mladimi in 
drugimi ciljnimi skupinami; 

  - Promocijske aktivnosti in delavnice; 

  - Kvaliteta vsebin in izvedbe. 

KAKOVOST Doseči pozitiven - IPI ocena; 2017:  +5.000 EUR; - Ocena IPI 2020: - Povečanje števila študentov z novimi 



        

 18 

poslovni rezultat +10.000 EUR programi. 

KAKOVOST Zagotavljanje 
optimalnega delovanja 
celotne FP 

- Notranja samoocena; 2017: 8,7 od 10 
možnih;  

- 2020: > 8,8 od 10 
možnih; 

- Nadzor in nadgradnja delovanja procesov, 
zagotavljanje poslovanja skladno s 
Priročnikom kakovosti: digitalizacija in 
modernizacija procesov. 

KAKOVOST Povečati odgovornost in 
zadovoljstvo zaposlenih 

- Zadovoljstvo zaposlenih; 2017: 1x letno 
teambuilding, neformalna komunikacija 
mesečno; 

- 2020: 1x letno 
teambuilding, 
neformalna 
komunikacija 
mesečno.  
Poenostavitev 
delovnih procesov in 
fleksibilnosti 
zaposlenih pri 
odločanju v okviru 
svojih kompetenc in 
odgovornosti, 
individualni 
razgovori, 
sodelovanje 
zaposlenih na 
dogodkih in 
izobraževanjih;  

- Integracija zaposlenih v procese 
načrtovanja, informiranje zaposlenih;  
 

- Izboljšanje delovnih pogojev; sodelovanje v 
izvajanju aktivnosti za izboljšanje kakovosti; 
avtomatizacija določenih procesov; 

- Individualni razgovori z vsemi zaposlenimi 
ter njihova vključitev v proces odločanja. 

KAKOVOST Izboljšanje kvalitete 
vhodne študentske 
populacije 

- Odličen učni uspeh v srednji šoli; 2017: 
7,69 % vpisanih; 

- 2020: > 10 %; - Delavnice po srednjih šolah in predstavitve 
študijskih programov;  
- Udeležba na kariernih sejmih in 
predstavitve šole na različnih dogodkih; 

- Prav dober učni uspeh v srednji šoli, 
2017: 25,64 % vpisanih; 

- 2020: > 30 %; - Štipendijske sheme za uspešne dijake. 
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5 Razvojni cilji FP za obdobje 2017-2020 
 

Področje Razvojni cilj Ime kazalnika Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika leto za 

2017 

Ciljna vrednost 

kazalnika leto za 

2018 

Ciljna vrednost 

kazalnika leto 

2020 

Ukrepi za 

uresničitev 

razvojnega cilja 

Kakovost Letno posodabljanje 

učnih načrtov (učnih 

izidov in kompetenc)   

Posodobitev učnih 

načrtov 

- Prenova učnih 

načrtov na vseh 

študijskih programih 

2017:  102; 

- Prenova učnih 

načrtov na vseh 

študijskih programih 

2018:  61; 

- Prenova učnih 

načrtov na vseh 

študijskih programih 

2020: 134; 

- Sistematično spremljanje 

aktualizacije učnih načrtov 

s strani dekanje  in 

sodelovanje z nosilci 

predmetov pri prenovi UN  

(pobude, mentoriranje) 

 

Priprava novega in 

posodobljenega 

avtorskega gradiva 

Novo gradivo - Prenova učnih gradiv 

na vseh študijskih 

programih 2017: 0; 

- Prenova učnih gradiv 

na vseh študijskih 

programih 2018: 15; 

- Prenova učnih gradiv 

na vseh študijskih 

programih 2020: 100; 

- Posodobitev oz. priprava 

novega gradiva za 

posamezne predmete, 

študij primerov in 

praktičnih nalog; 

- Posebna priprava gradiv, 

študij primerov in 

praktičnih nalog za izvedbo 

e študija; 

Pričetek izvedbe 

novih načinov 

poučevanja 

Nove oblike 

poučevanja 

- 2017: Portal eGEA 

College; 

- 2018: Pričetek 

aktivnosti za uvedbo 

portala novega; 

- 2020: Nov portal za 

podporo pedagoškemu 

procesu; 

- Usposabljanje VIS 

učiteljev za izvedbo, 

priprava študijskih gradiv in 

portala; 

- Uvedba novega portala v 

pedagoški proces; 

Akreditacija novih 

študijskih programov 

Nov študijski 

programi 

- 2017: Priprava vloge 

za akreditacijo 

dodiplomskega 

programa  Podjetništvo 

v perspektivnih  

panogah (PPP); 

- 2018: Oddaja vloge 

na agenciji NAKVIS in 

pridobitev sklepa o 

akreditaciji 

študijskega programa 

PPP  

- 2020: Akreditacija 1 

novega študijskega 

programa; 

- Oddaja vloge za 

akreditacijo dodiplomskega 

programa PPP na agencijo 

NAVIS; 

 

Akreditacija Prenovljeni - 2017: Oddaja vloge - 2018: Akreditacija -2020: Izvedba  - Končanje postopka in 
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sprememb 

podiplomskih 

študijskih programov 

Podjetniški 

management (PM) in 

Management 

korporativne varnosti 

(MKV) 

podiplomski 

študijski programi 

za akreditacija 

sprememb 

podiplomskih študijskih 

programov  (PM in 

MKV) pri agenciji 

NAKVIS in izvedba 

programov ; 

sprememb in izvedba  

prenovljenih 

podiplomskih 

študijskih  programov 

PM  in MKV 

(preimenovanje v 

UTKV); 

podiplomskih 

študijskih  programov 

PM  in UTKV; 

pridobitev sklepa o 

akreditacije sprememb  

študijskih programov  iz 

agencije NAKVIS; 

- Pričetek izvajanja 

prenovljenih podiplomskih 

študijskih programov; 

Pričetek izvedbe »e 

študija«  

E študij - 2017: Pridobitev 

akreditacije za izvedbo 

»e študija« za  

dodiplomski program 

Podjetništvo in 

podiplomska programa 

PM in MKV; 

- 2018: Izvedba »e 

študija« na 0 

študijskih programih; 

- 2020: Izvedba »e 

študija« na 3 

študijskih programih; 

- Izvedba promocijskih 

aktivnosti za e študij in vpis 

študentov; 

- Usposabljanje VIS 

učiteljev za izvedbo »e 

študija«; 

- Priprava spletnih učilnic, 

študijskih gradiv, študij 

primerov in praktičnih 

nalog za izvedbo študijskih 

predmetov; 

- Izvedba »e študija«; 

Letna samoevalvacija 
in krepitev/ skrb za 
kakovost v 
študijskem procesu in 
podpornem okolju 

Samoevalvacijsko 
poročilo in 
akcijski plan 
ukrepov 

- Samoevalvacijsko 
poročilo 2017: 1x letno 
in akcijski plan 
ukrepov: izvedba in 
spremljanje skozi celo 
leto; 
- Nadzor Komisije za 
kakovost 2017: 2x 
letno; 

- Samoevalvacijsko 
poročilo 2018: 1x 
letno in akcijski plan 
ukrepov: izvedba in 
spremljanje skozi celo 
leto; 
- Nadzor Komisije za 
kakovost 2018: 2x 
letno; 

- 2020: 1x letno; 2x 
letno; 
 
 
 
 
- 2020: 2x letno; 

- Vsakoletna evalvacija 
različnih področij dela, 
komunikacija z deležniki o 
pomembnosti evalvacij, 
skrbnik za kakovost, 
sestajanje Komisije za 
kakovost in priprava 
akcijskega plana, zapis 
minimalnih standardov in 
predstavitev. 

Izobraževanje, 

usposabljanje in 

motiviranje 

pedagoškega in 

nepedagoškega 

osebja 

Standardi 
ravnanja v 
študijskem 
procesu 

- 2017: Minimalni 
standardi ravnanja v 
študijskem procesu: 
predstavljeni na 
vsakem AZ (2 seji); 
2017: Izobraževanje in 

usposabljanje vseh VIS 

učiteljev; 

- 2017:Izobraževanje in 

- 2018: Minimalni 

standardi ravnanja v 

študijskem procesu: 

predstavljeni na sejah 

AZ; 

- 2018: Izobraževanje 

in usposabljanje vseh 

VIS učiteljev; 

- 2020: Minimalni 

standardi ravnanja v 

študijskem procesu: 

predstavljeni na 

vsakem AZ 

- 2020: Izobraževanje 

in usposabljanje vseh 

VIS učiteljev; 

- VIS učitelji svoje 

strokovno znanje 

konstantno nadgrajujejo s 

študijem strokovne 

literature, udeležbo na 

domačin in tujih 

konferencah, pripravo 

člankov in referatov;  
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usposabljanje vsega 

nepedagoškega osebja; 

 

- 2018:Izobraževanje 

in usposabljanje vsega 

nepedagoškega 

osebja; 

 

- 2020:Izobraževanje 

in usposabljanje vsega 

nepedagoškega 

osebja; 

 

- VIS učitelji imajo možnost 

individualnega 

usposabljanja za rokovanje 

s portalom eGEA College; 

-  Za VIS učitelje je 

organizirano izobraževanje 

o dostopu do spletnih baz 

člankov in referatov; 

- Zaposleni FP so motivirani 

za izobraževanje in študij 

preko predstavitvenih 

predavanj in  udeležbe  na 

drugih izobraževanj v 

izvedbi GEA College; 

-Zaposleni (pedagoško in 

nepedagoško osebje) se 

bodo udeležili mednarodnih 

izmenjav  v okviru 

programa Erasmus+; 

- Zaposleni se bodo 

udeležili (zaključili) 

formalnih oblik 

izobraževanja in strokovnih 

usposabljanj; 

Internacionalizacija Internacionalizacija -Tuji VIS učitelji v 

študijskem 

procesu; 

Erasmus+ VIS 

učitelji: 

- Prihajajoči; 

- Odhajajoči; 

Erasmus+ 

nepedagoško os.: 

- Prihajajoči; 

- Odhajajoči; 

Erasmus+ 

študenti: 

- 2017:2; 

 

 

 

 

- 2017: 3; 

- 2017: 3; 

 

 

- 2017: 2; 

- 2017: 2; 

 

 

- 2018: 2; 

 

 

 

 

- 2018: 2; 

- 2018: 5; 

 

 

- 2018: 3; 

- 2018: 4; 

 

 

- 2020: 5; 

 

 

 

 

- 2020: 5; 

- 2020: 5; 

 

 

- 2020: 2; 

- 2020: 4; 

 

 

- Prijave na različne 

projekte in iskanje novih 

tujih partnerjev; 

- Priprava razpisov za 

odhod v tujino in prihod iz 

tujine; 

- Predstavitev možnosti in 

priložnosti tujine vsem 

deležnikom (na 

predavanjih, sejah AZ, 

uvodnih dnevih);  

- Vabilo tujim 

visokošolskim učiteljem in 
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- Odhajajoči; 

- Prihajajoči; 

 

- 2017: 11; 

- 2017:48; 

- 2018: 7; 

- 2018: 20; 

- 2020: 15 

- 2020: manj kot 50; 

grajenje dobrih odnosov z 

njimi in njihovimi 

inštitucijami. 

Osvojitev novih 

geografskih trgov 

Novi geografski 

trgi 

- 2017: Št. držav iz 

katerih prihajajo 

študenti: 9; 

- 2017: Erasmus+ št. 

novih partnerjev: 14; 

 

- 2018: Št. držav iz 

katerih prihajajo 

študenti: 7; 

- 2018: Erasmus+ št. 

novih partnerjev: 2; 

 

- 2020: Št. držav iz 

katerih prihajajo 

študenti: 10; 

- 2020: Erasmus+ št. 

novih partnerjev: več 

kot 50; 

 

- Promocijske aktivnosti in 

marketinške kampanje; 

- Predstavitvena 

predavanja v tujini; 

- Obiski partnerskih 

institucij v tujini; 

- Udeležba na konferencah 

v tujini; 

Krepitev 

intelektualnega in 

razvojnega jedra 

 

 

- Sodelovanje z 

raziskovalci; 

- Organizacija 

ABSRC 

konference; 

- Udeležba na 

ABSRC konferenci; 

- Udeležba na 

drugih 

mednarodnih 

konferencah; 

- Izdaja 

mednarodne 

revije ABSRJ; 

- 2017: Število objav 

na raziskovalca : 2; 

- 2017: Izvedeni  ABSRC 

konferenci: 2; 

- 2017: Število VIS 

učiteljev na ABSRC 

konferenci: 3; 

- 2017: Število VIS 

učiteljev na drugih 

mednarodnih 

konferencah: 2; 

- 2017: Število izdaj 

mednarodne 

znanstvene revije: 2; 

- 2018: Število objav 

na raziskovalca : 2; 

- 2018: Načrtovana 

ABSRC konferenca: 1; 

- 2018: Število VIS 

učiteljev na ABSRC 

konferenci: 3; 

- 2018: Število VIS 

učiteljev na drugih 

mednarodnih 

konferencah: 2; 

- 2018: Število izdaj 

mednarodne 

znanstvene revije: 2; 

- 2020: Število objav 

na raziskovalca : 2; 

- 2020: Načrtovani  

ABSRC konferenci: 1; 

- 2021: Število VIS 

učiteljev na ABSRC 

konferenci: 5; 

- 2021: Število VIS 

učiteljev na drugih 

mednarodnih 

konferencah: 4; 

- 2018: Število izdaj 

mednarodne 

znanstvene revije: 2; 

- Sodelovanje s tujimi in 

slovenskimi raziskovalci; 

- Promocija, organizacija 

in izvedba ABSRC 

konference; 

- Večja udeležba na drugih 

mednarodnih konferencah; 

- Izvedba aktivnosti za 

izdajo ABSRJ revije; 

Izvedba mednarodne 

poletne šole 

Bootcamp for future 

Entrepreneurs 

Mednarodna 

poletna šola 

2017: Izvedena 1 

mednarodna poletna 

šola (10 dni); 

2018: Izvedena 1 

mednarodna poletna 

šola (10 dni); 

2021: Izvedena 1 

mednarodna poletna 

šola (10 dni); 

- Promocija  mednarodne 

poletne šole: 

o Spletna stran; 

o Družbena omrežja 

(facebook, twiter); 

o Pri obstoječih tujih 

partnerjih; 

Sodelovanje z 

okoljem 

Vključevanje 

strokovnjakov iz 

prakse v študijski 

proces; 

 

- Gostujoči 

predavatelji; 

- Poslovni 

dogodki; 

 

- 2017: Vključevanje 

gostujočih 

predavateljev iz praske 

v pedagoški proces : 

32; 

- 2018: Vključevanje 

gostujočih 

predavateljev iz 

praske v pedagoški 

proces:  30; 

- 2020: Vključevanje 

gostujočih 

predavateljev iz 

praske v pedagoški 

proces: 30; 

- Negovanje odnosa in 

sodelovanje z okoljem; 

- Izvedba promocijskih 

dogodkov in aktivnosti; 

- Povezovanje s podjetji 
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- 2017: Št. poslovnih 

dogodkov: 5; 

- 2018: Št. poslovnih 

dogodkov: 4; 

2018: št. poslovnih 

dogodkov: 5; 

preko kariernega centra in 

Alumni kluba. 

 

 

Sodelovanje s 

srednjimi šolami - 

izvedba brezplačnih 

delavnic za dijake; 

Izvedba delavnic 

za dijake 

- 2017: Izvedba 

delavnic za 

srednješolske učitelje: 

29 delavnic; 

- 2018: Izvedba 

delavnic za 

srednješolske učitelje: 

25 delavnic; 

- 2020: Izvedba 

delavnic za 

srednješolske 

učitelje: 25 delavnic; 

- Dijakom srednjih šol 

ponuditi brezplačne 

delavnice z aktualnimi 

vsebinami za ozaveščanje o 

podjetništvu in kariernih 

izzivih ter širjenje 

podjetniškega mišljenja; 

Sodelovanje s 

srednjimi šolami - 

izvedba brezplačnih 

delavnice za učitelje; 

 

Izvedba delavnice 

za srednješolske 

učitelje 

- 2017: Izvedba 

delavnice za 

srednješolske učitelje: 

1 delavnica; 

- 2018: Izvedba 

delavnice za 

srednješolske učitelje,  

1 delavnica; 

- 2020: Izvedba 

delavnice za 

srednješolske 

učitelje: 1 delavnica; 

- Srednješolskim učiteljem 

ponuditi delavnice o  

uporabi različnih orodij  pri 

predmetih ekonomsko 

oslove smeri v procesu 

generiranja idej, priprave 

koncepta in predhodne 

preveritve poslovnih idej. 

Izvedba državnega 

tekmovanja Mladi 

podjetnik 

Tekmovanje Mladi 

podjetnik 

- 2017: Izvedba  

državnega tekmovanje  

Mladi podjetnik: 1 

tekmovanje; 

- 2018: Izvedba  

državnega tekmovanje  

Mladi podjetnik: 1 

tekmovanje; 

- 2020: Izvedba  

državnega tekmovanje  

Mladi podjetnik: 1 

tekmovanje; 

- Izvedba aktivnosti za 

organizacijo in izvedbo 22. 

državnega tekmovanje 

Mladi podjetnik. 

Sodelovanje s 

podjetji - izvedba 

študentskih izzivov; 

Študentski izziv - 2017: Št. študentskih 

izzivov: 2; 

- 2018: Št. študentskih 

izzivov: 1; 

2020: Št. študentskih 

izzivov: 1; 

- Vsako leto izvesti 1 

študentski izziv - reševanje 

podjetniških primerov v 

izbranem podjetju. 

Sodelovanje z 

drugimi VIS 

institucijami 

Sodelovanje z 

drugimi VIS 

institucijami 

2017: Sodelovanje z EF 

v Ljubljani pri izvedbi 

Slovenian case 

Challenge; 

2018: Sodelovanje z 

EF v Ljubljani pri 

izvedbi Slovenian case 

Challenge; 

2020: Izmenjava 

izvedbe študijskih 

vsebin in druge oblike 

sodelovanja z VIS 

institucijami: 3; 

- Vztrajati pri 

vzpostavljanju stikov z 

drugi Vis institucijami v 

Sloveniji; 

Krepitev sodelovanja 

z gospodarstvom 

Sodelovanje z 

gospodarstvom 

2017: 

- Število skupnih R&R 

in aplikativnih 

projektov : 3 projekti; 

- Število organizacij 

2018: 

- Število skupnih R&R 

in aplikativnih 

projektov : 3 projekti; 

- Število organizacij 

2020: 

 - Število skupnih R&R 

in aplikativnih 

projektov : 3 projekti; 

- Število organizacij 

- Prijava na skupne projekt 

e; 

- Izvedba Študentskih 

izzivov na primeru podjetij; 

- Izvedba Poletne šola Boot 
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vključenih v študijski 

proces : 25 organizacij, 

gostje v predavalnici – 

32,1 obisk podjetja; 

- Število poslovnih 

dogodkov :  5; 

 

vključenih v študijski 

proces : 18 

organizacij, gostje v 

predavalnici – 30, 1 

obisk podjetja; 

- Število poslovnih 

dogodkov :  5; 

 

vključenih v študijski 

proces : 25 

organizacij, gostje v 

predavalnici – 30, 

1 obisk podjetja; 

- Število poslovnih 

dogodkov :  5; 

 

Camp 4 Future 

Entrepreneurs  z obiski 

podjetij; 

- Ekskurzije v podjetja; 

- Sodelovanje s podjetji, v 

katerih študenti GEA FP 

opravljajo prakso, v 

diplomskem delu ali že 

tekom študijskega procesa 

pod mentorstvom rešujejo 

primere/naloge iz podjetij.  

- Podpis novih  Sporazumov 

o sodelovanju ; 

-  Sodelovanje s podjetji 

preko Kariernega centra, 

izmenjava informacij, 

objava prostih delovnih 

mest na portalu Kariernega 

centra; 

- Vključevanje gostujočih 

predavateljev iz 

gospodarstva v pedagoški 

proces; 

- Sodelovanje s podjetji in 

gospodarstveniki v okviru 

poslovnega dogodka Dan 

podjetništva; 

Aktivno sodelovanje 

z organizacijami, ki 

podpirajo 

podjetništvo in 

podjetniškim 

podpornim okoljem 

- Slovenian case 

Challenge; 

- Podjetniški 

kongres; 

- Sodelovanje z 

GZS; 

- Sodelovanje v 

upravnih organih; 

- Sodelovanje z 

Moje delo; 

2017: 

- Sodelovanje na 

Slovenian Case 

Challange: 1; 

- Sodelovanje na 

Podjetniškem 

kongresu: 1; 

- Sodelovanje na 

konferencah GZS: skozi 

celo leto; 

2018: 

- Sodelovanje na 

Slovenian Case 

Challange: 1; 

- Sodelovanje na 

Podjetniškem 

kongresu: 1; 

- Sodelovanje na 

konferencah GZS: 

skozi celo leto; 

2020: 

- Sodelovanje na 

Slovenian Case 

Challange: 1; 

- Sodelovanje na 

Podjetniškem 

kongresu: 1; 

- Sodelovanje na 

konferencah GZS: 

skozi celo leto; 

- Sponzoriranje in udeležba 

kot govorniki na dogodkih 

in konferencah; 

- Soorganizacija, udeležba 

in promocija GEA College 

na dogodkih Moje delo; 

- Sodelovanje na kariernih 

sejmih in drugih 

promocijskih aktivnosti; 

- Uveljavljanje interesov 
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- Sodelovanje s 

CEED; 

- Sodelovanje z 

Institutom za 

korpor. varnostne 

študije; 

 

- Sodelovanje v 

upravnih odborih 

različnih GZS zbornic: 

skozi celo leto; 

- Sodelovanje na 

različnih dogodkih 

združenj: skozi celo 

leto; 

- Sodelovanje na 
dogodkih Moje delo: 
skozi celo leto;  
- Sodelovanje na 
konferencah mreže 
CEED: skozi celo leto; 
- Sodelovanje na 
dogodkih Instituta za 
korporativne varnostne 
študije: 1 
 

- Sodelovanje v 

upravnih odborih 

različnih GZS zbornic: 

skozi celo leto; 

- Sodelovanje na 

različnih dogodkih 

združenj: skozi celo 

leto; 

- Sodelovanje na 
dogodkih Moje delo: 
skozi celo leto;  
- Sodelovanje na 
konferencah mreže 
CEED: skozi celo leto; 
- Sodelovanje na 
dogodkih Instituta za 
korporativne 
varnostne študije: 1 
 

- Sodelovanje v 

upravnih odborih 

različnih GZS zbornic: 

skozi celo leto; 

- Sodelovanje na 

različnih dogodkih 

združenj: skozi celo 

leto; 

- Sodelovanje na 
dogodkih Moje delo: 
skozi celo leto;  
- Sodelovanje na 
konferencah mreže 
CEED: skozi celo leto; 
- Sodelovanje na 
dogodkih Instituta za 
korporativne 
varnostne študije: 1 
 

GEA College preko članstva 

v upravnih odborih; 

- Prijava na projekte v 

partnerstvu s cehovskimi 

združenji; 
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6 Načrt izvajanja študijske dejavnosti na FP za obdobje 2018-2020 
 

Študijski program Število razpisanih vpisnih 
mest za Slovence in EU 
za vpis v 1. letnik za 

študijsko leto 2017/18: 

Število študentov, ki so v 
študijskem letu 2017/18 
prvič vpisani v 1. letnik 
študijskega programa 

(Slovenci in EU): 

Načrtovano število razpisa vpisnih mest za Slovence in EU za vpis v 1. letnik po 
študijski letih in stopnji študijskega programa: 

2018/19 2019/20 2020/21 

I. 
stopnja 

II. 
stopnja 

III. 
stopnja 

I. 
stopnja 

II. 
stopnja 

III. 
stopnja 

I. 
stopnja 

II. 
stopnja 

III. 
stopnja 

I. 
stopnja 

II. 
stopnja 

III. 
stopnja 

I. 
stopnja 

II. 
stopnja 

III. 
stopnja 

*Podjetništvo, 1. stopnja 
(redni študij) 

80 0 0  37 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 

Podjetništvo, 1. stopnja 
(izredni študij) 

 130  0 0  17  0   0  170 0   0 170   0 0   170 0  0 

Digitalni marketing, 1. 
Stopnja (izredni študij) 

 100 0 0 17  0 0  100 0 0  100 0 0  100 0 0 

Podjetništvo v 
perspektivnih panogah, 1. 
stopnja (izredni študij) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  140 0 0  140 0 0 

Podjetniški management, 
2. stopnja (izredni študij) 

0  110 0 0  15 0 0 110  0 0  110 0 0  110 0 

Management korporativne 
varnosti, 2. stopnja 
(izredni študij) 

0  80 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Upravljanje s tveganji in 
korporativna varnost, 2. 
stopnja (izredni študij) 

0 0 0 0 0 0 0  80 0 0  80 0 0 80  0 

                                

SKUPAJ 
 

 310  190  0  71  15  0  350  190  0  490  190  0  490  190  0 

* Koncesioniran študij                
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6.1 Pojasnila k Načrtu za izvajanje študijske dejavnosti v obdobju 2018-2020 

 
1. Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja 

V š.l. letu 2015/2016 smo 30 razpisanih študijskih mest na rednem študiju iz Pirana 

prenesli v Ljubljano, tako da so vsa študijska mesta za redni študij (80) razpisana samo v 

Ljubljani. Zmanjšanje števila razpisnih študijskih mest za redni študij do leta 2021 ne 

načrtujemo. Povečanje vpisa rednih študentov v Ljubljani bomo v naslednjih letih dosegli z 

različni aktivnostmi, ki jih že izvajamo: kakovostna in prepoznavna izvedba študijskega 

programa, intenzivno sodelovanje z gospodarstvom in ostalim poslovnim okoljem, dvig 

prepoznavnosti in ugleda blagovne znamke GEA College, krepitev tržnega deleža, ipd. 

 

2. Študijski program Digitalni marketing, 1. stopnja 

Študijski program smo pričeli izvajati v š.l. 2017/2018, vzdržnost pri izvajanju študijskega 

programa načrtujemo tudi v prihodnje. Študijski program Digitalni marketing je pomembna 

dodana vrednost študijskemu programi Podjetništvo, saj študenti kot izbirne predmete 

lahko izberejo predmete programa Digitalni marketing, ki niso del predpisanih študijskih 

vsebin, in obratno. 

 

3. Podjetništvo v perspektivnih panogah, 1. stopnja (izredni študij) – v postopku 
akreditacije 

Na GEA College smo v sodelovanju med VIS učitelji in deležniki poslovnega okolja pripravili 

nov dodiplomski študijski program Podjetništvo v perspektivnih panogah. Program ponuja 

izbirnost v treh študijskih smereh – družinsko podjetništvo, podjetništvo v turizmu in 

podjetništvo v marketingu. Program bomo v postopek akreditacije pri agenciji NAKVIS 

oddali, ko bo aktiviran portal eNAKVIS. Načrtujemo, da bomo študijski program pričeli 

izvajati v š.l. 2019/2020. 

 

4. Podjetniški management, 2. stopnja (izredni študij) 

Podiplomski študijski program smo v letu 2017 temeljito prenovili in spremembe oddali na 

agencijo  NAKVIS v potrditev.  Pri prenovi študijskih programov smo upoštevali standarde in 

merila, predpisane s strani agencije NAKVIS, potrebe podane s strani gospodarstva in 

podjetnikov, globalne trende in standarde za področje izobraževanja ter zahteve v zvezi z 

znanji in spretnostmi zaposlenih in podjetnikov, ki jih pred njih postavljajo trgi in 

naraščajoča kompleksnost poslovnih procesov. Prenovljeni študijski program bomo pričeli 

izvajati v š.l. 2018/2019, vzdržnost študijskega programa in večji vpis študentov 

načrtujemo za daljše obdobje. 

 

5. Management korporativne varnosti, 2. stopnja (izredni študij) 

Vpisa v podiplomski študijski program v š.l. 2017/2018 nismo uspeli realizirati kljub 

različnih aktivnostim za promocijo in prepoznavnost študijskega programa. V letu 2017 smo 

študijski program temeljito prenovili in pri prenovi intenzivno sodelovali z Inštitutom za 

korporativne varnostne študije. Spremembe študijskega programa (tudi naziv programa) 

smo v potrditev oddali na agencijo NAKVIS. 
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6. Upravljanje s tveganji in korporativna varnost, 2. stopnja 

Po prenovi smo podiplomski študijski program  Management korporativne varnosti 

preimenovali v Upravljanje s tveganji in korporativna varnost. Načrtujemo, da bomo 

prenovljen študijski program lahko pričeli izvajati v š.l. 2018/2019. 

 

 

Tabela: Število vpisanih študentov po študijskih programih za obdobje zadnjih treh let 

Študijski program 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Podjetništvo, 1. stopnja  
- Redni študij* 
- Izredni študij 

131 
102 

 
150 
112 

 
141 
116 

Skupaj 233 262 257 

   
  

Digitalni marketing, 1. stopnja 17   

    

Premoženjsko svetovanje, 1. stopnja 2 4 4 

   
  

Podjetniški management, 2. stopnja 27 56** 21 

   
  

Management korporativne varnosti, 2. stopnja 1 8 9 

    

 SKUPAJ: 280 330 291 

 
* koncesioniran študij 

** zaključek programa (dokončanje študija iz preteklih let) 

 

 

Tabela: Število diplomantov FP dan na 31.12.2017 
 

Študijski program  2017 Skupaj do 31.12.2017 

Podjetništvo, 1. bolonjska stopnja 79 664 

Premoženjsko svetovanje, 1. stopnja 0 2 

Management korporativne varnosti, 

2. bolonjska stopnja 

1 2 

Podjetniški management, 2. bolonjska stopnja 4 4 

Podjetništvo, 2. bolonjska stopnja 0 271 

Podjetništvo, visokošolski program 0 888 

Podjetništvo, specialistični program 0 11 

Skupaj 84 1842 
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7 Izobraževalna dejavnost FP 

 
V okviru izobraževalne dejavnosti FP izvaja različne aktivnosti in dejavnosti: 

 

o Študijska dejavnost: študijski programi s koncesijo: 

- Dodiplomski študijski program Podjetništvo (redni študij); 

 

o Študijska dejavnost: študijski programi brez koncesije: 

- Dodiplomski študijski program Podjetništvo (izredni študij); 

- Dodiplomski študijski program Digitalni marketing (izredni študij); 

- Podiplomski študijski program Podjetniški management (izredni študij); 

- Podiplomski študijski program Management korporativne varnosti (izredni 

študij); 

 

o Študijski programi za izpopolnjevanje in neformalne oblike učenja: 

- Mednarodna poletna šola Bootcamp 4 future entrpreneurs; 

- Obnovitvena predavanja; 

- Študentski izziv; 

- Slovenian Case Challenge; 

 

o Dodatne dejavnosti/aktivnosti za podporo izvedbe pedagoškega procesa in 

delovanja zavoda: 

- Sodelovanje s srednjimi šolami – izvedba delavnic za dijake srednjih šol; 

- Sodelovanje s srednjimi šolami – izvedba delavnic za srednješolske učitelje; 

- Izvedba državno tekmovanje Mladi podjetnik; 

- Tuji gostujoči predavatelji (preko razpisa MIZŠ); 

- Hercules Trophy športni in družabni dogodek; 

- Organizacija in izvedba ABSRC konference ter zbornika in revije ABSRJ; 

- Aktivnosti in delovanje inkubatorja; 

 

o Knjižnična dejavnost. 

 

V nadaljevanju bomo posamezne aktivnosti podrobneje opisali in ponekod predstavili 

prednostne cilje za leto 2018. 
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7.1 Študijska dejavnost: prednosti cilji za leto 2018 – študijski programi s koncesijo 

 

Prednostni kratkoročni cilji za 

leto 2018 

Ukrepi za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ime 

kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika za leto 

2017 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2018 

Predvideni 

viri 

financiranja 

Letno posodabljanje učnih načrtov  - Sistematično spremljanje 

aktualizacije učnih načrtov s 

strani dekanje  in sodelovanje z 

nosilci predmetov pri prenovi UN  

(pobude, mentoriranje) 

Posodobitev 

učnih načrtov 

2017: Prenova učnih 

načrtov: 44; 

2018: Prenova učnih 

načrtov:  44; 

Lastni viri in RSF 

MIZŠ 

Priprava novega in posodobljenega 

avtorskega gradiva 

- Posodobitev oz. priprava novega 

gradiva za posamezne predmete, 

študij primerov in praktičnih 

nalog; 

- Posebna priprava gradiv, študij 

primerov in praktičnih nalog za 

izvedbo e študija; 

Novo gradivo 2017: Prenova učnih 

gradiv:0; 

2018: Prenova učnih 

gradiv: 10; 

Lastni viri in RSF 

MIZŠ 

Letna samoevalvacija in krepitev/ skrb 

za kakovost v študijskem procesu in 

podpornem okolju 

- Izvedba evalvacij vseh 

deležnikov v študijskem procesu;  

- Komunikacija z deležniki o 

pomembnosti evalvacij; 

- Določen je skrbnik za kakovost; 

- Sestajanje Komisije za kakovost 

in priprava akcijskega plana  in  

ukrepov; 

- Zapis minimalnih standardov in 

predstavitev. 

Samoevalvacij

sko poročilo in 

akcijski plan 

ukrepov 

- Samoevalvacijsko 

poročilo  in akcijski plan 

ukrepov 2017: 1 (izvedba 

in spremljanje skozi celo 

leto); 

- Nadzor Komisije za 

kakovost 2017: 2x letno; 

- Samoevalvacijsko 

poročilo  in akcijski 

plan ukrepov 2018: 1 

(izvedba in 

spremljanje skozi 

celo leto); 

- Nadzor Komisije za 

kakovost 2018: 2x 

letno; 

Lastni viri 

Izobraževanje, usposabljanje in 

motiviranje pedagoškega in 

nepedagoškega osebja 

VIS učitelji svoje strokovno 

znanje konstantno nadgrajujejo s 

študijem strokovne literature, 

udeležbo na domačin in tujih 

konferencah, pripravo člankov in 

referatov;  

- VIS učitelji imajo možnost 

individualnega usposabljanja za 

Standardi 

ravnanja v 

študijskem 

procesu 

- 2017: Minimalni 
standardi ravnanja v 
študijskem procesu: 
predstavljeni na vsakem 
AZ (2 seji); 
2017: Izobraževanje in 

usposabljanje vseh VIS 

učiteljev (eGEA College, 

dostop do e baz člankov, 

- 2018: Minimalni 
standardi ravnanja v 
študijskem procesu: 
predstavljeni na 
vsakem AZ (2 seji); 
2018: Izobraževanje 

in usposabljanje vseh 

VIS učiteljev (eGEA 

College, dostop do e 
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rokovanje s portalom eGEA 

College; 

-  Za VIS učitelje je organizirano 

izobraževanje o dostopu do 

spletnih baz člankov in referatov; 

- Zaposleni FP so motivirani za 

izobraževanje in študij preko 

predstavitvenih predavanj in  

udeležbe  na drugih izobraževanj 

v izvedbi GEA College; 

-Zaposleni (pedagoško in 

nepedagoško osebje) se bodo 

udeležili mednarodnih izmenjav  

v okviru programa Erasmus+; 

- Zaposleni se bodo udeležili 

(zaključili) formalnih oblik 

izobraževanja in strokovnih 

usposabljanj; 

referatov in drugih 

vsebin, uporaba študije 

primerov, Erasmus 

izmenjave, udeležna na 

konferencah, ipd.); 

- 2017:Izobraževanje in 

usposabljanje vsega 

nepedagoškega osebja 

(tečaji, seminarji, 

strokovna usposabljanja, 

formalno izobraževanje); 

 

baz člankov, 

referatov in drugih 

vsebin, uporaba 

študije primerov, 

Erasmus izmenjave, 

udeležna na 

konferencah, ipd.); 

- 2018:Izobraževanje 

in usposabljanje 

vsega nepedagoškega 

osebja (tečaji, 

seminarji, strokovna 

usposabljanja, 

formalno 

izobraževanje); 

 

 
 
 

7.2 Študijska dejavnost: prednosti cilji za leto 2018  – študijski programi brez koncesije 

 

Prednostni kratkoročni cilji za 

leto 2018 

Ukrepi za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika za leto 

2017 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2018 

Predviden

i viri 

financiran

ja 

Letno posodabljanje učnih načrtov 

(učnih izidov in kompetenc)   

Sistematično spremljanje 

aktualizacije učnih načrtov s 

strani dekanje  in sodelovanje z 

nosilci predmetov pri prenovi UN  

(pobude, mentoriranje) 

 

Posodobitev učnih 

načrtov 

2017: Prenova učnih 

načrtov:  47; 

2018: Prenova učnih 

načrtov : 18; 

Lastni viri  

Priprava novega in posodobljenega - Posodobitev oz. priprava novega Novo gradivo 2017: Prenova učnih 2018: Prenova učnih Lastni viri 
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avtorskega gradiva gradiva za posamezne predmete, 

študij primerov in praktičnih 

nalog; 

- Posebna priprava gradiv, študij 

primerov in praktičnih nalog za 

izvedbo e študija; 

gradiv : 0; gradiv : 5; 

Akreditacija novega dodiplomskega 

program Podjetništvo v perspektivnih 

panogah 

- Oddaja vloge za akreditacijo 

dodiplomskega programa PPP na 

agencijo NAVIS; 

- Priprava koncepta, predmetnika 

in vsebine novih študijskih 

programov (v sodelovanju z VIS 

učitelji, deležniki iz poslovnega 

okolja in pobud v postopkih 

samoevalvcije); 

Nov študijski 

programi 

2017: Priprava vloge za 

akreditacijo 

dodiplomskega 

programa  Podjetništvo 

v perspektivnih 

panogah in oddaja pri 

agenciji NAKVIS  

2018: Sklep o 

akreditaciji 

študijskega programa 

PPP od agencije 

NAKVIS; 

Lastni viri  

Akreditacija sprememb podiplomskih 

študijskih programov Podjetniški 

management (PM) in Management 

korporativne varnosti (MKV) 

- Končanje postopka in pridobitev 

sklepa o akreditacije sprememb  

študijskih programov  iz agencije 

NAKVIS; 

- Pričetek izvajanja prenovljenih 

podiplomskih študijskih 

programov; 

Prenovljeni 

podiplomski študijski 

programi 

2017: Oddaja vlog za 

akreditacija sprememb 

študijskih programov  

PM in MKV pri agenciji 

NAKVIS ; 

2018: Sklep o 

akreditaciji 

sprememb študijskih 

programov od 

agencije NAKVIS  in 

izvedba  prenovljenih 

podiplomskih 

študijskih  programov 

PM  in UTKV; 

Lastni viri  

Pričetek izvedbe »e študija«  - Izvedba promocijskih aktivnosti 

za e študij in vpis študentov; 

- Usposabljanje VIS učiteljev za 

izvedbo »e študija«; 

- Priprava spletnih učilnic, 

študijskih gradiv, študij primerov 

in praktičnih nalog za izvedbo 

študijskih predmetov; 

- Izvedba »e študija«; 

E študij 2017: Pridobitev 

akreditacije za izvedbo 

»e študija« za 

dodiplomski program 

Podjetništvo in 

podiplomska programa 

PM in MKV; 

2018: Izvedba 

aktivnosti za pričetek 

e študija v š.l. 

2018/2019; 

Lastni viri  

Zagotoviti dolgoročnost in vzdržnost 

izvajanja študijskega programa 

Upravljanje s tveganji in korporativna 

varnost (2. bolonjska stopnja) 

- Promocija, strokovna srečanja, 

objave strokovnih člankov; 

- Direktni kontakti z velikimi 

podjetji in podjetji 

 

- Število vpisanih v 

prvi letnik; 

- Število študentov, 

2017: 

- Število vpisanih v prvi 

letnik: 0 

- Število študentov, ki 

2018: 

- Število vpisanih v 

prvi letnik: 15; 

- Število študentov, 

Lastni viri  
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specializiranimi za različne 

oblike varovanja; 

-Izvedba informativnih dni; 

- Udeležba na promocijskih 

dogodkih za izobraževalce (npr. 

Informativa) 

ki napredujejo v višji 

letnik; 

- Število 

diplomantov; 

napredujejo v višji 

letnik: 0; 

- Število diplomantov: 

1; 

 

 

 

ki napredujejo v višji 

letnik: 0; 

- Število 

diplomantov: 4; 

 

Zagotoviti dolgoročnost in vzdržnost 

izvajanja študijskega programa 

Podjetniški management (2. bolonjska 

stopnja)  

Promocija, strokovna srečanja, 

objave strokovnih člankov;  

- Direktni kontakti s podjetji; 

- Kontakti z organizacijami 

neprofitnega in javnega 

sektorja; 

- Organizacija in izvedba 

informativnih dni; 

- Udeležba na promocijskih 

dogodkih za izobraževalce (npr. 

Informativa) 

 

- Število vpisanih v 

prvi letnik; 

- Število študentov, 

ki napredujejo v višji 

letnik: 

- Število 

diplomantov: 

 

 

 

2017: 

- Število vpisanih v prvi 

letnik: 17; 

- Število študentov, ki 

napredujejo v višji 

letnik: 15; 

- Število diplomantov: 

4; 

 

2018: 

- Število vpisanih v 

prvi letnik: 20; 

- Število študentov, 

ki napredujejo v višji 

letnik: 17; 

- Število 

diplomantov: 8; 

 

Lastni viri  

Letna samoevalvacija in krepitev/ skrb 

za kakovost v študijskem procesu in 

podpornem okolju 

- Izvedba evalvacij vseh 

deležnikov v študijskem procesu;  

- Komunikacija z deležniki o 

pomembnosti evalvacij; 

- Določen je skrbnik za kakovost; 

- Sestajanje Komisije za kakovost 

in priprava akcijskega plana  in  

ukrepov; 

- Zapis minimalnih standardov in 

predstavitev. 

Samoevalvacijsko 

poročilo in akcijski 

plan ukrepov 

- Samoevalvacijsko 

poročilo  in akcijski 

plan ukrepov 2017: 1 

(izvedba in spremljanje 

skozi celo leto); 

- Nadzor Komisije za 

kakovost 2017: 2x 

letno; 

- Samoevalvacijsko 

poročilo  in akcijski 

plan ukrepov 2018: 1 

(izvedba in 

spremljanje skozi 

celo leto); 

- Nadzor Komisije za 

kakovost 2018: 2x 

letno; 

Lastni viri 

Izobraževanje, usposabljanje in 

motiviranje pedagoškega in 

nepedagoškega osebja 

VIS učitelji svoje strokovno 

znanje konstantno nadgrajujejo s 

študijem strokovne literature, 

udeležbo na domačin in tujih 

konferencah, pripravo člankov in 

referatov;  

- VIS učitelji imajo možnost 

individualnega usposabljanja za 

rokovanje s portalom eGEA 

Standardi ravnanja v 

študijskem procesu 

- 2017: Minimalni 
standardi ravnanja v 
študijskem procesu: 
predstavljeni na 
vsakem AZ (2 seji); 
2017: Izobraževanje in 

usposabljanje vseh VIS 

učiteljev (eGEA 

College, dostop do e 

baz člankov, referatov 

- 2018: Minimalni 
standardi ravnanja v 
študijskem procesu: 
predstavljeni na 
vsakem AZ (2 seji); 
2018: Izobraževanje 

in usposabljanje vseh 

VIS učiteljev (eGEA 

College, dostop do e 

baz člankov, 
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College; 

-  Za VIS učitelje je organizirano 

izobraževanje o dostopu do 

spletnih baz člankov in referatov; 

- Zaposleni FP so motivirani za 

izobraževanje in študij preko 

predstavitvenih predavanj in  

udeležbe  na drugih izobraževanj 

v izvedbi GEA College; 

-Zaposleni (pedagoško in 

nepedagoško osebje) se bodo 

udeležili mednarodnih izmenjav  

v okviru programa Erasmus+; 

- Zaposleni se bodo udeležili 

(zaključili) formalnih oblik 

izobraževanja in strokovnih 

usposabljanj; 

in drugih vsebin, 

uporaba študije 

primerov, Erasmus 

izmenjave, udeležna 

na konferencah, ipd.); 

- 2017:Izobraževanje in 

usposabljanje vsega 

nepedagoškega osebja 

(tečaji, seminarji, 

strokovna 

usposabljanja, 

formalno 

izobraževanje); 

 

referatov in drugih 

vsebin, uporaba 

študije primerov, 

Erasmus izmenjave, 

udeležna na 

konferencah, ipd.); 

- 2018:Izobraževanje 

in usposabljanje 

vsega nepedagoškega 

osebja (tečaji, 

seminarji, strokovna 

usposabljanja, 

formalno 

izobraževanje); 
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 7.3 Študijski programi za izpopolnjevanje in neformalne oblike učenja 

 
V okviru programov za izpopolnjevanje, ki udeležencem zagotavljajo osvežitev in 

poglabljanje znanj in kompetenc, bomo v letu 2018 izvedli več aktivnosti, k jih bomo v 

nadaljevanju podrobneje opredelili. 

 

7.3.1 Mednarodna poletna šola Bootcamp 4 future entrpreneurs 

 
Mednarodni intenzivni program usposabljanja s področja podjetništva, mednarodna poletna 

šola  »Bootcamp 4 Future Entrepreneurs«, bo potekala od 01.07.2018 do 12.01.2018 v 

Piranu in Ljubljani. Program je namenjen mladim z željo po ustanovitvi lastnega podjetja 

ali krepitvi podjetniške miselnosti, ki želijo pridobiti temeljno podjetniško znanje ob 

posredovanju izkušenj s strani uspešnih in izkušenih podjetnikov. V sklopu programa 

udeleženci spoznajo in obiščejo tudi več podjetij (v letu 2018 predvidoma podjetja Duol, 

Studio Moderna in Atlantic Grupa) se imajo priložnost preizkusiti v reševanju realnih 

poslovnih izzivov ter svoje rešitve tudi predstaviti pred vodstvom in lastniki podjetij. 

Udeleženci mednarodne poletne šole, študenti GEA College – FP, so lahko v postopku  

priznavanja neformalno pridobljenega znanja v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in 

spretnosti in soglasjem Senata FP, dobili oddajo vlogo za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja. 

 

7.3.2 Obnovitvena predavanja 

 
Za študente preteklih generacij,  ki še niso zaključili študija, bomo za posamezne 

predmete organizirali obnovitvena predavanja in priprave na izpit. Nabor predmetov bomo 

sestavili na podlagi potreb oziroma pobud. Z izvedbi obnovitvenih predavanja študenti 

ponovno pridejo v stik z vsebino predmeta in VIS učitelji n lažje nadaljujejo z aktivnostmi 

za dokončanje študija. Ta aktivnost se je  v preteklih letih izkazala kot uspešen prispevek k 

večji prehodnosti študentov in hitrejšem zaključevanju študija.   

 

7.3.4 Študentski izziv 

 
Kakovost pedagoškega procesa nadgrajujemo z izvedbo študentskih izzivov. Sodelovanje s 

podjetji pri izvedbi študentskih izzivov je za študente velika dodana vrednost. Za študente 

je na začetku izziva na sedežu izbranega podjetja organizirana predstavitev podjetja, vrsta 

izziva in  pričakovanja, ter mentorjev iz podjetja in GEA College. Izziv se zaključi s 

predstavitvijo izdelkov študentov, najboljšim se omogoči opravljanje študijske prakse v 

podjetju. Študentski izziv bomo izvedli v jeseni 2018. Vključevanje študentskih izzivov v 

pedagoški proces je pomembna nadgradnja pedagoškega procesa in pomemben vidik pri 

gradnji kompetenc študentov in pridobivanju praktičnih izkušenj. S različnimi podjetji in 

njihovimi izzivi povečujemo interdisciplinarnost študija in spoznavanje področij s katerimi 

se študenti drugače ne bi srečali. GEA College tudi tako neguje odnose s podjetji, s 

katerimi že sodeluje na drugih področjih (npr. praksah) in k sodelovanju privablja nove ter 

gradi prepoznavnost blagovne znamke. 
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7.3.5 Slovenian Case Challenge 

 
Tudi v letu 2018 načrtujemo sodelovati pri organizaciji in izvedbi izziva Slovenian Case 

Challenge, v sodelovanju z EF V Ljubljani. K poslovnemu izzivu na primerih več slovenskih 

podjetij so vabljeni študenti vseh slovenskih visokošolskih institucij. Na tak način krepimo 

vidik interdisciplinarnosti. 

 

7.4 Dodatne dejavnosti/aktivnosti v okviru izvajanje izobraževalne dejavnosti 

 

Pri izvajanju svojega poslanstva GEA College, v skladu z dolgoletno tradicijo, intenzivno 

sodeluje z vsemi deležniki poslovnega okolja s paleto različnih aktivnosti. Podjetništvo in 

podjetniško miselnost promovira in širi med dijaki in srednješolski učitelji, ter med 

obstoječimi študenti z intenzivnim vključevanjem podjetnikov, strokovnjakov in podjetij v 

izvedbo pedagoškega procesa. Študentom nudimo praktična in uporabna znanja na 

področju ekonomsko poslovnih vsebin in podjetništva za vodenje in rast že obstoječih 

podjetij ali odprtje novih podjetij in tako posredno prispevamo k nastajanju novih delovnih 

mest. Omogočamo jim pridobitev boljših znanj in kompetenc za večjo konkurenčnost na 

trgu dela.  

 

Krepimo tudi razvojno dimenzijo »internazionalizacija« z izvedbo mednarodne konference 

ABSRC (Advances in Business-Related Scientific Research Conference), izdajo zbornika 

konference (povzetki referetov konference) in izdajao journala ABSRJ (referati  konference 

ABSRC). 

 

V letu 2018 načrtujemo različne dodatne aktivnosti in dogodke, ki podpirajo različne vidike 

delovanja FP -  tako študijski proces kot poslovanje zavoda, prav tako pa  vplivajo na ožje 

in širše okolje v katerem deluje FP. V nadaljevanju bomo te aktivnosti podrobneje opisali. 

 

7.4.1 Sodelovanje s srednjimi šolami – izvedba delavnic za dijake srednjih šol 

 
GEA College sledi bogati tradiciji pri sodelovanju z srednjimi šolami – tako z dijaki kot 

srednješolskimi učitelji. Za dijake srednjih šol bomo še naprej izvajali brezplačne 

delavnice iz poslovno ekonomskih vsebin z namenom promovirati podjetništvo in 

podjetniško miselnost med dijaki ter z namenom večje prepoznavnosti blagovne znamke 

GEA College (v letu 2017  29 delavnic). Po naših raziskavah je do 30% študentov, ki se 

vpišejo na redni študij dodiplomskega programa Podjetništvo, dijakov srednjih šol, kjer so 

bile izvedene delavnice. 

 

7.4.2 Sodelovanje s srednjimi šolami – izvedba delavnic za srednješolske učitelje 

 
Izvedli bomo delavnico/usposabljanje za srednješolske učitelje ekonomsko poslovnih 

predmetov, ki so v večini tudi mentorji dijakom na državnem tekmovanju Mladi podjetnik. 

Namen usposabljanja učiteljev iz srednjih šol je seznanjanje s sodobnimi učnimi metodami 

in pripomočki na področju poslovnih ved, razumeti pomen uporabe različnih orodij za 

predhodno preverjanje poslovnih idej in znati uporabiti študijo izvedljivosti za vrednotenje 
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poslovne ideje ter spodbuditi k uporabi različnih orodij  v procesu generiranja idej, 

priprave koncepta in predhodne preveritve poslovnih idej. 

 
7.4.3 Državno tekmovanje Mladi podjetnik 
 
Državno tekmovanje Mladi podjetnik je namenjeno dijakom srednjih šol. V aprilu 2018 

bomo izvedli že 22. državno tekmovanje. Namen tekmovanja Mladi podjetnik je omogočiti 

izmenjavo izkušenj učiteljev, mentorjev in dijakov ter še dodatno vzpodbuditi v mladih 

podjetniško žilico in jih usposobiti za prepoznavanje/uresničevanje tržnih priložnosti. 

Zmagovalnim ekipam podeli GEA College podeli štipendije za vpis na  študijski program 

Podjetništvo. 

 

7.4.4 Karierni center  

 
Karierni center bo nadaljeval z aktivnostmi kot v preteklosti: 

- Organiziral bo delavnice, poslovne dogodke, okrogle mize in mreženje z uspešnimi 

podjetniki; 

- Organiziral bo sodelovanje gostujočih predavateljev, strokovnjakov iz prakse, pri 

izvedbi pedagoškega procesa; 

- Sodeloval pri izvedbi študentskega izziva in nudil podpora pri organizaciji in izvedbe 

ekskurzij v podjetja; 

- Nudil bo karierno in podjetniško svetovanje za študente; 

- Študente bo obveščal o možnostih praks in usposabljanj doma ter v tujini; 

- Delodajalce bo spodbujal k razpisu usposabljanj za študente in jim pomagamo pri 

izboru ustreznih kandidatov; 

- Zbiral in posredoval bo informacije o razpisanih štipendijah za študente; 

- Posredoval informacije o aktualnih zaposlitvah in ponudbi prostih delovnih mest v 

domačih ter tujih podjetjih in organizacijah; 

- Objavljal koristne članke in nasvete s področja gradnje kariere, osebne rasti, 

iskanja zaposlitve. 

 

7.4.5 Tuji gostujoči predavatelji 

 
V študijski proces bomo vključevali tuje gostujoče predavatelje v obliki krajših (5 tednov) 

in daljših (3 mesece) gostovanj. Za pridobitev finančnih sredstev bomo kandidirali na 

razpisa MIZŠ, ki bo izšel septembra 2018. 

 

7.4.6 Hercules Trophy športni in družabni dogodek 

 
V letu 2018 načrtujemo prvo izvedbo Hercules Trophy dogodka.  Gre za športni  dogodek, 

ki je namenjen skupinam udeležencev in različnih podjetij in ne zahteva fizične in psihične 

pripravljenosti ampak so pomembne kolegialnost, timski duh in dobra volja. Je mešanica 

športa, mreženja in zabave, kjer se vse dogaja v Hercules Trophy vasi. Podjetniški športni 

dan je kombinacija učenja novih veščin, utrjevanja vezi med sodelavci in spoznavanja 

novih ljudi; 
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7.4.7 Organizacija in izvedba ABSRC konference ter zbornika in revije ABSRJ 

GEA College že  vrsto let izvaja mednarodno konferenco ABSRC. V preteklem letu sta bili 

izvedeni 2 konference s skoraj 40 udeleženci. Po zaključku konference sledi izdaja 

zbornika (povzetek referatov) in izdaja ABSRJ revije (zbrani vsi predstavljeni refererati na 

konferenci). 

 

7.4.8 Aktivnosti in delovanje inkubatorja  

 
Že v preteklosti smo nudili našim študentom mentoriranje in delavnice na temo razvoja 

poslovne ideje, priprave poslovnih načrtov in jih spodbujali k uresničitvi svojih poslovnih 

idej. Tudi sedaj bomo nadaljevali in se zadeve lotili še bolj sistematično, skušali bomo 

pridobiti tudi sredstva za ta namen. 

 

7.5 Knjižnična dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji 

2018 
Pričakovani rezultati v letu 2018 

Izvajanje knjižničarske, informacijske 

in dokumentacijske dejavnosti za GEA 

College 

Izvajanje izobraževanj o informacijski pismenosti za študente, s 

kratko predstavijo knjižnice na začetku leta in sistematično 

predstavitvijo med študijskim letom. Sprotni vnos bibliografij za 

visokošolske učitelje in sodelavce. Prirast gradiva se bo povečeval 

(nakup predpisane študijske literature). 

Sodelovanje z drugimi pedagoškimi 

institucijami 

Utrditev sodelovanja z institucijami v Sloveniji in v tujini, 

povezave v konzorcije in pridobivanje ugodnih licenčnih pogodb za 

elektronske baze (Springer Link ali Emerald). 

Sodelovanje knjižnice v e-okolju Vključevanje knjižnice v e-GEA College v zavihku Knjižnica, s 

koristnimi povezavami, dodajanjem povezav do odprtih 

podatkovnih baz in spremljanje novosti ter obveščanje študentov o 

njih. 

 
 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Realizacija 2017 Načrt za leto 2018 

Študenti – dodiplomski, redni 225 230 

Študenti – dodiplomski, izredni 177 180 

Študenti – podiplomski 20 20 

Srednješolci 0 0 

Zaposleni 4 20 

Upokojenci 0 0 

Tuji državljani 5 5 

Drugi uporabniki 20 30 

 

Kazalniki  

 
Kazalnik Realizacija  2017 Načrt za leto 2018 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice 451 450 
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Delež aktivnih uporabnikov z univerz (študenti, 
visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in 
strokovni sodelavci) 

Ni ločenega podatka Ni ločenega podatka 

Letni prirast tiskanih enot gradiva in število 
zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 

Tiskane enote: 572 zapisov; 
Elektronske enote: 1 el. baza 

Tiskane enote: 400 zapisov; 
Elektronske enot: 1 el. baza 

Število pregledanega gradiva v elektronski 
obliki 

1.980 1.500 

Število organiziranih izobraževanj za 
uporabnike 

9 9 

   

 
 

8 Raziskovalna in razvojna dejavnost  

 
Pedagoško, raziskovalno in razvojno delo na FP je skladno z njenimi usmeritvami. 

Razvojno-raziskovalno delo poteka v okviru Raziskovalnega inštituta GEA College in se 

osredotoča predvsem na področje podjetništva in sorodnih poslovnih vsebin, ki so hkrati 

tudi vsebine pedagoškega procesa, ki ga FP izvaja.  

 

Delo Raziskovalnega inštituta se načrtuje na letni ravni, s posebej pripravljenim planom. 

Vse aktivnosti Raziskovalnega inštituta imajo letne cilje. V letnem planu so definirani 

parametri raziskovalnih dejavnosti, ki obsegajo nosilca, opis raziskave, pričakovane cilje in 

potrebne vire. Raziskovalne projekte predlagajo potencialni nosilci v dogovoru z 

direktorico Raziskovalnega inštituta.  

 

Poslanstvo Raziskovalnega inštituta FP je z raziskovanjem na širšem področju podjetništva 

ustvarjati nova znanja in jih prenašati v prakso ter s tem povezovati znanost z 

gospodarstvom.  

 

Namen Raziskovalnega inštituta  je izvajanje interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih, 

razvojnih in strokovnih projektov. V okviru svojega poslanstva izvaja predvsem naslednje 

dejavnosti:  

o Ustvarjanje novega temeljnega in aplikativnega znanja na področju podjetništva in 

sorodnih ved (projekti, v katere smo vključeni); 

o Temeljne, aplikativne, razvojne raziskave (projekti, v katere smo vključeni); 

o Podpora prenosa znanj z GEA College k uporabnikom, zlasti v gospodarstvo, javne 

službe, državo ter lokalno samoupravo (povezovanje s podjetji); 

o Dejavnosti povezane z razvojem in delovanjem raziskovalne infrastrukture.; 

Predstavitev raziskovalnih in razvojnih dosežke raziskovalcev, vključenih v 

Raziskovalni institut, domači in mednarodni javnosti (mednarodna konferenca 

ABSRC, mednarodna znanstvena revija ABSRJ); 

o Zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja na področju raziskovalne, razvojne in 

inovacijske dejavnosti (seminarji, delavnice).  

 
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj prednostnih letnih ciljev za področja razvojne in 

raziskovalne dejavnosti. 
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8.1 Prednostni letni cilji na področju razvojne in raziskovalne dejavnosti za leto 2018 

 
Strateški / 

dolgoročni cilj 
Prednostni 
kratkoročni 

cilji 

Ime 
kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 

2018 

Ukrepi za 
uresničitev 

dolgoročnega cilja 

Viri 
financiranja 

Zasnova in izvajanje 
več zahtevnejših 
raziskovalno-razvojnih 
projektov 
 
 

Prijava na 
razvojno-
raziskovalne 
razpise 

Raziskovalno-
razvojni projekti 

Število projektov 
2017: 3 projekti; 

Število projektov 
2018: 3 projekti; 
 
 

- Širitev kroga 
raziskovalcev;  
- Motiviranje; 
visokošolskih učiteljev 
za intenzivnejše 
raziskovalno delo; 
- Pridobitev sredstev za 
izvajanje raziskovalno-
razvojnih projektov;  
- Prijava na razpise za 
sofinanciranje 
raziskovalne dejavnosti; 

- ARRS, EU 
financiranje 
projektov; 
- Projekti z 
gospodarstvom; 

Krepitev sodelovanja z 
gospodarstvom 
 
 

Krepitev 
sodelovanja z 
gospodarstvom 
 

Sodelovanje z 
gospodarstvom 

- Število skupnih R&R in 
aplikativnih projektov 
2017: 3 projekti; 
- Število organizacij 
vključenih v študijski 
proces 2017: 25 
organizacij, gosti v 
predavalnici – 32, 
1 obisk podjetja; 
- Število poslovnih 
dogodkov 2017: 5; 

Število skupnih R&R in 
aplikativnih projektov 
2018: 3 projekti; 
- Število organizacij 
vključenih v študijski 
proces 2018: 18 
organizacij, gostje v 
predavalnici – 30, 
1 obisk podjetja; 
- Število poslovnih 
dogodkov 2018: 5; 

Prijava na skupne 
projekt e; 
- Izvedba Študentskih 
izzivov na primeru 
podjetij; 
- Izvedba Poletne šola 
Boot Camp 4 Future 
Entrepreneurs  z obiski 
podjetij; 
- Ekskurzije v podjetja; 
- Sodelovanje s 
podjetji, v katerih 
študenti GEA FP 
opravljajo prakso, v 
diplomskem delu ali že 
tekom študijskega 
procesa pod 
mentorstvom rešujejo 
primere/naloge iz 
podjetij; 
- Podpis novih  
Sporazumov o 
sodelovanju ; 

- Kotizacije za 
konferenco ABSRC;  
- Plačilo za objavo 
člankov v ABSRJ; 
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-  Sodelovanje s 
podjetji preko 
Kariernega centra, 
izmenjava informacij, 
objava prostih delovnih 
mest na portalu 
Kariernega centra; 
- Vključevanje 
gostujočih 
predavateljev iz 
gospodarstva v 
pedagoški proces; 

Krepitev 
intelektualnega in 
razvojnega jedra 
 
 

Krepitev 
sodelovanja z 
gospodarstvom 
 

- Sodelovanje z 
raziskovalci; 
- Organizacija 
ABSRC 
konference; 
- Udeležba na 
ABSRC 
konferenci; 
- Udeležba na 
drugih 
mednarodnih 
konferencah; 
- Izdaja 
mednarodne 
revije ABSRJ; 

- 2017: Število objav na 
raziskovalca: 2; 
- 2017: Izvedeni  ABSRC 
konferenci: 2; 
- 2017: Število VIS 
učiteljev na ABSRC 
konferenci: 3; 
- 2017: Število VIS 
učiteljev na drugih 
mednarodnih konferencah: 
2; 
2017: Število izdaj 
mednarodne znanstvene 
revije: 2; 
 

- 2018: Število objav na 
raziskovalca: 2; 
- 2018: Načrtovana  
ABSRC konferenca: 1; 
- 2018: Število VIS 
učiteljev na ABSRC 
konferenci: 3; 
- 2018: Število VIS 
učiteljev na drugih 
mednarodnih 
konferencah: 2;  
- 2018: Število izdaj 
mednarodne znanstvene 
revije: 2; 

- Sodelovanje s tujimi 
in slovenskimi 
raziskovalci; 
- Promocija, 
organizacija in izvedba 
ABSRC konference; 
- Večja udeležba na 
drugih mednarodnih 
konferencah; 
- Izvedba aktivnosti za 
izdajo zbornika in 
ABSRJ revije; 
 

Lastni viri 
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9 Interesna dejavnost študentov 

 
Študentski svet je organ študentov FP, ki ga sestavljajo predstavniki rednih in izrednih 

študentov vseh dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Predstavniki 

Študentskega sveta so člani vseh organov in komisij Senata FP,  kjer lahko posredujejo 

mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet 

sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov visokošolskega zavoda v 

sodelovanju s skupnostjo študentov. 

 

Študentski svet FP izvaja vrsto aktivnosti, ki jih podrobneje navajamo v spodnji tabeli. 

Nekatere od aktivnosti izvajajo samostojno (npr. športna srečanja, krvodajalske akcije, 

družabna srečanja), nekatere pa v partnerstvu s FP (npr. tutorstva Erasmus študentom, 

sodelovanje pri promocijskih aktivnostih FP, ipd). FP delovanje študentov in študentskega 

sveta aktivno podpira tako z vidika finančnih donacij kot tudi v obliki mentorstva ter 

pomoči pri organizaciji dogodkov in delovanju nasploh. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili Načrt izvajanja interesne dejavnosti študentov za leto 

2018, ki so ga pripravili predstavniki Študentskega sveta FP.
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9.1 Načrt izvajanja interesne dejavnosti študentov za leto 2018 
 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Kratkoročni letni 
cilj za leto 2018 

Ukrepi za 
uresničitev ciljev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 

2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 

2018 

Viri 
financiranja 

Povečati aktivnosti za  
delovanje in promocijo 
Študentskega sveta 

- Želimo postaviti trdne 
temelje in standarde, 
po katerih se bodo 
ravnale naslednje 
generacije; 
- Študente bomo 
informirali, da so 
funkcije ŠS pomembne 
in spoštovane; 
- Dopolnili bomo 
študentski kodeks in 
statut. 

- Vključitev čim več 
študentov v aktivnosti 
ŠS; 
- Aktivno sodelovanje na 
sejah Senata, 
Akademskega zbora in 
Komisij Senata FP; 
- Podajanje predlogov 
za kakovostne 
spremembe študijskih 
programov in delovanja 
FP; 
  
 

- Aktivni člani ŠS; 
- Predlogi ŠS; 

2017:  
- Število aktivnih 
članov ŠS: 13; 
- Število podanih 
predlogov – organi 
FP in komisije 
Senata: 3; 

2018:  
- Število aktivnih 
članov ŠS: 14; 
- Število podanih 
predlogov – organi FP 
in komisije Senata: 5; 

Lastni viri  

Povezovanje študentov - Preko raznih aktivnosti 
organiziranih za 
študente, bomo dvigali 
zavest, pripadnosti in 
ponos študentov. 

Organiziranje dogodkov, 
večerij, izletov, ostalih 
aktivnosti; 
 
 

Študenti na dogodkih 2017: 
- Št. študentov na 
dogodkih v 
organizaciji ŠS: 
več kot 200; 

2018: 
- Št. študentov na 
dogodkih v 
organizaciji ŠS: več 
kot 200; 

Lastni viri in 
sponzorstva 

Pomagati mlajšim 

generacijam pri 

vključevanju v študentske 

in študijske dejavnosti 

- Organiziranje 

debatnih krožkov; 

- Organiziranje srečanj 

s starejšimi študenti, 

mednarodnimi študenti, 

člani Alumni kluba; 

- Organizacija 

krvodajalske akcije; 

- Tutorstvo Erasmus 

študentom; 

- Spodbujanje študentov 

k sodelovanju na 

obštudijskih 

- Študentski svet 

organizira krajša 

srečanja v 

predavalnicah FP; 

- Športna dejavnost; 

- Humanitarna 

dejavnost; 

- Spodbujane študentov 

k udeležbi na 

obštudijskih 

dejavnostih; 

- Spodbujanje študentov 

za udeležbo formalnih 

- Krajša srečanja ŠS; 

- Športna dejavnost ŠS;  

- Obštudijske 

dejavnosti; 

 

 

 

 

2017: 

- Št. krajših 

srečanj: 6; 

- Št. športnih 

dogodkov: 1; 

- Št. študentov na 

drugih dogodkih: 

40; 

 

 

 

 

 

2018: 

Št. krajših srečanj: 12; 

- Št. športnih 

dogodkov: 2; 

- Št. študentov na 

dogodkih: 80; 

Lastni viri in 

sponzorstva 



        

 44 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Kratkoročni letni 
cilj za leto 2018 

Ukrepi za 
uresničitev ciljev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 

2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 

2018 

Viri 
financiranja 

dejavnostih; 

-Organizacija formalnih 

dogodkov v sodelovanju 

s podjetji in podjetniki; 

- Udeležba na 

dobrodelnem teku; 

- Organizacija okrogle 

mize v povezavi s trendi 

v podjetništvu; 

- Sodelovanje na 

hackatlonu. 

dogodkov, kjer bodo 

deležni znanj s sveta 

podjetništva in trendov, 

ki se gibljejo v tej 

smeri; 
- Povezovanje 

študentskega sveta s 

različnimi podjetniki in 

podjetji s katerimi si 

želimo vzpostaviti 

dolgoročno sodelovanje. 

Udeležba na promocijskih 

in drugih aktivnostih FP 

- Sodelovanje študentov 

pri izvedbi predstavitve 

Fakultete na sejmu 

Informativa; 

- Sodelovanje pri 

izvedbi informativnih 

dni; 

- Sodelovanje na 

uvodnih dnevih FP. 

-Tesno sodelovanje in 

usklajevanje s 

zaposlenimi FP; 

- Udeležba na 

promocijskih  in drugih 

aktivnostih FP; 

Sodelovanje pri 

aktivnostih FP; 

2017: 

- Št. promocijskih 

dogodkov, kjer so 

sodelovali 

študenti: 5; 

2018: 

- Št. promocijskih 

dogodkov, kjer bodo 

sodelovali študenti: 5; 

Lastni viri FP 
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10 Kadrovski načrt za leto 2018  
 

Natančnejše podatke za to poglavje smo prikazali v prilogi tega dokumenta – Kadrovski 

načrt za leto 2018  v naslednjih tabelah: 
o Tabela 1: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2017 in 

načrt za leto 2018; 

o Tabela 2: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov - redni študij; 

o Tabela 3: Načrtovano odpuščanje iz poslovnih razlogov - presežni delavci; 

o Tabela 4: Kadrovski načrt za leto 2018 v skladu s 60. členom ZIPRS1819; 

o Tabela 5: Kadrovski načrt za leto 2018 v skladu s 3. členom Uredbe o načinu 

priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018. 

 
Razvojna strategija GEA College, ki temelji na specializaciji za področje podjetništva in 

poslovnih ved, zahteva kadrovsko krepitev vseh kateder ter administrativno-podpornih 

služb. Tudi v letu 2018, glede na finančne zmožnosti, načrtujemo nadaljnje sodelovanje v 

obliki delne ali polne zaposlitve s čim večjim številom strokovnih VIS učiteljev in 

raziskovalcev, ter strokovnjakov – gostujočih predavateljev iz poslovnega sveta. Ti bodo 

predstavljali jedro razvoja novih produktov, bodo nosilci razvojne in raziskovalne 

dejavnosti ter s tem pomembno prispevali h kakovosti izvajanja študija, prepoznavnosti in 

ugledu FP. VIS učitelji bodo še naprej združeni v katedre. Te bodo poleg pedagoških ter RR 

aktivnosti, tudi nosilke razvoja mreže zunanjih sodelavcev, ki so specialisti za posamezna 

strokovnega področja in ki se bodo v procese FP vključevali na podlagi pogodbenega 

odnosa. Zaradi novih oblik izvedbe študija ter novih in prenovljenih študijskih programov, 

ki jih bomo predvidoma začeli izvajati, bomo okrepili kadrovsko strukturo v letu 2018 in 

2019.  

 

10.1 Ukrepi na področju upravljanja kadrovskih virov: 
o Kadrovsko načrtovanje; 

o Nagrajevanje in napredovanje vezano na kvaliteto; 

o Koordinacija upravljanja kadrovskih virov. 

 

Cilj, ki ga želimo doseči z izvajanjem navedenih ukrepov, je pospeševanje učinkovitosti in 

optimiranje v organizaciji, na podlagi večje pripadnosti, motiviranosti in delovanja v duhu 

notranjega podjetništva. Pri razporejanju delovnih nalog bomo še naprej spremljali 

kompetence sodelavcev in načrtovali,  kako bi lahko nadgradili  njihove temeljne 

kompetence s pomočjo dodatnega izobraževanja in usposabljanja. 

 
Pričakujemo običajno fluktuacijo, pri kateri bomo morebitne odhode nadomeščali z novimi 

zaposlitvami oz. prerazporeditvijo trenutno zaposlenih sodelavcev za ohranitev optimalne 

strukture.  

 

Pri izvedbi študijskih programov s koncesijo sodelujejo VIS učitelji, tako redno zaposleni 

kot tudi pogodbeni sodelavci. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj prednostnih letnih 

ciljev na področju upravljanja s kadri. 
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10.2 Prednostni letni cilji na področju upravljanja s kadri v letu 2018 

 

 

 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Kratkoročni letni 
cilji za leto 2018 

Ukrepi za 
uresničitev  

Ime kazalnika Izhodiščna 
vrednost kazalnika  

za leto 2017 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 

2018 

Predvideni 
viri 

financiranja 
Učinkovit sistem 
zaposlovanja 

Sistem zaposlovanja, ki 
temelji na izbiri po meri 
strokovne 
usposobljenosti in 
spodbuja nadpovprečno 
delovno uspešnost 

Kadrovsko načrtovanje; Novi sodelavci Novi sodelavci: 3; Novi sodelavci: 2; Lastni viri 

Ravnanje s kadri Zavestno, načrtno, 
sistematično in 
racionalno upravljanje 
kadrovskih virov 

Koordinacija kadrovskih 
virov; 

Sistematično 
načrtovanje 
delovnih nalog 

- 2017: 
Letni razgovori z vsemi 
zaposlenimi: 17; 
- Letni razgovori z VIS 
učitelji: 36; 

- 2018: 
Letni razgovori z 
vsemi zaposlenimi: 
19; 
- Letni razgovori z 
VIS učitelji: 37; 

Lastni viri 

Fleksibilnost delovnih 
nalog 

Večja fleksibilnost pri 
razporejanju dela 

Medsebojno 
prevzemanje nalog; 

Fleksibilnost Srednja Srednja/Višja Lastni viri 

Nagrajevanje zaposlenih Večja možnost 
nagrajevanja glede na 
delovno uspešnost 

Nagrajevanje in 
napredovanje, vezano 
na uspešnost 

Nagrajevanje Prosti dnevni, občasna 
stimulacija 

Prosti dnevni, 
občasna stimulacija 

Lastni viri 

Karierno napredovanje Povezava napredovanja 
z delovno uspešnostjo in 
kariernimi potenciali 
posameznika 

Skrb za karierni razvoj; - Usposabljanje; 
- Izobraževanje; 
- Raziskovanje; 

- Usposabljanje: 17; 
- Izobraževanje:17; 
- Raziskovanje: 7; 

- Usposabljanje: 19; 
-Izobraževanje:19; 
- Raziskovanje: 8; 

Lastni viri 
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Tabela: Načrtovani postopki v izvolite v naziv VIS učitelj v letu 2018 

Naziv 
Načrtovano število izvolitev v 

naziv v letu 2018 

Redni profesor 0 

Znanstveni svetnik 0 

Izredni profesor 1 

Višji znanstveni sodelavec 1 

Docent 2 

Znanstveni sodelavec 2 

Višji predavatelj 1 

Predavatelj 6 

Asistent 0 

Učitelj veščin 0 

Strokovni svetnik 0 

Višji strokovni sodelavec 0 

Strokovni sodelavec 0 

Bibliotekar 0 

 
 
Tabela: Struktura zaposlenih po izobrazbi  

 31.12.2017 31.12.2018 

I.-IV. Osnovna šola, poklicna šola: 2 oz. 3 - letni program 0 0 

V. Srednja šola: 4 oz. 5 - letni program 5 5 

VI. Višja šola: 2 - letni program 4 4 

VII. Visoka šola oz. fakulteta: 3 oz. 4 - letni program 2 2 

VII/2: Magisterij 2 3 

VIII: Doktorat 5 5 

Skupaj 18 19 

 
 
Tabela: Struktura zaposlenih po starosti  

 31.12.2017 31.12.2018 

pod 20 let 0 0 

21 – 25 let 1 1 

26 – 30 let 2 2 

31 – 35 let 2 3 

36 – 40 let 4 4 

41 – 45 let 2 3 

46 – 50 let 2 2 

51 – 55 let 2 1 

nad 56 let 3 3 

Skupaj 18 19 

 

Tabela: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih vključno s tehničnimi sodelavci 
(laboranti), ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2018   

Leto 
Pridobivanje 

formalne izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Leto 2017 4 3 10 0 

Plan 2018 4 3 12 0 
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Tabela: Število zaposlenih VIS učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki 
se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2018  

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša usposabljanja 

in tečaji 
Sobotno leto 

Leto 2017 0 7 7 0 

Plan 2018 0 7 7 0 

 

Tabela 4: Število registriranih raziskovalcev   

 
Št. vseh VIS učiteljev, VIS 

sodelavcev, raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev 

Število registriranih raziskovalcev 

Vsi 
od tega s statusom mladi 

raziskovalci 
Stanje  31.12. 2017 7 7 0 

Načrt   31.12. 2018 8 8 0 

 
 
 

11 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2018 
 
GEA College – Fakulteta za podjetništvo nima lastnih nepremičnin. Vse nepremičnine, 

namenjene izvajanju študijskega procesa in delu podpornih služb, so najete od družbe 

ustanoviteljice GEA College d.d. in družbe Liva d.o.o. v Ljubljani, ter od družbe AS d.d. v 

Piranu. V nadaljevanju posredujemo pojasnila glede načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem. 

 

Tabela 1: Lastna zemljišča 

GEA College - FP nima lastnih zemljišč. 

 

Tabela 2: Lastne stavbe in deli stavb 

GEA College - FP nima lastnih stavb in delov stavb 

 
Tabela 3: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnine 
Tudi v letu 2018 bo GEA College – Fakulteta za podjetništvo uporabljala iste dolgoročno 

najete nepremičnine kot v letu 2017. V letu 2018 ne predvidevamo gradnje, obnove ali 

nakupa novih nepremičnin. 

 
 
Tabela 4: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2018 

Priori

teta 
Opis in vrsta del Obdobje 

Vrednost v 

letu 2018 

v EUR 

 

Viri sredstev v letu 2018  

(v EUR) 

Lastna 

sredstva 
  

 

1 

Vzdrževanje računalniške opreme 

(strežniška oprema), oprema in 

storitve zunanjih izvajalcev 

 

2018 

 

43.000 

 

43.000 

  

 

2 

Vzdrževanje aplikacij 

(računovodski program, eReferat, 

eGEA College) 

 

2018 

 

11.500 

 

11.500 
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3 Obnova licenc - Microsoft 2018 1.400 1.400   

 

4 

Vzdrževanje avdiovizualne opreme 

(žarnice, projektorji…). 

 

2018 

 

600 

 

600 

  

 
 
Tabela 5: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov) 
 

Vrsta prostora oz. 

zemljišča 
Lokacija 

Bruto etažna 

površina v m2 
Dejavnost Obdobje 

Poslovni prostori in 

predavalnice 

Kidričevo nabrežje 

2, Piran 

43,30 m2 Izobraževanje, 

raziskovanje, poslovno 

svetovanje 

nedoločen čas 

Poslovni prostori in 

predavalnice 

Dunajska 156, 

Ljubljana 

461,03 m2  Izobraževanje, 

raziskovanje, poslovno 

svetovanje 

nedoločen čas 

Poslovni prostori Dunajska cesta 

156, 

Ljubljana 

151,70 m2 Izobraževanje, 

raziskovanje, poslovno 

svetovanje 

nedoločen čas  

 
 
Tabela  6: Načrt nakupa opreme za leto 2018 
V letu 2018 bomo poleg vzdrževanja, nadgradnje in zagotavljanja kakovostnega 

informacijskega sistema in strojne opreme, nadaljevali z izboljševanjem spletnih portalov 

eReferat (nakup novih modulov za namen avtomatizacije nekaterih poslovnih procesov) in 

eGEA College. Poleg tega bomo v tem letu nadaljevali z obnavljanjem infrastrukture  za 

boljše delovanje IKT sistema, posodobili bomo nekaj osebnih računalnikov,  aktualizirali 

verzije programov in Windows operacijskega sistema za študijski namen. Obnovili bomo  

licence pri Microsoftu za MS office in operacijski sistem, prav tako bomo  še dodatno najeli 

boljši varnostni program za zaščito sistema in računalnikov ter program za varnostne 

kopije.  
 

Prioritet

a 
Oprema 

Namen opreme  

 

Vrednost 

opreme v 

letu 2018 v 

EUR 

Viri sredstev v letu 

2018  

(v EUR) 

Lastna 

sredstva 

 

1 
Poslovne zbirke 

podatkov 

Podaljšanje naročnin za 

zbirke podatkov, ki jih 

uporabljamo pri študijskem 

procesu. 

 

2.710 

 

2.710 
 

2 

Programska oprema in 

implementacija za e-

gradiva in e-študij 

Posodobitev in izboljšanje 

delovanja programske 

opreme  za študijski proces 

in podporne službe 

 

4.000 

 

5.100 
 

3 
Namizna računalniška 
oprema 

Posodobitev predavalnic in 
računalniške učilnice 

5.000 5.000  

4 Službeni avto 
Za prodajne in marketinške 
dejavnosti 

8.400 8.400  
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12 Finančni načrt za leto 2018 
 

Obširnejše podatke za to poglavje smo prikazali v prilogi tega dokumenta – Finančni načrt 

za leto 2018, in jih prikazali v naslednjih tabelah: 
o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov; 

o Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (po načelu 

denarnega toka); 

o Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka); 

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2017; 

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 

o Finančni načrt za leto 2018 - posebni del; 

o Finančni načrt za leto 2018 - študijska dejavnost; 

o Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2018 po virih financiranja. 

 
Finančni načrt zavoda FP leto 2018 zajema predvidene prihodke in odhodke, ki bodo 

realizirani v tem letu. Ločeno so prikazane postavke iz naslova opravljanja javne službe in 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost). 

 

FP je zasebni visokošolski zavod s statusom pravne osebe zasebnega prava, zato je finančni 

načrt pripravljen v skladu z določili Zakona o računovodstvu in Slovenskih računovodskih 

standardov, ki upoštevajo načelo zaračunane realizacije. Ob tem so upoštevana navodila 

MIZŠ za pripravo Letnega programa dela za leto 2018. V navodilih MIZŠ so opredeljeni tudi 

drugi veljavni finančni predpisi in izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati ob pripravi 

finančnega načrta oziroma letnega programa dela in so podrobneje predstavljena pri 

obrazložitvi finančnega načrta. 

 

Finančni načrt za leto 2018 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Usklajen je s 

Programom dela za leto 2018 in Kadrovskim načrtom za leto 2018. 

 

12.1 Sestava Finančnega načrta  

 

Finančni načrt ima splošni in posebni del ter vsebuje vsebinski del in tabele.  

 

Splošni del finančnega načrta vsebuje načrte, pripravljene na podlagi obrazcev zaključnega 

računa, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 

21/03, 134/03, 124/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.) 104/10, 104/11 in 86/16), in 

ga sestavlja načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, katerega priloga 

so: 

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

o Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 

o Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 

Posebni del finančnega načrta sestavljajo tabele:  
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o Posebni del – načrt, 

o Načrt porabe sredstev za študijsko dejavnost; 

o Načrt strukture prihodkov in odhodkov po virih financiranja. 

 

12.2  Izhodišča za pripravo finančnega načrta 

 

Finančni načrt vsebuje vse predvidene prihodke in odhodke. Pripravljen je ob upoštevanju 

enakih izhodišč, kot so veljala za državni proračun, z upoštevanjem veljavnih predpisov, 

pogodb, sklepov, navodil in pojasnil, iz katerih so razvidna izhodišča za finančni načrt za 

leto 2018, in sicer smo upoštevali: 

o Zakon o visokem šolstvu; 

o Kolektivno pogodbo za javni sektor; 

o Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; 

o Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji; 

o Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost; 

o Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 

ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), 

o Zakon za uravnoteženje javnih financ; 

o Zakon o javnih financah; 

o Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) 

(Uradni list RS, št. 71/17),  

o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;  

o Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list 

RS, št. 35/17); 

o Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo; 

o Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna; 

o Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ; 

o Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov; 

o Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov; 

o 16. člen Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna 

ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna; 

o Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih 

zavodih in javnih gospodarskih zavodih;    

o Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini;  

o Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 

84/16); 

o Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) in 

o druge predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta. 
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12.3  Obrazložitev finančnega načrta 

 
Pri načrtovanju smo upoštevali zgornje meje prihodkov iz proračuna RS za leto 2018 za 

namene, ki se financirajo na podlagi sklepa MIZŠ ali Letnega programa dela, po namenih: 

o Nameni, ki se financirajo s sredstvi, pridobljenimi na javnih razpisih (upoštevajo se 

dodeljena sredstva po namenih, če ta v času načrtovanja ne bodo poznana, se 

upošteva realno ocenjene vrednosti). 

 

a) Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta po izkazih in po postavkah 

 
Splošni del finančnega načrta predstavlja načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov, 

sestavljen po načelu zaračunane realizacije.  

 

b) Obrazložitev posebnega dela finančnega načrta  

 
Študijska dejavnost FP poteka kot: 

-  redni in izredni dodiplomski študij Podjetništva; 

-  izredni dodiplomski študij Digitalnega marketinga; 

- izredni podiplomski študij Podjetniškega managementa in Managementa korporativne 

varnosti. 

 

Iz proračunskih sredstev je financiran samo redni dodiplomski študij Podjetništva, študenti 

izbirno doplačujejo študijski nadstandard (dodatne storitve). Pri pripravi finančnega načrta 

so bila upoštevana izhodišča, podana v navodilih MIZŠ, brez pomembnejših razlik.  

 

FP ne načrtuje odhodkov, ki se financirajo neposredno na podlagi programa dela in 

finančnega načrta.  

 

 

13 Delovanje FP v okolju 

 
GEA College je specializirana zasebna poslovna šola, ki na dodiplomski in podiplomski ravni 

izvaja kvalitetno, praktično usmerjeno izobraževanje z ekonomsko poslovnih področij, s 

specializacijo na področju podjetništva. Študijski programi so praktično usmerjeno, med 

študijem se obravnavajo poslovni izzivi na primeru podjetij (case studies),  pedagoški 

proces se nadgrajuje z gostujočimi predavatelji -  strokovnjake iz prakse ter tujimi 

gostujočimi predavatelji. Z učinkovitim sistemom spremljanja in zagotavljanja kakovosti, 

kjer sodelujejo vsi deležniki pri izvedbi pedagoškega procesa, FP prispeva k kakovosti 

širšega slovenskega visokošolskega sistema.  

 

Aktualnost študijskih programov, študijskih vsebin, ustreznost študijskih gradiv, ki 

vključujejo študije primerov in praktične naloge,  pomembno vplivajo na pridobitev 

potrebnih kompetenc, ki jih pridobijo diplomanti študijskega programa Podjetništvo. 

Veliko diplomantov ali že dela v družinskem podjetju ali pa ustanovijo svoje podjetje. Za 

uspešno poslovanje in rast podjetja na daljši rok ter s tem za generiranje delovnih mest, je 
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aktualnost znanja osnovno pogoj. Naša glavna naloga je, da ustvarjamo profil diplomantov, 

ki bodo ustvarjali delovna mesta.  

 

GEA College izvaja tudi druge oblike formalnega izobraževanja – nekatere višješolske 

študijske programe ter oblike neformalnega izobraževanja mednarodno poletno šolo 

Bootcamp for future entrepreneurs, zimska šola Finance na kvadrat, pridobitev licence za 

nepremičninskega posrednika, usposabljanje za strokovnjaka digitalnega marketinga, idr. 

Široka ponudba različnih oblik izobraževanja omogoča možnost sinergij in prenosa dobrih 

praks iz enega na drugo področje poslovanja. 

 

GEA College namenja veliko pozornosti razvojni dimenziji »sodelovanja z okoljem« z  

vzpostavljanjem novih in vzdrževanju obstoječih vezi z vsemi deležniki poslovnega okolja 

(podjetja, GZS, OZS, združenja in instituti). Sodelovanje je vzpostavljeno pri prenovi 

obstoječih in razvoju novih študijskih programov, pri izvedbi praktičnega usposabljanja za 

študente, pri izvedbi projektnih in seminarskih nalog ter diplomskih del na primerih 

podjetij, pri nadgradnji pedagoškega procesa z gostujoči predavatelji iz stroke, preko 

izvedbe študentskih izzivov (izvedbo študije primerov na konkretnih primerih podjetij), z 

organizacijo in izvedbo manjših in večjih poslovnih dogodkov in drugo. 

 

Veliko diplomantov FP ali že dela v družinskem podjetju ali pa ustanovijo svoje podjetje. 

Za ustanovitev novega podjetja ter uspešno poslovanje in rast podjetja na daljši rok ter s 

tem za generiranje delovnih mest, je aktualnost znanja osnovno pogoj. Naša glavna naloga 

je, da ustvarjamo profil diplomantov, ki bodo ustvarjali delovna mesta.  

 

13.1 Vpliv GEA College na poslovno in širše okolje 

 

V Strategiji slovenske vlade 2030 so izpostavljeni tudi naslednji cilji: 

- Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo (povezovanje znanosti, 

izobraževanja in gospodarstva za izmenjavo in prenos znanja); 

- Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor; 

- Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta; 

 

GEA College je pomemben povezovalni člen med izobraževalno-razvojno sredino in 

poslovnim okoljem ter vpliva na razvoj poslovne in podjetniške kulture v Sloveniji. Aktivno 

vključuje tudi v procese izvajanja programov vseživljenjskega učenja, ki zajema vse 

strukture prebivalstva in posameznikom zaradi doseganja večjega uspeha na 

profesionalnem področju, omogoča stabilnejši ekonomsko socialni položaj.  Podjetništvo 

poleg vpliva na proaktivnost posameznika, vpliva še  na razvoj novih proizvodov in storitev, 

vpliva na gospodarsko rast države, rastoča – dinamična podjetja pa odpirajo tako želena 

nova delovna mesta. V dinamičnih podjetjih delujejo dinamični podjetniki in prav te 

usposabljamo na GEA College. Skozi študij podjetništva se spreminja tudi posameznikova 

odgovornost do skrbi za zaposlitev in se dviguje podjetniška kultura posameznika in 

skupnosti. V EU je v letu 2016 delovalo 23,85 MIO malih in srednjih podjetij (MSP), kar je 

predstavljalo 99,80% vseh podjetij  na vseh področjih z izjemo finančnega sektorja. V MSP 

je bilo tako zaposlenih 66,60% vseh zaposlenih, ki so skupaj prispevali 56,80% dodane 

vrednost. Najmočneje so v med MSP zastopana mikro podjetja (93,20%) – podjetja, ki 
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imajo manj kot 10 zaposlenih. V letu 2016 je bilo v EU kar 30,60 MIO samozaposlenih 

posameznikov, kar predstavlja 14% vseh zaposlenih.  

 

Podjetniško izobraževanje kot princip vseživljenjskega učenja ima učinke na socialno 

vključenost posameznikov, na razvoj trga dela v smislu večje fleksibilnosti posameznikov in 

dvigovanja nivoja kompetenc. GEA College izobražuje predvsem bodoče podjetnike,  ki se 

bodo uspešno zaposlili v lastnem podjetju in skozi leta poslovanja kreirali nova, kakovostna 

in stabilna delovna mesta. Zagotavljanje zadostnega števila delovnih mest, zaradi staranja 

prebivalstva in posledično podaljševanja delovne dobe posameznika, postaja eden ključnih 

problemov ne le Slovenije, pač pa Evrope in sveta. Zato je še toliko bolj pomembno skozi 

celostno podjetniško izobraževanje vzgajati posameznike, ki bodo ta delovna mesta 

kreirali.  

 

13.2 Razširjanje podjetništva in podjetniške miselnosti med dijaki in učitelji 

 

V skladu s svojim poslanstvom GEA College promovira podjetništvo in podjetniško miselnost 

tudi med dijaki in srednješolski učitelji z organiziranjem različnih podjetniških delavnic in 

drugih delavnic s poslovno vsebino, inovativnih delavnic, organizacijo in izvedbo državnega 

tekmovanja srednješolcev »Mladi podjetnik« in pripravljanjem izobraževanj za 

srednješolske učitelje in mentorje.  

 

Po podatkih EUROSTATA je bilo decembra 2017 v EU brezposelnih 17,98 MIO ljudi,  od tega  

3,65 MIO brezposelnih mladih do 25. let. Zato je pomembno, da mladim predstavimo 

podjetništvo kot »poklic prihodnosti«, s pomočjo katerega bodo sami ustvarjali svojo 

poslovno in karierno prihodnost, ki omogoča socialno vključenost in ekonomsko neodvisnost 

posameznika.  

 

Pri izvajanju visokošolskega študija skušamo  vzgojiti dinamične podjetnike, razviti njihove 

talente in potenciale ter jih usposobiti za uspešen zagon lastnega podjetja, vodenje in rast 

že obstoječega podjetja ali pa za takojšnje učinkovito operativno delo v podjetju. S tem 

namenom je študijski Številni študenti FP ustanovijo lastno podjetje že tekom študija in 

pod mentorstvom VIS učiteljev tekom študija razvijajo podjeme v uspešna in stabilna 

podjetja.  

 

FP vpliva na gospodarsko, družbeno in socialno okolje še z: 

 Sodelovanjem z  gostujočimi predavatelji iz gospodarstva, ki so aktivno vpeti v 

gospodarski prostor. So člani nadzornih svetov, predsedniki in člani uprav 

gospodarskih družb, predsedniki neodvisnih regulatornih organov, državni 

sekretarji, svetovalci, promotorji podjetništva, strokovnjaki na svojem strokovnem 

področju; 

 Povezovanjem med izobraževano - razvojno sredino (akademsko sfero) in realnim 

gospodarskim sektorjem, v katerem delujejo podjetniki, managerji ter  drugi 

strokovnjaki  različnih področij. Večina VIS učiteljev, ki sodeluje v študijskem 

procesu, deluje v gospodarstvu ter tako poslovno prakso prenaša v študijski proces. 

Prav tako se v študijski proces prenašajo raziskovalni dosežki sodelujočih VIS 

učiteljev, ki z najnovejšimi spoznanji vplivajo na razvoj kompetenc in znanj 



        

 55 

posameznikov, s tem pa posredno vplivajo na njihovo konkurenčnost na trgu dela. 

Dokazano je, da zaposlenost posameznika posredno vpliva na njegovo socialno 

vključenost in ekonomski položaj v družbi; 

 Z vključevanjem podjetij pri podpori študijskega procesa – priprava seminarskih in 

projektnih nalog, diplomska/magistrska dela, izvedba študentskih izzivov; 

 Sodelovanjem s cehovskimi organizacijami in sodelovanje v njihovih organih 

upravljanja; 

 Usposabljanjem vrhunskih kadrov -  diplomanti GEA College zasedajo pomembne 

družbene funkcije na regionalnem (razvojne agencije, podjetniški centri, tehnološki 

parki) in lokalnem nivoju (občine, lokalne iniciative), delujejo v različnih zbornicah 

in interesnih združenjih. Le ti so ustvarjalci politik in ukrepov, ki krojijo 

gospodarski, družbeni in ekonomski položaj slovenskih državljanov.  

FP pomembno vpliva na izbirnost študijskih programov v slovenskem prostoru ter tako na 

gospodarski in splošni razvoj slovenske družbe. Verjamemo, da dosegamo pomemben vpliv 

pri vzgoji naslednjih generacij podjetnikov in gospodarstvenikov, ki z ustanavljanjem in 

vodenjem podjetij krojili ekonomsko socialni položaj naše države. FP si bo še naprej 

prizadevala za razvoj novih študijskih programov z visokim potencialom zaposljivosti (v 

sodelovanju z vsemi deležniki poslovnega okolja) ter  za vpis čim večjega števila študentov  

 
 

14 Poudarki iz Programa dela za leto 2018 
 

Prednostna zaveza FP v letu 2018 je krepitev razvojnih dimenzij »kakovost študija« in 

»sodelovanje z okoljem, ter ob prepletanju aktivnosti na obeh dimenzijah  slediti 

primarnemu cilju – doseganje pozitivnega poslovnega izida in vzdržnost poslovanja FP na 

tudi daljši rok.  

 

Celoten študij na vseh študijskih programih je zaznamovan z usmerjenostjo h kakovosti 

študija in močnim sodelovanjem z okoljem (podjetja, zbornice, združenja, instituti), k 

mednarodnemu sodelovanju ter  uporabnosti pridobljenega teoretičnega in praktičnega 

znanja. Spremljanje in zagotavljanje kakovosti je stalna zaveza GEA College. Študijske 

programe in pedagoški proces bomo izvajamo z uporabo sodobne IKT tehnologije (študijska 

platforma, sodobna tehnična in programska oprema), s habilitiranimi VIS učitelji 

strokovnjaki iz posameznih strokovnih področij, z domačimi gostujočimi predavatelji iz 

prakse, s tujimi gostujočimi predavatelji, z možnostjo mednarodnih izmenjav preko 

programa Erasmus+, z organizacijo dogodkov,  delavnic in drugih aktivnosti Kariernega 

centra, s spremljanjem uspešnosti napredovanja študentov, z aktivnostmi za pospeševanje 

zaključka študija (uvedba diplomskega izpita, izvedba delavnic), in drugo.  Pri spremljanji 

in zagotavljanju kakovosti bomo sodelovali vsi zaposleni, aktivnosti pa bodo potekale v  

skladu z veljavnim Poslovnikom kakovosti. Izvajali bomo evalvacije vseh deležnikov v 

pedagoškem procesu (študenti, VIS učitelji, diplomanti in zaposleni) in v primeru odstopanj 

od pričakovanih rezultatov uvedli ukrepe za odpravo neskladij. 

 

V letu 2017 so bile aktivnosti na področju »sodelovanje z okoljem« dinamične. Na podlagi 

pobud in povratnih informacij podjetij, združenj, institutov (Inštitut za korporativne 
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varnostne študije in zbornic (OZS, GZS), izsledkov samoevalvacijskih poročil in kolegialnih 

hospitacij ter  v skladu z najnovejšimi dognanji na posameznih strokovnih področjih, smo 

študijske programe prenovili v večjem (podiplomska programa Podjetniški management in 

Management korporativne varnosti) ali manjšem obsegu (dodiplomski program 

Podjetništvo). Pri manjšem obsegu prenove študijskih programov smo prenovili določene 

učne načrte predmetov ter v predmetniku spremenili nabor izbirnih predmetov. Pri večji 

prenovi študijskih programov smo spremenili predmetnik (nabor obveznih in izbirnih 

predmetov), razporeditev ur med posameznim oblikami dela, koncept predmetov in učne 

načrte, nekje tudi naziv študijskega programa in pridobljen strokovni naslov. Pripravili smo 

tudi nov dodiplomski študijski program Podjetništvo v perspektivnih panogah, ki omogoča 

izbirnost v smereh družinsko podjetništvo, turizem in marketing. V 2017 smo pričeli tudi z 

izvedbo novega dodiplomskega študijskega programa Digitalni marketing, ki tudi študentom 

na dodiplomskem programu Podjetništvo ponuja večjo izbirnosti pri naboru izbirnih 

predmetov ter prejeli akreditacijo oblike študija »e študij«.  

 
Dodatni poudarki letnega programa dela 2018 sledijo iz izvedenih aktivnosti v letu 2017, in 

sicer: 

o Pridobitev soglasja agencije NAKVIS za akreditacijo sprememb obeh podiplomskih 

programov ter vpis študentov v š.l. 2018/2019 v prenovljena programa; 

o Oddaja vloge na eNAKVIS  za nov dodiplomski program Podjetništvo v perspektivnih 

panogah ter akreditacija programa; 

o Posodabljanje učnih načrtov, priprava standardiziranih učnih gradiv z vpetostjo 

študij primerov in praktičnih nalog, ter prilagoditev gradiv glede na obliko študija 

(klasičen, e študij); 

o Povečati vpis rednih in izrednih študentov na dodiplomskem programu Podjetništvo; 

o Vpis druge generacije študentov na dodiplomski program Digitalni marketing; 

o Pričetek izvedbe mednarodnega študija in oblike študija »e študij« vsaj na enem od 

študijskih programov; 

o Nadaljevati z aktivnostmi za povezovanje s poslovnim okoljem (negovati in širiti 

obstoječo mrežo podjetij, sodelovati s podpornimi cehovskimi institucijami (GZS, 

OZS, Institut za korporativne varnostne študije); 

o Nadaljevati z dobro prakso vključevanja tujih gostujočih predavateljev v pedagoški 

proces (prijava na razpis MIZŠ za obdobje 2018-2020) ter domačih gostujočih 

predavateljev – strokovnjakov posameznih strokovnih področij; 

o Nadaljevati z vpetostjo študentskih izzivov v pedagoški proces ter nadgradnjo IKT 

tehnologije za podporo izvedbe; 

o Krepiti mednarodno prepoznavnost z organizacijo mednarodne konference, 

razvojnim delom in sodelovanjem s tujimi institucijami (Erasmus+ izmenjave,  

prijave na mednarodne razpise, skupna izvedba študija (doubble degree)); 

o Izvajati aktivnosti za prepoznavnost podjetništva in podjetniškega načina 

razmišljanja v širšem okolju (med dijaki srednjih šol, med srednješolskimi učitelji, z 

izvedbo državnega tekmovanja Mladi podjetnik, z izvedbo študentskih izzivov); 

o Konstantno izobraževanje in usposabljanje pedagoškega in nepedagoškega osebja; 

o Slediti sistemu za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in izvedba evalavacij za 

vse deležnike študijskega procesa. 
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15  Priloge 
 
 

Priloga 1: Finančni načrt za leto 2018; 

Priloga 2: Kadrovski načrt za leto 2018; 

        

 

 

 

 

 

          

 


