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PREDSTAVITEV GEA COLLEGE – FAKULTETE ZA PODJETNIŠTVO 
 

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.  

(organ: Senat fakultete in Upravni odbor, sprejeto dne 17.5.2016 in 27.5.2016) 

 

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. 

(organ: Senat fakultete in Upravni odbor, sprejeto dne 17.5.2016 in 27.5.2016) 

 

Ključni mejniki v delovanju GEA College - FP 

 

GEA College - Visoka šola za podjetništvo je bila ustanovljena februarja 1996, in se je v 

letu 2010 preoblikovala v GEA College – Fakulteto za podjetništvo. GEA College - FP razvija 

moderne metode študija in goji odličnost v poučevanju. Celoten študij preveva povezava 

raziskovalnega dela s prakso delovanja gospodarskih in negospodarskih organizacij ter 

zahteva po življenjskosti in uporabnosti pridobljenega teoretičnega znanja. Študenti skozi 

študijski proces pridobivajo sodobna znanja in razvijajo veščine, spretnosti ter 

kompetence, ki jih od njih zahtevajo spreminjajoči se trgi in naraščajoča kompleksnost 

poslovnega okolja. 

 

GEA College - FP namenja veliko pozornost vzdrževanju vezi z gospodarskimi 

organizacijami in predvsem z  manjšimi in srednje velikimi podjetji doma in po svetu. 

Globalnim trendom in uvajanju mednarodnih standardov v svoje delovanje se skuša 

približevati skozi sodelovanje s svetovno priznanimi, podjetniško usmerjenimi 

gospodarskimi in izobraževalnimi institucijami.  

 

GEA College – FP izvaja redni in izredni študij prve bolonjske stopnje ter izredni študij 

druge bolonjske stopnje. V študijskem letu 2015/2016 je bilo na fakulteti skupno vpisanih 

285 študentov na dodiplomskih študijskih programih in 40 študentov na podiplomskih 

študijskih programih. Procese pedagoškega dela in poslovne procese obvladuje 18 redno 

zaposlenih visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev (stanje na dan 31.12.2015). V 

izvajanju pedagoškega procesa je v letu 2015/2016 sodelovalo 46 zunanjih izvajalcev, 

visokošolskih učiteljev z ustreno habilitacijo, medtem ko fakulteta pri izvajanju ostalih 

aktivnosti sodeluje s prek 100 strokovnjaki iz prakse in drugimi predavatelji.   

 

Ključni mejniki v delovanju GEA College – FP so naslednji: 

 Leto 1996: Ustanovitev, 16. 02. 1996 GEA College – Visoka šola za podjetništvo, Vpis 

v razvid visokošolskih zavodov – GEA College – Visoka šola za podjetništvo 22. 04. 

1996, Številka vpisa: 3; 
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 Leto 1998: Vpis v razvid raziskovalnih institucij - GEA College - Visoka šola za 

podjetništvo: 02. 06. 1998, Številka raziskovalne organizacije: 1612; 

 Leto 1998: pridobitev koncesije - Odločba o dodelitvi koncesije za izvajanje 

rednega študija: 23. 12. 1998, Vlada Republike Slovenije, Pogodba o koncesiji : 

30.09.1999;  

 Študijsko leto 2005/2006; pričetek izvajanja magistrskega študijskega programa 

Podjetništvo;  

 Leto 2006: ustanovitev Alumni Kluba GEA College – FP, ki povezuje diplomante 

fakultete različnih generacij;  

 Leto 2010: preoblikovanje GEA College - Visoke šole za podjetništvo v GEA College - 

Fakulteto za podjetništvo, 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. Fakulteta za podjetništvo je pravna naslednica Visoke šole za 

podjetništvo; 

 Leto 2015: sprememba sedeža GEA College – FP iz lokacije Kidričevo nabrežje 2, 

6330 Piran na lokacijo Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Vpis v razvid visokošolskih 

zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod zaporedno številko 3.  

Datum 2.6.2015, številka odločbe 6033-39/2015/9.    

 

Študijski programi, ki se izvajajo 

 

Dodiplomski študijski programi so: 

 Podjetništvo 1. stopnja   

 

Podiplomski – magistrski študijski programi so: 

 Podjetniški management 2. stopnja  

 Management korporativne varnosti 2. stopnja 

 

Poleg navedenih programov se izvajajo tudi vse aktivnosti za zaključitev študija na 

študijskem programu Premoženjsko svetovanje 1. bolonjske stopnje, za katerega se po 

sklepu Senata (št. 2016-4-16, z dne 17.5.2016) vloga za podaljšanje akreditacije 

študijskega programa na NAKVIS ne vloži.   

 

Obvestilo o sklepu Senata je bilo konec septembra 2016 poslano na Nacionalno agencijo za 

kakovost v visokem šolstvu in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

 

Delovanje GEA College – Fakultete za podjetnike; izvajanje postopkov in procesov 

 

Postopki dela in procesi, ki potekajo na fakulteti so podrobno opisani v “Priročniku 

kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo”, medtem ko nadzor nad izvajanjem in 

skrb za kakovost celotnega študijskega procesa nadzira Komisija za kakovost, katerega 

člani so imenovani s strani Senata in jo vodi dekan.  
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Na fakulteti so bili prepoznani osnovni trije sklopi procesov: 

 Vodstveni procesi, 

 Glavni študijski proces, 

 Podporni procesi. 

 

 

Slika 1: Osnovni procesi, ki jih fakulteta izvaja 

 

 

 
 

 

Med vodstvenimi procesi so bili prepoznani planiranje, ukrepanje in zaposlovanje, ki jih 

vodi in nadzira direktor fakultete.  
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Glavni študijski proces (Slika 4) podpira vrsta podpornih procesov, ki so: 
 Obvladovanje izvedbenih dokumentov, 

 Obvladovanje sistemskih dokumentov, 

 Izvajanje založniške dejavnosti, 

 Fakturiranje in spremljanje plačil in  

 Obvladovanje projektov . 

 

 

Slika 2: Shema glavnega študijskega procesa 

 

 

 
 

Pomembno vlogo za nemoteno izvajanje aktivnosti izvajanja študijskih programov 

predstavljajo še procesi nabave materiala in storitev, nabave osnovnih sredstev in 

kadrovanje (visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev). Elementi glavnega 

študijskega procesa se evalvirajo in merijo ves čas, zato so analize in merjenje – izdelava 

samoevalvacijskega poročila opredeljeni kot izhod iz glavnega študijskega procesa. 

 

Sestavni del glavnega študijskega procesa so: 

 Predvpisni postopek,  

 Vpisni postopek, 

 Izvedba študija,  

 Diplomiranje – potrditev dispozicije in  

 Diplomiranje – zagovor in zaključek.  

 

Nemoteno izvajanje glavnega študijskega procesa podpira senat fakultete z različnimi 

komisijami, ki v mnogih zadevah delujejo neodvisno od senata, vendar mu o delu poročajo 

in prepuščajo končne odločitve. Komisije, ki delujejo na fakulteti so: 
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 Komisija za študentske in študijske zadeve, 

 Komisija za priznavanje znanj in spretnosti, 

 Komisija za podiplomske zadeve, 

 Habilitacijska komisija, 

 Disciplinska komisija,  

 Komisija za kakovost. 

 

Proces izvajanja mednarodne dejavnosti je močno vpet v izvajanje glavnega študijskega 

procesa z vključevanjem tujih študentov in visokošolskih učiteljev. Glavne aktivnosti 

mednarodne dejavnosti so: 

 

 Organizacija izmenjave ERASMUS (za študente, pedagoški kader in storkovno osebje 

fakultete),  

 Izvedba izmenjave ERASMUS (za študente, pedagoški kader in storkovno osebje 

fakultete),  

 Izmenjave ERASMUS – prihod tujcev in  

 Izvedba mednarodnih konferenc in dogodkov. 

 

Pomemben prispevek h kakovosti izvajanja glavnega študijskega procesa prispevajo procesi 

merjenja, samoevalviranja in ukrepanja.  

 

Slika 3: Shema samoevalvacijskih procesov in ukrepanja 
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Celoten študijski proces spremljamo z različnimi merjenji/ocenjevanji: 

 Ocenjevanje visokošolskih učiteljev in študijskih predmetov, 

 Ocenjevanje podpornih služb, 

 Merjenje doseganja učnih izidov, 

 Merjenje obremenjenosti študentov po ECTS in  

 Merjenje zaposljivosti diplomantov. 

 

Rezultati in analize vseh merjenj so vključeni v vsakoletno samoevalvacijsko poročilo. 

Glede na odstopanja od opredeljenih kazalnikov uspešnosti se odločamo za ukrepanje: 

 

 Na osnovi ocen, ki jih podajo študentje, 

 Na osnovi doseganja učnih izidov, 

 Na osnovi merjenja obremenjenosti študentov po ECTS in  

 Na osnovi uspešnosti diplomantov, ki se meri z njihovo zaposljivostjo in 

napredovanjem.  
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1. VPETOST V OKOLJE 
 

Vpetost v poslovno in širše okolje opredelujejta poslanstvo in vizija GEA College – FP; 

poslanstvo fakultete je širjenje podjetniške miselnosti in poučevanje podjetništva in s 

podjetništvom povezanih vsebin, ter s tem soustvarjanje pogojev za razvoj globalnega 

podjetniškega okolja. V povezavi z vpetostjo v širše okolje je pomemben še namen prenosa 

z raziskavami pridobljenih znanj in dognanj v vsakdanjo prakso podjetij ter na ta način 

povezovanje znanosti z gospodarstvom in s tem povezovanje s širšim gospodarskim in 

družbenim okoljem. 

 

Vizija GEA College FP v povezavi z vpetostjo v poslovno in širše okolje je, postati 

najpomembnejša točka podjetniškega znanja v osrčju Evrope in tako postati vseživljenjski 

partner za pridobivanje znanj najuspenejših podjetnikov v regiji.  

 

1.1. Strategije vpetosti v okolje 

 

Strategijo vpetosti v okolje opredeljujejo dolgoročni razvojni in strateški cilji GEA College 

– FP, ki so naslednji (objavljeni na spletni strani http://gea-college.si/o-gea-

college/poslanstvo-vizija-vrednote/) : 

 Razviti in opredeliti prepoznaven in prestižen študijski program podjetništva in z 

njim povezanih disciplin - S študijskim letom 2015/2016 se je pričel izvajati 

študijski program druge stopnje Podjetniški management, ki zagotavlja znanja, ki 

so potrebna za vrhunsko vodenje podjetij ali projektov v malih in srednje velikih 

gospodarskih družbah, neprofitnih organizacijah, državni upravi in javnem sektorju. 

Študij vsebuje bogat predmetnik s poudarkom na praktičnih znanjih iz področij 

ekonomije, financ, prava, informatike, managementa, marketinga in upravljanja s 

človeškimi viri.Poleg tega sta bila glede na izsledke evalvacij prenovljena študijska 

programa prve stopnje Podjetništvo in druge stopnje Management korporativne 

varnosti. Vse spremembe so bile priglašene in akreditirane s sklepom NAKVIS.  

 Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki z izkušnjami in vsakomur nudijo praktično 

znanje in pomoč pri reševanju raznovrstnih podjetniških izzivov – Fakulteta je v 

študijskem letu 2015/2016 pri izvedbi pedagoškega procesa sodelovala s 46 

zunanjimi izvajalci, predavatelji, ki so ustrezno habilitirani v nazive po Merilih za 

izvolitve v nazive VIS učiteljev, znanstvenih delavcev in VIS sodelavcev GEA College 

– FP. Merila so usklajena z Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive VIS učiteljev, 

znanstvenih delavcev in VIS sodelavcev na VIS zavodih pri NAKVIS. Fakulteta ima 

sicer redno zaposlenih šest VIS učiteljev, ki so prav tako ustrezno habilitirani v 

ustrezne nazive. Dve strokovni sodelavki sta v postopku habilitacije.  

 Vzpostaviti sistem dejavnosti, ki bo povezan z razvojno raziskovalnimi področji - 

Dejavnosti fakultete, ki podpirajo njeno raziskovalno področje, izvajata 

Mednarodna pisarna in Raziskovalni inštitut. V podporo raziskovalni dejavnosti in 

prenosu izsledkov raziskovalnega dela v pedgoški proces, se fakulteta vključuje v 

različne domače in mednarodne (evropske) projekte ter sodeluje s tujimi 

inštutucijami na področju mobilnosti strokovnjakov/gostujočih VIS učiteljev. Tekom 

mobilnosti se sklepajo dogovori o novih sodelovanjih na področju razvojno-

raziskovalnega dela. Vse od leta 2009 je fakulteta vključena v projekt Resita 

Network, ki ga financira nemška vladna agencija DAAD. Poslanstvo projekta je 

spodbujanje sodelovanja posameznih držav zahodnega Balkana pri poučevanju in 

raziskovanju podjetništva. Projekt omogoča tudi mobilnost študentov in 

pedagoškega kadra.  

http://gea-college.si/o-gea-college/poslanstvo-vizija-vrednote/
http://gea-college.si/o-gea-college/poslanstvo-vizija-vrednote/
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 Starteško se povezati s predstavniki vodilnih gospodarskih dejavnosti v regiji - 

Strateško povezovanje na tem področju zajema tako povezovanje z gospodarskimi 

združenji kot posameznimi gospodarskimi subjekti, ki delujejo v neki panogi – 

Predstavniki fakultete so vključeni v delovanje American Chamber of Commerce 

(AmCham) in Gospodarsko zbornico Slovenije (direktorica je članica upravnega 

odbora Trgovsko podjetniške zbornice in podpredsednica zbornice 

Osrednjeslovenske regije). Fakulteta aktivno deluje v Skupnosti samostojnih VIS 

zavodov, kjer je direktorica podpredsednica skupnosti.  

 Združiti mednarodno prepoznane strokovnjake, ki bodo osnovno gibalo za delovanje 

in razvoj dejavnosti visokošolskega zavoda, 

 Vzpostaviti sistem mednarodne organizacije in organiziranosti zavoda - Mednarodna 

organiziranost fakultete se vzpostavlja z mreženjem različnih evropskih 

izobraževalnih inštitucij. Fakulteta ima podpisanih 34 medinstitucionalnih 

sporazumov z namenom mobilnosti in izmenjave znanstveno strokovnih znanj.  

 Vzpostaviti regionalno mrežo strateško povezanih izobraževalnih inštitucij - 

Fakulteta je vključena v Skupnost samostojnih VIS zavodov, poleg tega pa se pri 

izvajanju projektov povezuje tudi z inštitucijami javnega VIS šolstva (npr. pri 

izvajanju projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja), v smislu gostovanja 

VIS učiteljev fakultete na drugih izobraževalnih inštitucijah (EF, Doba, Višja šola za 

računovodstvo…) 

 Razviti programe na 3. bolonjski stopnji. 

 

Vloga GEA College – FP in njenih učinkov je opredeljena v ožjem in širšem okolju. 

Podjetniško izobraževanje in usposabljanje sta pomembna dela procesov vseživljenjskega 

učenja, podjetništvo pa je opredeljeno kot ena ključnih kompetenc s strani Evrospke 

Komisije. Podjetništvo temelji na inovativnosti, vpliva na razvoj novih proizvodov in 

storitev, vpliva na gospodarsko rast države, rastoča in dinamična podjetja pa ustvarjajo 

večino tako želenih novih zaposlitev. V poostrenih gospodarskih in finančnih razmerah 

postaja vlaganje v znanje in izobraževanje ena od pravih alternativ za prihodnji razvoj 

gospodarstva. Nove zaposlitve lahko zagotovijo predvsem razvijajoča se podjetja in 

inovativni posamezniki, ki svojo podjetniško idejo razvijejo v uspešen posel. Delovanje GEA 

College - Fakultete  za podjetništvo ima neposreden vpliv na razvoj slovenskega 

gospodarstva, na trajnostni razvoj Slovenije in celotno družbeno okolje. Naši diplomanti 

zasedajo pomembne managerske položaje v gospodarstvu (Atlantis,  direktor,   Plastika 

Skaza, izvršna direktorica, Slovenske železnice, generalni direktor), tudi na področju 

neprofitnega sektorja, so ustanovitelji in lastniki podjetij ter nasledniki družinskih podjetij 

v segmentu obrti, malega in srednje velikega gospodarstva  (Lotrič metrology, Editor, 

Vitapur, Tabakum,  Habjan Transport, Plastika Skaza, Savne Fanči in Freja, AJM okna, 

vrata, senčila, Oblakcommerce, Surf, ADK, Rogelj Romat, TUŠ, Fidemar, Tuli, Lekain, AS 

Teprom, Krznarstvo Eber, Prigo, Petek transport, Frutis, Egerija, Unikatoys, Univerzal , 

Durot, Trgovina Ajda, Avto Lenart, Dvig, ACL Trnovo, Zlatarna Celje, Hotel 365, Hlebček – 

Restavracija Rotovž, Hiša vina Cuk,Vidmar avtodom, Novi Podjetnik, Nova Panorama),  

med njimi je tudi nekaj hitro rastočih podjetij – gazel, ki ustvarjajo pomemben del 

družbenega proizvoda, odpirajo nove zaposlitve, širijo poslovanje na tuje trge in prinašajo 

inovativnost in nove tehnologije v gospodarski prostor  (Skaza, Eurosad, Farmicom, ADK, 

AHAC). Podjetniško visokošolsko izobraževanje ima pozitivne učinke na ekonomsko, 

socialno in celovito družbeno vključenost posameznikov, na razvoj trga dela v smislu večje 

fleksibilnosti in lažje zaposljivosti posameznikov ter dvigovanja nivoja njihovih kompetenc. 

GEA College – FP je pomemben povezovalni člen med izobraževalno-razvojno sredino in 
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realnim gospodarskim sektorjem ter vpliva na razvoj poslovne in podjetniške kulture v 

Sloveniji. 

 

1.2.  Zagotavljanje praktičnega usposabljanja študentov in mentorstvo  

 

GEA College – FP ima poslovne partnerje, s katerimi so podpisani Sporazumi o sodelovanju 

na več področjih sodelovanja oziroma aktivnosti, ki odpirajo študentom GEA College – FP 

možnosti za preverjanje tekom študija pridobljenih teoretičnih znanj v praksi. 

Najpomembnejša področja sodelovanja so npr.: izvedba praktičnega izobraževanja za 

študente v podjetju pod strokovnim mentorstvom v podjetju in na GEA College - FP, 

opravljanje projektnih nalog in izdelava diplomskih del za podjetje in možnost za 

izvedbo ekskurzij v podjetje, delo na izzivih, ki jih ponudijo v sodelovanju z GEA College 

FP podjetja – npr. priprava poslovnih načrtov, trženjskih načrtov, načrtov komuniciranja z 

javnostmi, generiranje idej in izdelava prototipov, razvoj produktov ipd. Tudi ti izzivi 

potekajo pod mentorstvom s strani VIS učiteljev GEA College – FP. Takih sporazumov 

imamo trenutno podpisanih 7 (Identiks kartični sistemi, Moje delo, Spletni marketing, 

Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, Tabakum Export-Import, MINT 

International House, Zavod za globalno učenje in razvoj projektov, Zavod za 

medgeneracijsko sodelovanje Ypsilon). Fakulteta sodeluje z veliko več podjetji brez 

podpisanih tovrstnih sporazumov. Vsako leto se sklenejo nova partnerstva za sodelovanje s 

podjetji na področju praktičnega izobraževanja. Veliko od teh podjetij so mala in srednje 

velika družinska podjetja, ki v Sloveniji prevladujejo. Vsako leto dodatno podpišemo tudi 

do 50 individualnih sporazumov o praktičnem usposabljanju z različnimi podjetji in 

institucijami iz Slovenije, na podlagi katerih študenti, redni in izredni (tisti, ki ne 

izpolnjujejo pogojev za priznanje študijske prakse) opravijo v teh podjetjih obvezno 

študijsko prakso. Ti sporazumi so tripartitni – med študentom, podjetjem in GEA College- 

FP. Večina izrednih študentov zaradi že pridobljenih delovnih izkušenj ter lastništva ali so-

lastništva aktivnih podjetij med študijem  uveljavlja priznanje študijske prakse,  za to pa 

ni potreben sporazum s podjetjem.  

 

Nekateri študenti opravljajo študijsko prakso v tujini. To poteka na podlagi Erasmus+ 

programa mobilnosti (podpisani Training agreementi s podjetji v tujini in pogodbe o 

mobilnosti)  ali pa na podlagi neposrednih dogovorov študentov s podjetji v tujini (izjava 

vodstva podjetja v tujini, da je študent opravljal študijsko prakso). Od leta 2010 je odšlo v 

tujino na prakso 6 študentov študijskega programa Podjetništvo 1. bolonjske stopnje, v 

študijskem letu 2015/2016 praks v tujini ni bilo. 

   

Za vse dogovore in sporazume skrbita koordinatorka študijskih praks in vodja kariernega 

centra, ki urejata za študente tudi celotno potrebno dokumentacijo za izvedbo in 

priznavanje opravljene študijske prakse.   

 

Študente GEA College - FP obveščamo o možnostih praks in usposabljanj tako doma kot 

tudi v tujini, prav tako pa študente spodbujamo k samostojnemu iskanju praks preko 

različnih portalov, prek spletnih povezav in objavljenih prostih delovnih mest za 

opravljanje praktičnega usposabljanja, ki so objavljene na spletni strani Kariernega centra 

GEA FP ( http://gea-college.si/studenti-alumni/karierni-center/praksa ). Študentom s 

posebnimi potrebami pomagamo poiskati podjetje, v katerem lahko opravijo obvezno 

študijsko prakso (Primer: Igor Necev -  Adriatic Slovenica, Cerebralna paraliza). 

 

 

http://gea-college.si/studenti-alumni/karierni-center/praksa
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1.3. Zaposljivost diplomantov 

 

Vse do izvajanja projekta »Izboljšanje kakovosti na GEA College – FP« (trajanje projekta 

2013 – 2015)  fakulteta ni imela ustaljenga in periodičnega sistema merjenja zaposljivosti 

diplomantov. V projektu je bil kreiran Priročnik kakovosti, katerega del je tudi proces 

merjenja zaposljivosti diplomantov. Po procesu se merjenje izvaja s pomočjo vprašalnika 

vsaka tri leta. Hkrati se ugotavlja zaposljivost in napredovanje diplomantov v karieri.  

   

Prej so bili podatki zbrani na podlagi občasnih raziskav o zaposljivosti in karierni uspešnosti 

naših diplomantov (raziskava iz leta 2004, raziskava iz leta 2010, raziskava iz leta 2011). 

Zadnje raziskave na področju zaposlenosti diplomantov so bile opravljene v letih 2013, 

2014 in 2015.  

 

Raziskava v letih 2013 in 2014 je bila bolj usmerjena v napredovanje v karieri diplomantov 

in njihovemu podjetniškemu delovanju (ustanovitev lastnega podjetja, prevzem vodenja 

družinskega podjetja), medtem ko je raziskava v letu 2015 bila direktno usmerjena v 

zaposljivost diplomantov. Rezultati kažejo, da je zaposlenih 97% diplomantov GEA College 

– FP. Od tega jih je 14% zaposlenih v lastnem podjetju, 22% jih je zaposlenih v družinskem 

podjetju, ostali pa so zaposleni pri drugih delodajalcih. 71% diplomantov je zaposlenih v 

gospodarstvu, v javnem sektorju jih je zaposlenih 12% ostali so zaposleni na drugih 

področjih.  

 

Ker je bilo merjenje po novo vzpostavljeni metodologiji in vprašalniku v letu 2015 izvedeno 

prvič, primerjalnih rezultatov za prejšnja obdobja ne moremo navajati.  

 

Glede na to, da se zaradi zaostrenih razmer v gospodarstvu in na trgu delovne sile pogoji 

zaposlovanja zelo hitro spreminjajo, menimo, da je zelo težko kontinuirano zagotoviti 

realne podatke o zaposljivosti diplomantov. Razpoložljive podatke o zaposljivosti in 

uspešnosti naših diplomantov na delovnem mestu uporabljamo pri snovanju prenove naših 

študijskih programov, pri načrtovanju novih študijskih programov in pri definiranju 

kriterijev samoevalvacije študijskih programov. 

 

1.4. Mednarodna dejavnost in delovanje mednarodne pisarne 

 

Mednarodna pisarna je namenjena študentom, predavateljem in vsem željnim 

mednarodnih izkušenj. Uporabnikom ponuja pestro izbiro možnosti za sodelovanje v 

različnih mednarodnih projektih s področja izobraževanja in usposabljanja. Namen 

mednarodne pisarne je zagotoviti kakovostno organizacijo in izvedbo izmenjav študentov, 

pedagoškega in nepedagoškega kadra v okviru različnih mednarodnih projektov. Poleg 

osnovne dejavnosti Mednarodna pisarna skrbi za pomoč pri prijavah, koordinaciji in 

vodenju mednarodnih izobraževalnih in raziskovalnih projektov (tako za prijave v okviru 

Ministrstev in drugih inštitucij v RS, kot EU, ambasadah in ostalih fundacij). 

 

GEA College – Fakulteta za podjetništvo v različnih mednarodnih programih sodeluje že vse 

od leta 2000, ko je ustanovila Mednarodno pisarno, da bi izobraževalni dejavnosti 

omogočila evropsko in globalno vizijo ter ustvarjala nove možnosti za svoje študente in 

profesorje. 

 

Mednarodna pisarna na svojih spletnih straneh http://gea-college.si/studenti-

alumni/mednarodna-pisarna/ uporabnikom posreduje aktualne informacije, ki jih bodo 

http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodna-pisarna/
http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodna-pisarna/
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vodile k odločitvam za mednarodne izkušnje. Glavno vodilo mednarodne pisarne GEA 

College – FP je, da izobraževalna dejavnost postane za vsakega sodelujočega v pedagoškem 

procesu (študent, profesor) »evropska« in »globalna« izkušnja. Svoje poslanstvo pisarna 

opravlja skozi vrsto aktivnosti, ki jih izvaja: 

 organizacijo mobilnosti za študente, za pedagoški kader in za nepedagoški kader 

(ERASMUS+), 

 koordinacijo obiskov tujih gostov, 

 spodbujanjem in koordinacijo domačih in mednarodnih projektov, razpisov za 

izobraževanja in usposabljanja, 

 aktivnim sodelovanjem z dosedanjimi tujimi partnerskimi institucijami in 

povezovanju z novimi partnerji širom sveta (trenutno je podpisanih 34 sporazumova 

o izvajanju mobilnosti z različnimi izobraževalnimi inštitucijami v Evropi) 

 organizacijo mednarodnih dogodkov, 

 organizacijo mednarodne znanstvene konference ABSRC (Advances in Business-

Related Scientific Research Conference) – v študijskem letu 2015/2016 so bile v 

okviru mednarodne pisarne organizirane tri mednarodne konference ABSRC (Rim – 

oktober 2015, Milano - december 2015 in Benetke – marec 2016). Konference so bile 

glede na število udeležencev vsakič izvedene kot dvodnevni dogodek, skupaj pa se 

jih je udeležilo 83 udeležencev. Referati konferenc so objavljeni na spletni strani 

konference (Proceedings). Dvakrat letno  je izdan tudi zbornik referatov ABSRJ 

(Advances in Business –Related Scientific Research Journal). Arhiv konferenc, 

Proceedings in zborniki so dostopni na  http://www.absrc.org/.  

 

V Tabeli 1 so prikazani podatki o izvedenih izmenjavah študentov, predavateljev in 

strokovnega osebja, v primerjavi s prejšnjimi leti: 

 

Tabela 1: Izvedene mobilnosti v zadnjih treh letih 

 

Ciljna skupina uporabnikov 

mobilnosti 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Študenti GEA College  

(Outgoing) 

4 8 3 

Erasmus študenti 

(Incoming) 

18 16 15 

Predavatelji GEA  

(Outgoing) 

1 4 6 

Gostujoči predavatelji 

(Incoming) 

2 2 4 

Izmenjave z namenom 

strokovnega usposabljanja 

zaposlenih GEA 

(Outgoing) 

2 2 2 

 

http://www.erasmusplus.si/
http://gea-college.si/o-gea-college/kakovost-in-projekti/
http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodna-pisarna/partnerske-institucije/
http://www.absrc.org/
http://www.absrc.org/
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1.5. Razvoj Fakultete v povezavi z okoljem – sodelovanje Fakultete s širšim 

družbenim okoljem 

 

GEA College – FP uspešno sodeluje:  

 Z drugimi samostojnimi visokošolskimi zavodi prek združevanja v Skupnosti 

samostojnih visokošolskih zavodov (SSVZ), v kateri je direktorica GEA College – FP 

trenutno podpredsednica skupnosti, poleg tega pa se glede na obravnavane teme 

sestankov skupnosti udeležujejo še drugi predstavniki fakultete (dekanja, tajnik);v 

študijskem letu so se predstavniki fakultete udeležili šestih srečanj SSVZ,ki so 

potekala v prostorih GEA College. Srečanja so bila namenjena usklajevanju skupnih 

pogajalskih izhodišč pri pripravi sprememb Zakona o visokem šolstvu, ki bodo ob 

sprejetju pomembno vplivale na delovanje samostojnih visokošolskih zavodov;  

 Sodelovanje z GZS, kjer je GEA College – FP aktivna članica že vrsto let, od 

lanskega leta pa je direktorica Fakultete tudi članica upravnega odbora 

Podjetniško-trgovske zbornice (PTZ) in podpredsednica Osrednjeregijske zbornice 

Ljubljana. 

 V American Chamber (AmCham) – Predstavniki fakultete sodelujejo v delovni 

skupini (komisiji) za izobraževanje. V študijskem letu 2015/2016 so se udeležili treh 

sestankov delovne skupine. Tema sestankov so bile prenove poklicnih kvalifikacij in 

poklici prihodnosti.  

 Z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije – načrtovano je sodelovanje pri pripravi 

projektov kariernih centrov in projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, 

poleg tega pa sodelovanje na področju usposabljanja članov zbornice, pri čemer bi 

fakulteta zagotovila izobraževalne vsebine. Dogovori še potekajo. 

 S slovenskimi srednjimi šolami pri pripravi in izvajanju projektov podjetništva za 

srednješolce - V letu 2015/2016 so imele srednje šole možnost izbora med štirimi 

vsebinsko različnimi delavnicami za dijake: Podjetništvo in inovativnost, Jaz – kot 

blagovna znamka, Trendi v marketingu in Kako zaslužiti s poslovnimi modeli. V letu 

2015/2016 je bilo izvedenih 37 kratkih delavnic z namenom izobraževanja o 

podjetništvu in drugih poslovnih temah, ter z namenom informiranja o možnostih 

vpisa na GEA College – FP. Po pregledu seznama prijavljenih na fakulteto za leto 

2016/2017, je bilo po prvem roku vpisanih 13 dijakov iz šol, kjer so se delavnice 

izvajale.  

 S srednjimi šolami pri izvedbi tekmovanja Mladi podjetnik – Fakulteta vsako leto 

organizira državno tekmovanje Mladi podjetnik, na katerem dijaki tekmujejo za 

najboljšo poslovno idejo/poslovni načrt. Tekmovanje je potekalo v aprilu 2016. 

Udeležilo se ga je  15 skupin dijakov (skupaj 56 dijakov in 11 mentorjev) iz sedmih 

različnih slovenskih regij. Tekmovanje je bilo izvedeno v dveh skupinah, dve prvo 

uvrščeni ekipi v pred-tekmovanju sta ponovno predstavili svoje ideje v finalnem 

delu. Zmagovalcem so bile podeljene praktične nagrade. Članom prvih treh 

uvrščenih ekip fakulteta podeljuje šolnino za študij prvega letnika dodiplomskega 

študija Podjetništva (v celoti oziroma v deležih).     

 S podjetji pri reševanju poslovnih izzivov (Izziv Plastike Skaza – štirje izzivi; VIP 

Challenge Postojnska Jama; Po kreativni poti do praktičnega znanja – Letno 

kopališče Višnja gora; v okviru poletne šole Boot Camp 4 Future Entrepreneurs s 

podjetji Steklarna Hrastnik, Akrapovič, Meroslovje Lotrič, MIK Celje in Cosylab) 

 S podjetji pri zagotavljanju praks študentom – Podjetniki in managerji, zaposleni v 

slovenskih podjetjih, pogosto kot gostje sodelujejo v izvajanju pedagoškega 

procesa. Podjetja, s katerimi ima GEA College – FP podpisane sporazume o 
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sodelovanju sprejemajo študente na prakso. Podpisanih je 10 sporazumov o 

izvajanju praks s podjetji. 

 Ponudba izobraževanj in usposabljanj za podjetja – Fakulteta je v študijskem letu 

2015/2016 ponovno pričela oživljati ponudbo seminarjev in funkcionalnih 

izobraževanj in usposabljanj, namenjenih podjetjem. V sodelovanju z VIS učitelji, 

nosilci predmetov na fakulteti in različnimi drugimi izvajalci je bil pripravljen 

katalog izobraževanj, ki obsega prek 20 različnih vsebin. Namenjene so tako 

razpisnim izvedbam kot izobraževanjem v podjetjih (incompany). Razviti sta bili 

Podjetniška akademija in Športna akdemija za starše. Nekatere vsebine so izvzete 

iz učnih načrtov študijskih programov fakultete in prilagojene strokovnemu nivoju 

potencilanih slušateljev.  

Izobraževanja se ob sodelovanju zaposlenih in pogodbeno sodelujočih VIS učiteljev 

izvajajo v okviru matične inštitucije, ustanoviteljice fakultete,GEA College d.d. V 

okviru le te se uspešno izvajajo tudi usposabljanja za nacionalno poklicno 

kvalifikacijo, pridobitev licence za posredovanje v nepremičninskih poslih. V letu 

2016 je do novembra pridobilo licenco 24 kandidatov, v primerjavi z letom 2015, ko 

je uspešno opravilo izpite 34 kandidatov (v letu 2014, 23 in v letu 2013 17 

kandidatov). Na ta način Fakulteta spodbuja in sodeluje v procesih vseživljenjskega 

učenja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih.  
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2. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

 

2.1  Organizacijska shema GEA College – Fakultete za podjetništvo 

 

GEA College – FP deluje kot samostojna, zasebna visokošolska institucija. Skladno z 

Zakonom o visokem šolstvu (ZVis-UPB7, zadnja sprememba objavljena v Uradnem listu RS 

št.32/2012, z dne 4.5.2012) in Statutom GEA College - FP (potrjen na 72. seji UO GEA 

College – FP, dne 23.2.2010 in zadnjič dopolnjen 26.2.2016) je organizacijska shema 

takšna, kot je prikazana na  Sliki 1.  

 

2.2  Organi Fakultete, sestava organov in njihovo delovanje 

 

Po Zakonu o visokem šolstvu so obvezni organi fakultete, ki ni članica katere od slovenskih 

univerz: senat, upravni odbor, akademski zbor, študenstki svet in dekan. GEA College-FP 

ima tudi direktorja, ki je poslovodni organ.  

 

Upravni odbor GEA College – FP upravlja, usmerja in nadzira delovanje fakultete. 

Fakulteto vodi direktor (zagotavljanje materialnih in finančnih virov ter kadrovskih 

pogojev delovanja), v tesnem sodelovanju z dekanom, ki skrbi za nemoteno in kakovostno 

izvajanje pedagoškega procesa, razvojno raziskovalnega in strokovnega dela. 

Administrativno področje delovanja fakultete, zlasti komunikacijo in sodelovanje z 

nadzornimi organi izvajanja visokošolskega izobraževanja  (Nacionalna agencija za 

kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) vodi 

tajnik fakultete, v sodelovanju in po usmeritvah dekana in direktorja.  

 

Za pedagoško in razvojno raziskovalno delo fakultete je odgovoren dekan. Dekanja GEA 

College - FP je prof.dr. Marjana Merkač Skok. 

 

Organi fakultete so še: 

Senat - je strokovni organ Fakultete, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela, 

določa strokovne podlage, razvoj in izvajanje študijskih programov ter akademski razvoj 

fakultete, usklajuje izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo ter ostale zadeve, 

vezane na pedagoško in razvojno -raziskovalno dejavnost fakultete. Senat ima 9 članov, od 

tega dva predstavnika s strani študentskega sveta. V študijskem letu 2015/2016 je Senat 

imel 12 sej.  

Študentski svet - je organ študentov fakultete, ki ga sestavljajo predstavniki rednih in 

izrednih študentov. Študentski svet daje pristojnim organom (Senatu, UO) mnenja o 

statutu Fakultete ter o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter 

izvaja program interesnih dejavnosti.  

Akademski zbor – Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci, zaposleni na fakulteti in predstavniki študentov. Njegova naloga je izvolitev 

članov senata, podajanje predlogov in mnenj senatu fakultete o pedagoškem in 

raziskovalnem delu fakultete. V študijskem letu 2015/2016 se je Akademski zbor sestal 

trikrat. 
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Slika1: Organigram GEA College – Fakultete za podjetništvo 
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2.3  Raziskovalna in razvojna dejavnost (raziskave, projekti, ABSRC) 

 

Pedagoško, raziskovalno in razvojno delo na GEA College 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 fakulteta izvaja.  

 

Delo Raziskovalnega inštituta se načrtuje na letni ravni (koledarsko leto), 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.  

 

Ko je plan potrjen s strani dekanje in direktorice GEA College, je predstavljen na prvem 

mesečnem sestanku razvojne skupine GEA College, na kolegiju dekanje in na akademskem 

zboru vseh sodelavcev GEA College. 

 

Poslanstvo raziskovalnega inštituta GEA College je z raziskovanjem na širšem področju 

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

gospodarstvom. 

 

Namen RI  je izvajanje interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih, razvojnih in strokovnih 

projektov. RI v okviru svojega poslanstva izvaja predvsem naslednje dejavnosti: 

 Ustvarjanje novega temeljnega in aplikativnega znanja na področju podjetništva in 

sorodnih ved (projekti, v katere smo vključeni). 

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

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

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

 Dejavnosti povezane z razvojem in delovanjem raziskovalne infrastrukture. 

 Predstavljal raziskovalne in razvojne dosežke raziskovalcev, vključenih v RI, domači 

in mednarodni javnosti (mednarodna konferenca ABSRC, mednarodna znanstvena 

revija ABSRJ). 

 Zagotavljal usposabljanje in izobraževanje na področju raziskovalne, razvojne in 

inovacijske dejavnosti (seminarji, delavnice). 

 

V akademskem letu 2015/2016 je Fakulteta zaključila delo na evropskem projektu 

HARBIF, v okviru katerega je bil razvit priročnik za obvladovanje finančnih tveganj v malih 

in srednje velikih podjetjih ter izvedenih več konferenc na to temo. Konferenca v Ljubjani 

je bila izvedena 13. maja 2015.  

 

S 1. marcem 2016 se je GEA College – FP vključila kot partner v izvajanje evropskega 

projekta (Erasmus +, K2) IdeaNovaShip, s področja socialnega podjetništva, katerega cilji 

so ugotovitev stanja na področju usposabljanja za razvoj socialnega podjetništva v državah 

projektnih partnerjev in na osnovi ugotovitev v prvi fazi pripraviti program usposabljanja 

za predavatelje /trainerje, nato pa še usposabljanje za ciljno skupino mladih, bodočih 

socialnih podjetnikov. GEA College – FP bo v izvajanje projekta vključila študente z 

interesom delovanja na področju socialnega podjetništva. Animacija in promocija bo 

izvedena tekom dogodka v Ljubljani, v novembru 2016 in dodatno v vseh študijskih 

skupinah tekom izvajanja pedagoškega procesa (predstavitev projekta v predavalnici).  
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V sodelovanju s srednješolskima centroma BIC Ljubljana in ŠC PET je GEA College – FP v 

juniju prijavila projekt »Mladim se dogaja«, ki se je pričel izvajati s 1.9. 2016. Fakulteta 

vstopa v projekt mentorskega sodelovanja, ki bo obsegalo poučevanje podjetništva 

srednješolskih učiteljev in dijakov v izvedbi mentorja GEA College – FP prek treh 

aktivnosti: enotedenske delavnice (izvedba v septembru 2016), start up vikenda (začetek 

oktobra 2016) in izvedbo podjetniškega krožka (začetek novembra 2016). Pred vsako 

aktivnostjo bo izvedena kratka delavnica za mentorje srednjih šol. 

 

Fakulteta je v letu 2015/2016 izvajala dve pomembni raziskavi: 

 Podjetniška radovednost srednješolcev – doc.dr. Mitja Jeraj je po metodologiji, ki 

jo je razvil tekom svoje doktorske disertacije, celo leto izvajal raziskavo 

podjetniške radovednosti med srednješolci.  

 Raziskava GUESSS - GUESSS je mednarodna raziskava, katere pobudnik in 

koordinator je   Swiss Institute for Small Business and Entrepreneurship na Univerzi 

St. Gallen (KMU-HSG). Glavni namen raziskave je ugotoviti podjetniški namen in 

aktivnost študentov na univerzah, iz česar je mogoče sklepati na podjetniško 

prihodnost nacionalnega gospodarstva. Raziskava poteka vsaki dve leti. V letu 2013, 

ko se je raziskavi pridružila Slovenija in s tem GEA College – FP kot raziskovalna 

inštitucija. Fakulteta je bila v letu 2015 ponovno povabljena k sodelovanju in 

uspešno izvedla raziskavo s prek 1100 repondenti. Vodja raziskave je bil doc. dr. 

Mitja Jeraj. Zaključno poročilo za Slovenijo je na voljo na spletni strani projekta 

http://guesssurvey.org/.  

 

Prijave novih projektov v okviru raziskovalnega centra potekajo skozi celotno akademsko 

leto. V študijskem letu 2015/2016 je bilo skupaj prijavljenih 18 projektov na različne 

programe: 

 Erasmus +, K2 – 13 prijav  

 Centralna Evropa – 1 prijava 

 Nacinalni razpisi – 4 prijave 

 Izvajanje raziskovalnega projekta GUESSS   

 Izvajanje raziskave Podjetniške radovednosti srednješolcev 

 

Raziskovalna dejavnost zaposlenih visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev se izkazuje 

tudi z objavami znanstvenih in strokovnih prispevkov v različnih medijih in nastopanjem na 

konferencah. Fakulteta organizira in izvaja lastno mednarodno znanstveno raziskovalno 

konferenco ABSRC (Advances in Business-Related Scientific Research Conference), katere 

se udeležujejo s strokovnimi in znanstveno raziskovalnimi prispevki redno zaposleni in 

pogodbeni VIS učitelji GEA College – Fakultete za podjetništvo. V študijskem letu so bile 

izvedene tri konference: 

 Rim, Italija, 14. – 16. oktober 2015 

 Milano, Italija, 10. – 11. december 2015 

 Benetke, Italija, 17. - 18. marec 2016 

 

Vsi referati konference so objavljeni v Proceedings objavi, ki je na voljo na spletni strani 

konference. Prav tako je dvakrat letno izdan zbornik referatov ABSRJ (Advances in Business 

– Related Scientific Research Journal), prav tako objavljen na spletni strani konference: 

http://www.absrc.org/.  

 

 

 

http://www.kmu.unisg.ch/
http://www.kmu.unisg.ch/
http://guesssurvey.org/
http://www.absrc.org/
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Tabela 2: Objave zaposlenih raziskovalcev v obdobju 2009 - 2016 

 
Priimek in ime 1.01 Izvirni 

znanstveni 
članek 

 

1.06 Objavljeni 
znanstveni prispevek 
na konferenci 
(vabljeno predavanje) 

1.08 Objavljeni 
znanstveni 
prispevek na 
konferenci 

1.16 Samostojni 
znanstveni sestavek 
ali poglavje v 
monografski 
publikaciji 

2.01 
Znanstvena 
monografija 

2.03 Univerzitetni, 
visokošolski ali 
višješolski učbenik z 
recenzijo 

BERNIK Jurij 3 0 2 0 0 0 

FOŠNER Ajda 48 1 10 2 2 2 

JELOVAC 
Dejan 

17 0 6  1 0 

JERAJ Mitja 7 0 10 0 0 0 

LAMPE Rok 8 0 2 4 2 4 

LETONJA 
Marina 

6 0 4 2 0 0 

MERKAČ SKOK 
Marjana 

11 2 23 2 0 4 

VADNJAL Jaka 29 1 23 10 0 0 

VESELINOVIČ 
Draško 

8 2 1 1 0 0 
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Tabela 3: Raziskovalci po številu točk (zaposleni in pogodbeni VIS učitelji) 

 
 

PRIIMEK IN IME NAZIV PODROČJE A1+A2+A3 

FOŠNER Ajda REDNA PROFESORICA matematika 9,08 

STANOVNIK Peter IZREDNI PROFESOR poslovna ekonomija 7,13 

VADNJAL Jaka REDNI PROFESOR podjetništvo 4,44 

DUBROVSKI Drago IZREDNI PROFESOR mednarodno poslovanje 3,60 

CESTNIK Bojan IZREDNI PROFESOR računalništvo in informatika 3,22 

UHAN Samo IZREDNI PROFESOR družboslovna metodologija 2,73 

MERKAČ SKOK 
Marjana 

REDNA PROFESORICA menedžment in organizacijsko 
vedenje 

1,26 

VESELINOVIČ Draško IZREDNI PROFESOR finančna ekonomija 1,20 

JERAJ Mitja DOCENT podjetništvo 0,93 

ČALETA Denis IZREDNI PROFESOR nacionalno varnostni sistemi in 
evropske varnostne integracije 

0,83 

BRUMNIK Robert DOCENT informatika  0,65 

MULEJ MLAKAR Lucija IZREDNA PROFESORICA sociologija 0.63 

AVER Boštjan DOCENT poslovna ekonomija 0,53 

TOROŠ Jani Ivan DOCENT trženje 0,53 

LETONJA Marina DOCENTKA (v postopku) podjetništvo 0,47 

HORVAT Tatjana DOCENTKA računovodstvo in revizija 0,46 

SVETIC Aleša DOCENTKA management 0,16 

VRŠEC Miran DOCENT organiziranje in vodenje 0,14 

POMPE Andrej DOCENT trženje - 

ŽNIDARIČ Boris DOCENT varnost v zavarovalništvu - 
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Tabela 4: Raziskovalci v projektih 

 
PRIIMEK IN IME NAZIV PODROČJE A1+A2+A3 PROJEKTI 

FOŠNER Ajda REDNA 
PROFESORICA 

matematika 9,08  Projekt izboljšanja sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za 
podjetništvo, 1.3.2013 – 15.7.2015 (MIZŠ) 

 Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj 
v slovenskem kmetijstvu in ribištvu, 2011 – 2013 (ARRS, Ciljni raziskovalni 
projekt  V1117) 

STANOVNIK 
Peter 

IZREDNI 
PROFESOR 

poslovna ekonomija 7,13  

VADNJAL Jaka REDNI PROFESOR podjetništvo 4,44  Po kreativni poti do praktičnega znanja – Oživitev letnega kopališča Višnja 
Gora, 1.4.2015 – 30.6.2015 

 COFFEE – Kompetence prihodnosti (Competences of future), 1.10.2013 – 
30.8.2015 (Life Long Learning, Leonardo Da Vinci) 

 Projekt izboljšanja sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za 
podjetništvo, 1.3.2013 – 15.7.2015 (MIZŠ) 

 HARBIF – Celovit pristop k obvladovanju tveganj in notranji finančni kontroli v 
MSP, 1.11.2013 – 31.10.2015 (Life Long Learning, Leonardo Da Vinci) 

 Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega 
gospodarstva v procesih razvoja EU, 2009 – 2017 (ARRS, Raziskovalni program 
P5-0117) 

 Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj 
v slovenskem kmetijstvu in ribištvu, 2011 – 2013 (ARRS, Ciljni raziskovalni 
projekt  V1117) 

 Osebnost in sociološko ozadje podjetnikov ter ustanovitve, 
internacionalizacija in rast malih in srednje velikih podjetij (ARRS, Temeljni 
raziskovalni projekt J5 – 7588) 

DUBROVSKI 
Drago 

IZREDNI 
PROFESOR 

mednarodno poslovanje 3,60  

CESTNIK Bojan IZREDNI 
PROFESOR 

računalništvo in informatika 3,22  

UHAN Samo IZREDNI 
PROFESOR 

družboslovna metodologija 2,73  

MERKAČ SKOK 
Marjana 

REDNA 
PROFESORICA 

menedžment in 
organizacijsko vedenje 

1,26  IdeaNovaShip – Inovacije in ideje za socilano podjetništvo (Innovate and Ideate 
for Social Entrepreneurship), 1.3.2016 – 28.2.2018 (Erasmus +, K2) 

VESELINOVIČ 
Draško 

IZREDNI 
PROFESOR 

finančna ekonomija 1,20  Projekt izboljšanja sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za 
podjetništvo, 1.3.2013 – 15.7.2015 (MIZŠ) 

 HARBIF – Celovit pristop k obvladovanju tveganj in notranji finančni kontroli v 
MSP, 1.11.2013 – 31.10.2015 (Life Long Learning, Leonardo Da Vinci) 
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JERAJ Mitja DOCENT podjetništvo 0,93  

ČALETA Denis IZREDNI 
PROFESOR 

nacionalno varnostni sistemi 
in evropske varnostne 

integracije 

0,83  

BRUMNIK 
Robert 

DOCENT informatika  0,65  Projekt izboljšanja sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za 
podjetništvo, 1.3.2013 – 15.7.2015 (MIZŠ) 

MULEJ MLAKAR 
Lucija 

IZREDNA 
PROFESORICA 

sociologija 0,63  

AVER Boštjan DOCENT poslovna ekonomija 0,53  

TOROŠ Jani 
Ivan 

DOCENT trženje 0,53  

LETONJA 
Marina 

DOCENTKA (v 
postopku) 

podjetništvo 0,47  IdeaNovaShip – Inovacije in ideje za socilano podjetništvo (Innovate and Ideate 
for Social Entrepreneurship), 1.3.2016 – 28.2.2018 (Erasmus +, K2) 

 Po kreativni poti do praktičnega znanja – Oživitev letnega kopališča Višnja 
Gora – 1.4.2015 – 30.6.2015 

 COFFEE – Kompetence prihodnosti (Competences of future), 1.10.2013 – 
30.8.2015 (Life Long Learning, Leonardo Da Vinci) 

 Projekt izboljšanja sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za 
podjetništvo, 1.3.2013 – 15.7.2015 (MIZŠ) 

 ACROSSEE – Izboljšana dostopnost na mejnih prehodih z namenom 
vključevanja Jugo Vzhodne Evrope , 1.10.2012 – 30.9.2014 

HORVAT 
Tatjana 

DOCENTKA računovodstvo in revizija 0,46  

SVETIC Aleša DOCENTKA management 0,16  

VRŠEC Miran DOCENT organiziranje in vodenje 0,14  

POMPE Andrej DOCENT trženje -  Po kreativni poti do praktičnega znanja – Oživitev letnega kopališča Višnja 
Gora – 1.4.2015 – 30.6.2015 

ŽNIDARIČ Boris DOCENT varnost v zavarovalništvu -  
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2.4  Druge službe Fakultete in njihovo delovanje 

 

Druge službe in organi, ki delujejo v okviru GEA College – FP so še: 

Komisije senata – Komisije senata delujejo v smeri zagotavljanja kakovostne in nemotene 

izvedbe pedagoškega procesa: Komisija za študentske in študijske zadeve, Komisija za 

priznavanje znanj in spretnosti, Komisija za podiplomske zadeve, Habilitacijska komisija, 

Disciplinska komisija in Komisija za kakovost. Komisije se redno sestajajo in rešujejo 

zadeve svojega področja: 

 Komisija za študentske in študijske zadeve (KŠŠZ) – načeloma se sestaja mesečno, 

po potrebi pa tudi večkrat. Komisija obravnava zahteve, predloge, prijave, prošnje, 

pritožbe, ugovore in druga dejanja, s katerimi se kandidati obračajo na KŠŠZ. 

 Komisija za priznavanje znanj in spretnosti (KPZS) – se sestaja po potrebi, glede na 

prispele vloge. Seje intenzivneje potekajo v času vpisov. Namen delovanja komisije 

je zagotoviti kontinuiran in pregleden postopek za ugotavljanje, preverjanje in 

priznavanje znanja po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, ki jih določa 

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti GEA College – FP. 

 Komisija za podiplomske zadeve (KPZ) se sestaja po potrebi, glede na število 

prispelih vlog. Namen delovanja KPZ je zagotoviti tekoč in neoviran postopek 

magistriranja študentov druge stopnje GEA College - FP, hitro in tekoče potrjevanje 

dispozicij, hitro in tekoče imenovanje in potrjevanje komisij za ocenjevanje in 

zagovore magistrskih del in s tem zagotavljanje ustreznega načina dokončanja 

magistrskega študija.  

 Habilitacijska komisija (HK) se sestaja po potrebi, ob prispetju vlog za habilitacijo v 

nazive. Namen delovanja HK je zagotoviti nemoteno izvajanje habilitacijskih 

postopkov in imenovanje visokošolskih učiteljev v različne nazive, kot podpore 

študijskemu/pedagoškemu procesu na vseh študijskih programih, ki jih GEA College 

– FP izvaja.   

 Disciplinska komisija (DK) se sestaja občasno, glede na prispele prijave. Namen 

delovanja komisije kot nadzornega organa, je zagotoviti nemoteno delo v 

pedagoškem procesu ter pravično in sprotno reševanje disciplinskih postopkov. 

Enakopraven član disciplinske komisije je tudi predstavnik študentov, tako da gre 

deloma za samonadzor študentov.  

Znanstveno raziskovalni institut – institut vodi direktor instituta, katerega vloga je 

iskanje možnosti za izvajanje R&R dejavnosti prek različnih javnih razpisov ter 

povpraševanj gospodarstva po rezultatih raziskovanega dela v Sloveniji in v tujini. Direktor 

znanstevno raziskovalnega inštituta organizira in vodi skupne R&R projekte ter opravlja 

druge s tem povezane naloge. Osrednja informacijska točka inštituta je projektna pisarna. 

Pedagoški proces ter znanstveno raziskovalne procese podpira knjižnica z zagotavljanjem 

znanstvene in strokovne literature ter dostopov do razlčnih raziskovalnih in poslovnih baz 

podatkov.  

Katedre – Katedre združujejo sorodna strokovna področja. V okviru GEA College – FP 

delujejo štiri katedre: Katedra za podjetništvo in marketing, Katedra za upravljavsko 

organizacijske vede ter Katedra za ekonomiko in finance, s 1.9.2016 pa je pričela z 

delovanjem še Katedra za management korporativne varnosti.  

Referat za študentske in študijske zadeve -  je namenjen študentom za urejanje 

študijskih in študentskih zadev, med drugim: vodi evidence vpisov in dokumentacijo, vodi 

evidenco izpitnih rokov in prijav na izpite, vodi evidenco opravljenih izpitov in ocen, izdaja 

razna potrdila o študiju, sprejema prošnje v zvezi s študijem in jih posreduje ustreznim 

organom šole, skrbi za pripravo urnikov in skrbi za obveščanje študentov ter visokošolskih 

učiteljev. 
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Mednarodna pisarna – študentom in pedagoškemu kadru ponuja možnosti za sodelovanje v 

različnih mednarodnih projektih s področja izobraževanja in usposabljanja prek različnih 

mobilnosti. Njene naloge so še spodbujanje in koordinacija domačih in mednarodnih 

projektov/razpisov izobraževanja in usposabljanja, iskanje novih partnerjev, aktivno 

sodelovanje s tujimi partnerskimi institucijami. Mednarodna pisarna organizira tudi 

mednarodne znanstvene in strokovne konference ter nudi pomoč pri organizaciji drugih 

mednarodnih dogodkov. GEA College – FP v različnih mednarodnih programih sodeluje že 

vse od leta 2000 , ko je ustanovila Mednarodno pisarno, da bi izobraževalni dejavnosti 

omogočila evropsko in globalno vizijo ter ustvarjala nove možnosti za svoje študente in 

visokošolske učitelje. 

Karireni center zagotavlja študentom možnosti za opravljanje strokovne prakse, možnosti 

zaposlitev in pridobivanje novih znanj in kompetenc za uspešno vključitev v trg dela in 

poslovni svet. Karierni center spremlja zaposljivost diplomantov GEA College – Fakultete, 

razvoj njihovih karier in uspešnost njihovega vključevanja na trg dela.   

Knjižnica - Pedagoški proces ter znanstveno raziskovalne procese podpira knjižnica z 

zagotavljanjem znanstvene in strokovne literature ter dostopov do razlčnih raziskovalnih in 

poslovnih baz podatkov.  
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3. KADRI 
  

3.1  Kadrovska struktura  

GEA College – FP ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki zagotavlja nemoteno izvajanje 
pedagoškega procesa in vseh podpornih aktivnosti pedagoškemu procesu. Nekateri 
pedagoški delavci hkrati opravljajo tudi strokovne funkcije, kot predstavlja tabela: 
 

Tabela 5: Zaposleni v strokovnih in podpornih službah fakultete 
 

Zap. 
št. 

Delovno mesto (Predvideno) število zaposlenih na tem 
delovnem mestu 

1 dekan 1* 

2 direktor 1* 

3 tajnik 1** 

4 referat 3 

5 bibliotekar 1** 

6 nabava in splošna pisarna 1 

7 Informacijsko/telekomunikacijska 
podpora 

Učinkovito podporo zagotavljajo zunanji 
izvajalci 

*hkrati z opravljanjem funkcije je habilitiran visokošolski učitelj 
** v postopku habilitacije 

 
Število redno zaposlenih na GEA College – FP je prikazano s stanjem ob koncu vsakega 
koledarskega leta: 
 

Tabela 6: Število zaposlenih na fakulteti (FTE – Full Time Employment) 
 

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Visokošolski učitelji in sodelavci: 
Število zaposlenih v % zaposlitve: 

 
5 
 

3,2 

 
10 
 

6,20 

 
10 
 

6,95 

Raziskovalci in strokovni sodelavci: 
Število zaposlenih v % zaposlitve: 

 
7 
 

2,35 

 
1 
 

0,10 

 
1 
 

0,10 

Zaposleni na spremljajočih delovnih 
mestih:  
Število zaposlenih v % zaposlitve: 

 
7 
 

5,9 

 
7 
 

6,00 

 
7 
 

5,50 

Skupaj vsi zaposleni:  
Število zaposlenih v % zaposlitve:  

13 
 

9,20 

18 
 

12,30 

18 
 

12,55 
Vir: Letno poročilo za MIZŠ, Samoevalvacijsko poročilo 2015/2016 

 
V letu 2015 se je spremenilo število zaposlenih tako po številu, kot po odstotku 
zaposlitve. GEA College – FP je zaradi prekinitve zaposlitve zapustilo pet visokošolskih 
učiteljev, v skupnem odstotku zaposlitve 3,00 FTE (Full Time Employment). Število 
zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih se ni spremenilo, nekoliko pa se je 
spremenil odstotek zaposlitve, ki na dan 31.12.2015 znaša 5,9 FTE. 
 
S fakulteto je v akademskem letu 2015/2016 sodelovalo še 46 zunanjih, pogobenih 
visokošolskih učiteljev: 
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 Na študijskem programu Podjetništvo 1. stopnje 34 (redni in izredni študij, 
študij v tujem jeziku – Erasmus) 

 Na študijskem programu Management korporativne varnosti 2. stopnje 7 (izredni 
študij) 

 Na študijskem programu Podjetniški management 2. Stopnje 5 (izredni študij)   
 
Zunanji predavatelji, habilitirani visokošolski učitelji sodelujejo v izvajanju 
pedagoškega procesa skupaj z redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji.   
 
Vsi viskošolski učitelji, ki sodelujejo v izvajanju pedagoškega procesa imajo veljavne 
izvolitve v naziv, v skladu z Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih 
(nakvis) in v skladu z Merili za izvolitev v nazive VIS učiteljev, znanstvenih delavcev in 
VIS sodelavcev GEA College – FP (Pravilnik FP-PRA-MER-02-2016, sprejet s strani 
Senata, dne 17.5 2016, sklep št. 2016-4-11, objavljen na http://gea-college.si/wp-
content/uploads/2015/12/MerilaZaIzvolitveGEA.pdf ).  
 

Tabela 7: Izvolitve v naziv – izvedeni habilitacijski postopki 
 

Naziv  2016 (stanje na dan 
31.8.2016) 

2015 2014 

Asistent 0 1 0 

Predavatelj 5 6 0 

Višji predavatelj 2 4 1 

Docent 0 1 2 

Izredni profesor 1 0 1 

Redni profesor 0 1 2 

Skupaj 8 13 6 

    

Ponovna izvolitev 3 8 1 

Prva izvolitev 4 4 1 

Napredovanje  1 1 4 

 
3.2  Skrb za profesionalni razvoj zaposlenih  

Skrb za strokovni razvoj zaposlenih je zagotovljen v več oblikah: 
 

1. Z izvajanjem kratkih delavnic s poslovno in drugo vsebino, ki jih izvajajo različni 
strokovnjaki (zaposleni visokošolski učitelji, stalni zunanji sodelavci Fakultete, 
zunanji strokovnjaki). V akademskem letu 2015/2016 je bilo izvedenih 20 kratkih 
delavnic z naslednjimi vsebinami:   

 
Tabela 8: Seznam izvedenih kratkih delavnic za zaposlene 

 

Datum Naslov Predavatelj 

27.1.2016 Cultural diversity Aaron Herman 

4.2.2016 Deviantno obnašanje zaposlenih Peter Dular 

5.2.2016 KUDO komunikacije Biserka Povše Tašić  

10.2.2016 Time managment Meta Grošelj 

11.2.2016 Vedenjski profil DISC Andreja Gofast 

15.2.2016 Kreativnost skozi oči nevrologije Tina Bregant 

15.2.2016 Poslovni modeli Marko Savič 

22.2.2016 Triki v prodaji Lovro Peterlin 

http://gea-college.si/wp-content/uploads/2015/12/MerilaZaIzvolitveGEA.pdf
http://gea-college.si/wp-content/uploads/2015/12/MerilaZaIzvolitveGEA.pdf
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23.2.2016 Priprava komunikacijskega načrta Tina Drolc 

24.2.2016 Uvodno predavanje: Čemu razlikovati med 
tipologijami bank? 

Mitja Štefančič 

29.2.2016 Projektno vodenje  doc. dr. Tomaž Aljaž 

4.3.2016 Kako uspešno prodajamo izobraževalne storitve 
(b2B) 

Jure Habbe 

11.3.2016 Digitalni marketing Mitja Košak 

22.3.2016 Mreženje Tamara Guzelj 

29.3.2016 Komuniciranje s splošno javnostjo: berljivost 
besedil 

Karin Kasesnik 

1.4.2016 Making a good first impression Nela Vukobrat 

5.4.2016 Kako poslušati, da bi slišali Lea Mahnič 

7.4.2016 Digitalni marketing Domen Kert 

26.4.2016 Gospodarsko pravo Alenka Vrečko  

12.5.2016 Kako začeti svoje podjetje in kako pri tem 
povečati vrednost svojega premoženja. 

Igor Marinšek 

20.9.2016 »Tips&Tricks« hitrega mreženja Simona L. Ambrožič 

 
Poleg delavnic je bilo v pomladi za zaposlene organizirano izobraževanje 
angleškega poslovnega jezika, katerega se je redno udeleževalo 10 zaposlenih.  
 

2. Omogočanje mednarodnih izmenjav zaposlenih, z namenom sledenju primerljivim 
delovnim mestom in izmenjavo dobrih praks visokošolskih zavodov – v študijskem 
letu 2015/2016 so bile izvedene 4 izmenjave (Maja Zdešar, Ulška Pahor Ulčar, 
doc.dr. Mitja Jeraj, mag. Majda Gartner), kot gostujoči predavatalji pa je bilo v 
tujini pet predavataljev (izr.prof.dr. Lucija Mulej Mlakar, mag. Vladimir Bukvič, 
mag. Igor Pavlin, dr. Aleša Svetic, prof.dr. Marjana Merkač Skok).   

3. Usposabljanja in izobraževanja v organizaciji drugih inštitucij, ki so pomembna za 
pridobivanje znanj in kompetenc zaposlenih, za obstoječe delovno mesto ali za 
napredovanje: 

 Prof.dr. Marjana Merkač Skok - Mednarodna delavnica "Tools for Data 
Management -upporting the Data Driven Decision Making for 
Internationalization of Higher Education" , 14. 4. 2016, Celje 

 Dr. Marina Letonja - Summer Academy Resita, Podgorica, 10.9.-13.9.2015 

 Mag. Nataša Makovec - Izobraževanje Model odličnosti, Celje 11.9.2015 

 Urška Pahor Ulčar - seminar CMEPIUS-Razvoj kompetenc na delovnem mestu 
in mednarodni mobilnosti, Bled 12.-.13.11.15 

 Maja Zdešar - IZOBRAŽEVANJE COBISS3, Maribor 9.-13.11.2015 

 Mag. Majda Gartner - MIZŠ – seminar »Z zavzetostjo do novih dosežkov, 
Ljubljana 31.08.2015 

4. Udeležba na mednarodni konferenci ABSRC (za zaposlene visokošolske učitelje in 
sodelavce fakultete) in objava prispevkov/referatov v strokovni reviji ABSRJ: 

 mag. Vladimir Bukvič s prispevkom FINANCIAL FLEXIBILITY AS ONE OF THE 
KEY FACTORS THAT INFLUENCE FIRM INVESTMENT ABILITY  

 izr.prof.dr. Lucija Mulej Mlakar s prispevkom BUSINESS AND CREATIVITY: 
CREATION OF POSSIBLE WORLDS  

5. Udeležba na drugih mednarodnih konferencah, v organizaciji drugih domačih in 
tujih inštitucij 

 prof.dr. Ajda Fošner Kultura kakovosti kot najpomembnejši element 
uspešnega delovanja visokošolskega zavoda, Ljubljana 26.9.14 konferenca 
CUTS 2016, Romunija 4.-9.7.2016;  

 izr.prof.dr. Borut Vojinović Konferenca HARBIF, Istanbul, 27.-29.9.2015,  

http://www.absrc.org/wp-content/uploads/2016/06/49_bukvic.pdf
http://www.absrc.org/wp-content/uploads/2016/06/49_bukvic.pdf
http://www.absrc.org/wp-content/uploads/2016/05/171_lucija.pdf
http://www.absrc.org/wp-content/uploads/2016/05/171_lucija.pdf
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 doc.dr. Mitja Jeraj- Konferenca SMYROG, 2016 (s prispevkom Companyʼs 
growth as a result of entrepreneurʼs creaticve abilities), Vabljeni 
predavatelj, na temo Modern business models : invited guest at 3rd 
International Week of Baltic International Academy, Riga Latvia, 9. 5. - 13. 
5. 2016, Konferenca AJJDC v Latviji (avgust 2016)  

 mag. Katja Kraškovic - Podjetniški kongres Portorož, Portorož, 3.-4.6.16,  
EAIE konferenca Liverpool, 12.9. – 16.9.2016 

 Vesna Uršič Krulej -  5. konferenca 'Kakovost v višjih strokovnih šolah', 
Ljubljana 25.11.2015 

 mag. Majda Gartner - Konferenca HARBIF, Istanbul, 27.-29.9.2015 

 Urška Pahor Ulčar - konferenca o visokem šolstvu z naslovom Kakovost 
visokega šolstva, Brdo pri Kranju 4.11.2015 

6. Karierni razvoj posameznikov so spremljani z rednimi letnimi razgovori, ki jih 
direktorica opravi z vsemi redno zaposlenimi (polni ali skrajšani delovni čas). 
Pogovor obsega tudi razgovor o ciljih, želenem strokovnem in kariernem razvoju 
posameznika. Zadnji letni razvojni razgovori z zaposlenimi so bili opravljeni v 
obdobju marec – april 2016.  

 
Kratka predavanja in izvedba delavnic, ki se izvajao na GEA College za vse zaposlene imajo 
dvojni namen: 

 Preskusu novih, potencialnih predavateljev za izvedbo pedagoškega procesa 
oziroma funkcionalnih usposabljanj, ki jih GEA College izvaja 

 Pridobivanje znanj in kompetenc zaposlenih, ki na ta način pridobivajo tako 
specifična strokovna kot transverzalna znanja (komunikacija, prodaja, upravljanje s 
stresom, organizacija lastnega dela ipd.) 

 
3.3  Skrb za razvoj vseh sodelujočih v izvajanju pedagoškega procesa 

Skrb za profesionalni razvoj vseh sodelujočih v izvajanju pedagoškega procesa je 
zagotovljen na način, da imajo visokošolski učitelji, ki sodelujejo pri izvajanju 
pedagoškega procesa možnost: 

 Sodelovati z referati/prispevki ali kot udeleženci/govorniki na mednarodni 
konferenci ABSRC, katere organizator in izvajalec je GEA College -FP - v študijskem 
letu 2015/2016 sta se konference udeležila dva viskošolska učitelja  

 Sodelovati v mobilnosti, kot gostujoči predavatelji na drugih evropskih 
univerzah/fakutetah – v študijskem letu 2015/2016 je z nemanom izvajanja 
predavanj odšlo v tujino pet predavateljev, medtem ko sta GEA College – Fakulteto 
za podjetništvo obiskala dva predavatelja 

 Prek dogodkov, izobraževanj in srečanj, ki jih organizira GEA College – FP 
pridobivati nova znanja in kompetence 

 Pridobiti znanje o novih metodah poučevanja tekom kolegialnih hospitacij – v letu 
2015/2016 je bilo izvedenih 35 kolegialnih hospitacij  

 Pridobivati nova znanja in kompetence prek vključevanja v različne domače in 
evropske projekte, ki jih fakulteta izvaja – Fakulteta trenutno izvaja en evropski 
projekt, v katerega sta vključeni dve redno zaposleni visokošolski učiteljici. V 
nacionalni projekt mentorstva z Biotehniškim izobraževalnim centrom sta prav tako 
vkključena dva visokošolska učitelja. Dodatno so bili visokošolski učitelji vključeni v 
reševanje poslovnih izzivov (Izziv Plastika Skaza, VIP Challenge s Postojnsko jamo), 
ki so bili v sodelovanju z gospodarstvom pripravljeni za študente fakultete. 
Sodelovalo je šest visokošolskih učiteljev.  
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3.4  Strokovni delavci Fakultete  

Strukturo strokovnih sodelavcev fakultete predstavljajo zaposleni v vodstvu (direktor, 
dekan), tajnik fakultete, zaposleni v referatu (študentska pisarna), knjižnici, mednarodni 
pisarni in kariernem centru.  
 
Na področju strokovnega dela zasledujemo cilje stalnega izboljševanja dela strokovnih 
služb GEA College – FP. Strokovne službe fakultete izpolnjujejo vse zahteve uspešnega in 
učinkovitega dela z optimalno organizacijo, popolno kadrovsko zasedbo in permanentnim 
usposabljanjem posameznikov v strokovnih službah.  
 
Ves čas je zagotovjeno strokovno spopolnjevanje strokovnih sodelavcev v različnih oblikah.  
Poleg usposabljanj na drugih inštitucijah, se zaposleni redno udeležujejo internih 
usposabljanj na različne teme, ki potekajo na GEA College - FP v obliki nastopnih 
predavanj in kratkih delavnic, ki jih izvedejo zunanji predavatelji. Z udeležbo na kratkih 
usposabljanjih zaposleni strokovni delavci pridobivajo poleg strokovnih še transverzalna 
znanja in kompetence – pomembno je področje komunikacije v slovenskem in tujem 
jeziku, javno nastopanje, prodajne veščine ipd.  
 
Za uspešno delo strokovnih služb je bistvenega pomena dobra informacijska podpora, ki je 
zagotovljena s strani zunanjih izvajalcev (podjetji Talpas in CGS). Strokovne službe 
izpolnjujejo vse zahteve pristojnega ministrstva za visoko šolstvo, Nacionalne agencije za 
kakovost v visokem šolstvu ter razpisne zahteve domačih in mednarodnih izobraževalnih 
projektov.  
 
Delo podpornih služb GEA College - FP vsako leto ocenijo študentje vseh študijskih 
programov, ki jih fakulteta izvaja. Anketiranje je anonimno in poteka prek spleta. Študenti 
k anketiranju pristopajo neobvezno in ocenjujejo delo podpornih služb na skali od 1 
(najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena), po zaključku predavanj. Vprašalnik je bil 
posredovan 294 študentom. S svojimi ocenami in komentarji se je odzvalo 34 študentov, 
kar je 11,56% vse populacije, kateri je bil vprašalnik posredovan. Način anketiranja je 
zagotavljal anketirancem anonimnost.  
 
Odzivnost pri evalvaciji ni velika, vendar daje fakulteti osnovni vpogled v kakovost dela in 
sodelovalnost s študenti za vse podporne službe: 
 

Tabela 9: Rezultati evalvacije podpornih služb 
 

Podporna služba 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Referat za študentske in 
študijske zadeve  

4,56 4,16 4,23 

Knjižnica 3,95 3,31 3,80 

Mednarodna pisarna  3,62 3,93 3,69 

Recepcija 4,56 4,10 4,36 

Informacijska podpora 3,97 3,88 4,02 
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Evalvacija v primerjavi z letom prej kaže na rahlo izbolšanje delovanja vseh podpornih 
služb, z izjemo Mednarodne pisarne. Razlog slabše ocene je v tem, da so storitev ocenili 
tudi študenti, ki dejansko niso izkoristili priložnosti mobilnosti, niso prišli v izbor za 
mobilnost  ali so celo zamudili rok prijave in so nato s slabo oceno izrazili svoje 
razočaranje.  
 
Po prenovljenem vprašalniku je letošnja evalvacija zajemala tudi merjenje učinkovitosti 
nekaterih drugih podpornih sistemov v izvajanju pedagoškega procesa:  

• Računovodstvo – 4,02  
• Informacijski sistem PRIS – 4,05 
• Sistem e-GEA College – 4,13 
• Vodstvo Fakultete – 4,06 
• Delo Študentskega sveta – 3,84 

Ocenjenaje bila predvsem učinkovitost teh služb, njihova ažurnost odgovorov na vprašanja 
študentov in kakovost in koristnost posredovanih informacij.   
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4. ŠTUDENTI  
 

4.1  Svetovalna služba in njeno delovanje v podporo študentom 

V referatu za študentske in študijske zadeve so zaposlene štiri sodelavke, ki lahko nudijo 
učinkovito podporo vsem vpisanim študentom.  
 
Referat  je namenjen študentom za urejanje študijskih in študentskih zadev, med drugim: 
vodi evidence vpisov in dokumentacijo, vodi evidenco izpitnih rokov in prijav na izpite, 
vodi evidenco opravljenih izpitov in ocen, izdaja razna potrdila o študiju, sprejema prošnje 
v zvezi s študijem in jih posreduje ustreznim organom šole, skrbi za pripravo urnikov in 
skrbi za obveščanje študentov ter visokošolskih učiteljev. V zaključni fazi študija sprejema 
dokumentacijo v povezavi z zaključkom študija, opravlja tehnične preglede diplomskih in 
magistrskih del, sprejema zaključena dela in organizira zagovor. V skladu s sprejetimi 
pravilniki o diplomiranju in magistriranju organizira zagovore diplomskih in magistrskih del, 
ter izdaja potrdila o dokončanju študija.  
 
Referat aktivno sodeluje pri vseh oblikah evalvacij, ki jih GEA College – FP izvaja. V 
prihodnosti je načrtovana izvedba evalvacij prek osrednjega informacijskega sistema.  
 
Referat za študentske in študjske zadeve predstavlja povezovalno točko med vodstvom 
fakultete (direktorica, dekanja), predavatalji (redno in pogodbeno zaposlenimi) ter 
študenti.   

 
4.2  Izvajanje pedagoškega procesa 

Referat v sodelovanju z dekanom načrtuje terminsko izvajanje pedagoškega procesa. 
Pripravi ustrezen urnik za vse študijske programe in vse študijske skupine. Za nemoten 
potek izvajanja pedagoškega procesa skrbi s pravočasnim in rednim obveščanjem 
visokošolskih učiteljev o urniku in vseh morebitnih spremembah, ki nastanejo. Obveščanje 
poteka prek e-pošte, prek centralnega informacijskega sistema PRIS in prek portala e-
college. Referat skrbi za operativno – logistično izvedbo pedagoškega procesa. 
 
Za vsebinsko korektno izvedbo skrbi dekan v sodelovanju s predstojniki kateder, v 
sodelovanju z Akademskim zborom in s stalnim nadzorom nad korektnim izvajanjem 
pedagoškega procesa.  
 
Organizacija izvajanja pedagoškega procesa se prilagaja številčnosti študijskih skupin, 
oziroma glede na vpis v posamezne študijske programe. 
  

4.3  Tutorski sistem 

 

Fakulteta ima vzpostavljen tutorski sistem, ki ga opredeljuje Pravilnik o tutorstvu, ki je bil 

s strani Senata GEA College – FP sprejet in potrjen 12.2.2016 (sklep št. 2016-1-7). Namen 

tutorskega sistema je zagotovitev organizirane skrbi za razvoj vsakega posameznega 

študenta od prihoda na fakulteto do svečane podelitve diplom. 

 

Cilji  tutorskega sistema na GEA College - FP so: 

 nuditi študentom pomoč, podporo in svetovanje pri  reševanju morebitnih težav, ki 

jih lahko ovirajo v času študija, 

 izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti nivo 

študijskega procesa,  

 motivirati, usmerjati in nuditi pomoč  študentom za napredovanje v stroki,  
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 spodbuditi in usmerjati študente k udeležbi pri obštudijskih dejavnostih v okviru 

GEA College – FP (kot so različni projekti, mobilnost idr.), da bi tako pridobili 

znanje, veščine in spretnosti, ki pripomorejo k njihovi večji strokovni uspešnosti in 

osebnostni rasti,  

 graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo v skupnih 

prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev, 

 nuditi pomoč tujim študentom in študentom s posebnim statusom (študenti s 

posebnimi potrebami, športniki, umetniki/kulturniki).  

 

Poleg tutorjev predavateljev je cilj vzpostavitve novega sistema tudi zagotovitev tutorjev – 

študentov. Storitev spada v segment nadstandardnih storitev, ki jih ponuja fakulteta.  

 

4.4  Mobilnost študentov 

GEA College – FP je že od leta 2003 uspešno vključena v mednarodno sodelovanje v okviru 
programa Erasmus na podlagi podeljene razširjene ECHE listine. GEA College - FP 
študentom ponuja možnost opravljanja dela študijskih obveznosti ali praktičnega 
usposabljanja v eni od 22 partnerskih institucij v različnih državah Evrope: 
 

Tabela 10: Mobilnost študentov 
 

 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Število mobilnosti – 
študenti GEA v tujini 
(outgoing) 

 
4 

 
8 

 
3 

Število mobilnosti – 
tuji študenti na GEA 
(incoming) 

 
18 

 
16 

 
15 

 

4.5  Karierni center 

Karierni center zagotavlja študentom možnosti za opravljanje strokovne prakse, možnosti 
zaposlitev in pridobivanje novih znanj in kompetenc za uspešno vključitev v trg dela in 
poslovni svet. Karierni center spremlja zaposljivost diplomantov GEA College – FP, razvoj 
njihovih karier in uspešnost njihovega vključevanja na trg dela. Karierni center GEA 
College izvaja različne aktivnosti, prireja dogodke in študentom ter diplomantom pomaga 
na karierni poti. Povezuje se z delodajalci in posreduje informacije o praksah, štipendijah 
ter zaposlitvah. Vse informacije o delovanju in aktivnostih kariernega centra se sproti 
objavljajo na spletnih straneh fakultete http://gea-college.si/studenti-alumni/karierni-
center/dogodki-karierni-center/ . 

 
4.6  Delo s študenti s posebnimi potrebami 

GEA College – FP v času delovanja nima večjega števila študentov s posebnimi potrebami.  
 
Trenutno je vpisan en, gibalno oviran študent. Zgradba, v kateri se nahajajo prostori GEA 
College – FP, ima urejen dostop za invalide. V stavbi je dvigalo, s pomočjo katerega je 
mogoč dostop do prostorov GEA College. Prosotori so urejeni tako, da gibalno oviranim 
omogočajo neovirano gibanje s pomočjo invalidksega vozička do vseh predavalnic, referata 
za študenstke in študijske zadeve, toalete, računalniškega kotička, predavataljske sobe in 
knjižnice. V predavalnicah je mogoče namestiti invalidski voziček pred prvo vrsto klopi, 
oziroma ob strani klopi, kar študentu omogoča dober pregled do projecirnih površin in 
dober stik s predavataljem.  
 

http://gea-college.si/studenti-alumni/karierni-center/dogodki-karierni-center/
http://gea-college.si/studenti-alumni/karierni-center/dogodki-karierni-center/
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V zadnjem času pa se vpisujejo na fakulteto tudi študenti s težavami, ki sodijo v skupino 
»učnih težav« (npr. disleksija, blage oblike avtizma ipd). Pristop pri obravnavi teh 
študentov je povsem individualen. Glede na izraženo »pomanjkljivost« se jim odobri npr. 
podaljšan čas pisanja izpita, pisanje izpita v dveh delih ali druga primerna oblika dela.  
 
V primeru vpisa študentov z drugačnimi posebnimi potrebami bo fakulteta prilagodila 
opremo in prostore v okviru finančno materialnih zmožnosti.  
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5. MATERIALNI POGOJI 
 
 

5.1  Prostorske zmožnosti 

GEA College – FP izvaja vse akreditirane študijske programe na sedežu Fakultete, na 
Dunajski cesti 156 v Ljubljani. Prostori so v lasti ustanovitelja Fakultete, ki je GEA 
College d.d., poslovno izobraževanje, GEA College - FP pa ima prostore v najemu.  
V Ljubljani je za izvajanje študijskega procesa na voljo pet predavalnic: 

 Dve predavalnici do 25 sedeži 

 Dve predavalnici do 40 sedeži  

 Ena predavalnica do 50 sedeži 
 
Vse predavalnice so opremljene z računalniki, LCD projektorji in projekcijskim 
platnom. Na voljo je tudi bela tabla, na katero predavatelj lahko zapiše dodatna 
pojasnila.  V nadstropju,  kjer so nameščene predavalnice, se nahaja tudi referat za 
študentske in študijske zadeve, računalniški prostor, knjižnica, predavateljska soba in 
avla, ki je primerno opremljena za namen čitalnice (mize, stoli). Zagotovljene so 
ustrezne sanitarije. V stavbi sedeža, v 10. nadstropju se nahajata vodstvo fakultete in 
tajništvo.  
 
Študijski programi so se v preteklosti že izvajali na različnih lokacijah (Slovenske 
Konjice, Piran, Maribor) in se bodo glede na interes potencialnih študentov v 
naslednjih letih  izvajali tudi na lokaciji v Piranu: 

 Palača Trevisini, Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran - prostori so last družbe 
Adriatic Slovenica, Zavarovalniška družba d.d. 

 
V tem primeru bodo na lokaciji na voljo enako opremljene predavalnice, kot na 
matični enoti v Ljubljani in ustrezne sanitarije. Vodstvo GEA College - FP, 
tajništvo,služba za študentske zadeve in knjižnica bodo na voljo na matični enoti v 
Ljubljani. 
 
Poleg tega je za namen druženja študentov urejena avla pred predavalnicami, 
opremljena z mizami in stoli. Urejen je računalniški kotiček s šestimi računalniki, ki 
omogoča študentom projektno in timsko delo.  
Knjižnica ponuja enote gradiv, ki so navedena kot obvezna študijska literatura v 
predmetniku.  
 
Predavateljska soba je nameščena v nadstropju predavalnic, kar omogoča hiter in 
pristnejši stik med študenti in predavatelji.  
 
Izvajanje študijskega procesa podpira delovanje referata, ki je prav tako v nadstropju 
skupaj s predavalnicami. Referat je odprt celoten čas izvajanja predavanj in študenti 
lahko v odmorih uredijo vse potrebno (pridobitev potrdil, po potrebi informacije o 
ocenah, druge informacije ipd). 
 

5.2  Oprema prostorov in primernost za izvajanje pedagoškega procesa 

 

Sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija, ki jo GEA College - FP sproti 

vzdržuje, nadgrajuje in posodablja, omogoča kakovostno izvajanje študijskih 

programov. Didaktična oprema, računalniki in internet v vseh predavalnicah 

predstavljajo temelj kvalitetne podpore pri delu s študenti. Hiter dostop do interneta 

(prek brezžične povezave WiFi) je zagotovljen vsem študentom, da lahko s svojimi 

napravami dostopajo do e-referata, sistema PRIS in e-gradiv, kar izboljša njihovo 

uporabniško izkušnjo in izvajanje večine procesov prek sodobnik elektronskih poti. 



 

35 
 

Za izvajanje študija sta v vsaki predavalnici zagotovljena računalnik in LCD projektor. 

V vseh predavalnicah  je na voljo internet. Za potrebe izvajanja različnih študijskih 

predmetov je za namestitev v predavalnice na voljo 21 prenosnih računalnikov, s 

pomočjo katerih študenti opravijo predvidena predavanja/vaje. V avli pred 

predavalnico je urejen računalniški prostor s petimi računalniki za samostojno delo 

študentov. Urejen je dostop do interneta. 

 

GEA Colege - FP plača dostop do baz SpringerLink in GVIN, ki je nato študentom na 

voljo brezplačno, poleg tega pa so študenti seznanjeni o možnostih uporabe drugih 

brezplačnih virov člankov in podatkov, kot so: 

 On-line časopisi ( Family Business Magazine, Finance, Harward Business Review, 

Revija Manager, Revija Kapital) 

 Druge publikacije (Directory of Open Access Journal – trideset revij s področja 

ekonomije in poslovanja) 

 Openaccess (odprti dostop do revij in člankov) 

 Dlib (digitalna knjižnica Slovenije) 

 

Repozitoriji univerz so povezani v COBISS.si ali SICRISom, vključeni v evropski portal 

doktorskih ter magistrskih del DART-Europe in v različne direktorije, agregatorje in 

iskalnike.  

 

Strežniška infrastruktura na platformi MS Windows predstavlja sodobno in varno 

podporo vsem izvajanim procesom na GEA College - FP.  

 

V avli so nameščene tudi mize in stoli z namenom, da se študenti družijo, opravijo 

skupinske naloge, berejo ali se sestajajo pri izvajanju različnih projektov. 

 

5.3  Investicijsko vzdrževanje 

Fakulteta nima v lasti lastnih nepremičnin. Ne glede na to so bile investicije v obdobju 
pred pričetkom študijskega leta 2015/2016 usmerjene v posodobitev prostorov: 

 Prenova avle, ki je postala prijeten prostor za druženje študentov, timsko delo, 
kratke sestanke 

 Ureditev računalniškega kotička – študenti imajo možnost timskega dela ali 
individualne uporabe računalnika, tiskanje dokumentov na napravi Print Box, 
raziskovanje s pomočjo zakupljenih baz podatkov in prebiranja literature – v 
zastekljenem delu, kjer so nameščeni računalniki, sta nameščena dve zofi 

 Zakup poslovnih zbirk podatkov (GV-IN, SpringerLink) 
 
Del sredstev je bil namenjen nakupu novih knjižnih enot, za izposojo v knjižnici. 
Investicije v nakup literature so načrtovane tudi za konec leta 2016 (v obdobju oktober 
– december).  
 
Poleg tega je fakulteta investirala v :  

 Nakup novega strežnika 

 Napeljavo optičnih kablov za podporo mreži 

 Nabavo novega požarnega zidu 

 Montažno novih WiFi oddajnih točk 

 Nakup dveh novih, zmogljivih računalnikov (za namen morebitnega izvajanja 
študija na daljavo) 

 Nakup novih kamer in slušalk z mikrofoni  

 Nakup prenosnika za izvajanje dogodkov izven fakultete 

 Nadgradnja programske opreme v referatu in računovodstvu (PRIS, VASCO) 
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 Nakup novih licenčnih programov (arhiviranje, Adobe Proffesional, protivirusni 
programi) 
 

5.4  Viri financiranja in poslovni kazalniki 

Viri financiranja GEA College – FP so različni. V letu 2015 so skoraj tretjino (32,6 %) 
predstavljala pridobljena sredstva javnih financ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter drugi javni viri), za opravljanje dejavnosti javne službe visokošolskega 
izobraževanja in raziskovalne dejavnosti. To je za 3,04% več v primerjavi z letom prej.  
V nadaljevanju navedeni podatki fakultete so povzeti iz obširnejšega računovodskega 
poročila za leto 2015: 
 

Tabela 11: Prihodki iz sredstev javnih financ v Eur in njihov delež v strukturi 
prihodkov v % 

 

 2015 2014 2013 2012 

Prihodki iz 
sredstev 
javnih financ 

400.477,71 402.487,00 416.405,00 447.743,00 

Delež v celotni 
strukturi 
prihodkov 

32,61% 29% 29% 28% 

 
Prihodki od dejavnosti izvajanja javne službe rednega študija za študijski program 
Podjetništvo 1. stopnja in izvajanje projektov financiranih iz javnih sredstev, so se v 
letu 2015 tako kot leto prej ponovno znižali, tokrat za 2.009,29 eur, oziroma za 0,5%. 
 
Poleg prihodkov iz sredstev javnih financ je GEA College – FP v letu 2015 ustvarila še 
626.349,09 EUR od opravljanja dejavnosti  negospodarskih javnih služb (delež v 
skupnih prihodkih 51%) in 201.347,21 EUR prihodkov od opravljanja lastne dejavnosti 
(delež v skupnih prihodkih 16,4%). Podrobnejši podatki o strukturi prihodkov in 
odhodkov, izračunani kazalniki, uporabljena sodila za razmejevanje prihodkov 
dejavnosti javne službe ter lastne dejavnosti so razvidni iz Računovodskega poročila za 
leto 2015, ki so objavljeni na spletni strani http://gea-college.si/o-gea-
college/katalog-javnih-informacij/, letno poročilo. Primerjavo kazalnikov za leto 2015 
v primerjavi s preteklimi leti predstavlja tabela: 
 

Tabela 12: Primerjava poslovnih kazalnikov po letih 
 

Kazalnik 2015 2014 2013 2012 

Višina sredstev na dan 
31.12.  (v Eur) 

254.921 327.061 256.982 264.312 

Celotni prihodki 
koledarskega leta (v Eur) 

1.229.962 1.364.932 1.438.734 1.620.762 

Stroški za koledarsko leto 
(v Eur) 

1.161.844 1.317.200 1.383.926 1.511.375 

Celotni odhodki 
koledarskega leta (v Eur) 

1.226.307 1.385.281 1.428.752 1.542.211 

 
  

5.5  Knjižnica in založništvo 

GEA College – FP ima knjižnico, ki je preko Cobissa vključena v medknjižnični sistem, s 
1.10.2016 pa načrtujemo začetek avtomatizirane izposoje in s tem v povezavi 
avtomatizirano medknjižnično izposojo. 
 

http://gea-college.si/o-gea-college/katalog-javnih-informacij/
http://gea-college.si/o-gea-college/katalog-javnih-informacij/
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Študentom je dostopna literatura v knjižnici ali v e-okolju pri predmetih, ki se tega 
okolja poslužujejo. Posebnih pogodb z ostalimi institucijami fakulteta nima. Za 
potrebe pridobivanja podatkov pri pripravi seminarskih, diplomskih in magistrskih del 
študentov ter raziskovalnih člankov visokošolskih učiteljev ima GEA College - FP dostop 
do Springerlink  in GVIN baze ter do vseh baz s prostim dostopom.  
 
Knjižnica ima po podatkih na dan 31.8.2016, 6609 knjižničnih enot. 
 
Kazalniki knjižnične dejavnosti za leto 2015/2016 in predhodna leta so naslednji: 
 

Tabela 13: Knjižnična dejavnost 
  

 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Število aktivnih uporabnikov 
knjižnice: 

615 800 820 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva:  

473 282 278 

Število elektronskih enot – e-
baze: 

2 2 2 

Število organiziranih 
izobraževanj: 

4 8 2 

 
Število aktivnih uporabnikov knjižnice v študjskem letu 2015/2016 je bilo 615. Število 
je upadlo skladno z vpisom. Rednih dodiplomskih študentov uporabnikov knjižnice je 
bilo 200. Izrednih dodiplomskih študentov 200, izrednih podiplomskih študentov pa 30. 
Med zaposlenimi je bilo uporabnikov knjižnice 25. Tujih državljanov je bilo 10 in 
dodatno še 150 različnih drugih uporabnikov. 
 
V letu 2015 je bilo v Cobiss v kooperaciji z zunanjimi sodelavci iz NUK vnesenih 911 
različnih zapisov in 2000 inventarnih enot, od tega 264 novih zapisov. 
 
Sodelovanje z drugimi knjižnicami in ponudniki informacijskih virov in informacij in 
Slovenije in tujine je bilo uspešno realizirano (sodelovanje z NUK, sodelovanje s CTK in 
vključitev samostojnih visokošolskih zavodov v Springer Link in GVIN bazo).    
 
Prirast gradiva v večini še vedno predstavljajo magistrska in diplomska dela.  
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6. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 

6.1  Interni dokumenti, ki urejajo področje zagotavljanja kakovosti in postopki dela 

Področje zagotavljanja kakovosti izvajanja vseh procesov na GEA College – FP urejata 
dva ključna dokumenta: 

 Poslovnik kakovosti – je temeljni, starteški dokument vodenja sistema 
kakovosti na fakulteti. Predstavlja vodilo za obvladovanje kakovosti na vseh 
prepoznanih procesih, ki jih GEA College – FP izvaja. Spodbuja nenehno 
izboljševanje in razvoj visokošolskega zavoda. Namen izboljševanja kakovosti je 
predvsem v izpolnjevanju pričakovanj vseh ključnih deležnikov fakultete – 
študentov, viskošolskih učiteljev, strokovnih delavcev, lastnikov, diplomantov 
ter ne nazadnje širše javnosti in slovenskega gospodarstva. Poslovnik kakovosti 
je javno objavljen na spletni strani fakultete: http://gea-college.si/wp-
content/uploads/2015/12/8-FP-POS-KAK-02-2016.pdf  

 Priročnik kakovosti – je operativni, interni dokument, ki dopolnjuje Poslovnik 
kakovosti. V njem so po korakih opisani vsi prepoznani delovni procesi, določeni 
skrbniki procesov ter določeni standardi izvajanja. Opredeljeni so tudi vsi 
pripadajoči dokumenti, ki se tekom izvajanja določenega procesa uporabljajo.  

 Priročnik kakovosti je vsem zaposlenim vodilo za izvajanje lastnega dela in je 
vsem zaposlenim dostopen na skupnem strežniku Z/ Sprejeti dokumenti/ 
Pravilniki&Poslovniki/ Pravilniki&Poslovniki FP/ PravilnikiScan&Pdf. Priročnik 
med drugim opredeljuje evalvacijske postopke in način njihovega izvajanja 
(evalvacija pedagoškega procesa, evalvacija podpornih služb, merjenje 
obremenjenosti po ECTS, Merjenje učnih izidov, Merjenje zaposljivosti 
diplomantov) ter postopke ukrepanja v primeru odstopanja od pričakovanih 
rezultatov.   

 
6.2  Politika in sistem zagotavljanja kakovosti 

 

Sistem zagotavljanja kakovosti na GEA College – FP, je primeren in primerljiv v evropskem 

visokošolskem prostoru. Sistem kakovosti GEA College - FP izpolnjuje osnovne zahteve 

standarda ISO 9001, kjer so vključene naslednje aktivnosti: 

 

 prepoznavanje ključnih izobraževalnih procesov, znanstveno raziskovalnih projektov 

za delovanje fakultete ter procesa izdelave samoevalvacijskega poročila, ki so 

potrebni za učinkovito izvajanje sistema kakovosti; 

 določanje zaporedja in medsebojne vplive teh procesov; 

 določanje kriterijev in metod, ki so potrebni za učinkovito izvajanje teh procesov; 

 zagotavljanje virov in vseh informacij za delovanje in nadzor, merjenje in 

analiziranje uspešnosti vključenih procesov (kazalniki); 

 zagotavljanje izvajanje ukrepov za doseganje planiranih rezultatov in ciljev sistema 

nenehnega izboljševanja kakovosti poslovanja fakultete. 

 

Namen sistema kakovosti je izpolnjevanje zahtev in pričakovanj študentov, Nacionalne 

agencije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS, Ministrstva za izobraževanje znanost in 

šport in vseh drugih udeležencev v procesih fakultete ter izboljševanje njihovega 

zadovoljstva. S prepoznanimi in primerno dokumentiranimi procesi se določijo vhodi v 

proces, faze izvajanja aktivnosti ter izhodi iz procesa. Prepoznani so tudi skrbniki 

procesov, ki so odgovorni za skladnost izvajanja nalog glede na postavljena pravila in za 

vzpostavljanje sistema nenehnega izboljševanja s potrjevanjem ukrepov izboljševanja.  

 

http://gea-college.si/wp-content/uploads/2015/12/8-FP-POS-KAK-02-2016.pdf
http://gea-college.si/wp-content/uploads/2015/12/8-FP-POS-KAK-02-2016.pdf
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Uspešnost in učinkovitost izvajanja procesov se meri in analizira s kazalniki in 

postavljenimi cilji. Skladno z zahtevami standarda ISO 9001 se pri obvladovanju poslovnih 

procesov lahko uporablja princip Demingovega kroga kakovosti oziroma cikla PDCA 

(planiraj, izvajaj, preverjaj, ukrepaj), ki določa: 

 Planiraj – vodstvo fakultete oblikuje smernice za letni plan poslovanja/letni 

program dela, ki temelji na politiki kakovosti GEA College – FP, skladno s 

postavljenimi cilji poslovanja, zahtevami pristojnega Ministrstva za visoko šolstvo  

ter smernicami ter merili NAKVIS. 

 Izvajaj – izvajanje uspešnosti in učinkovitosti izobraževalnega procesa, znanstveno 

raziskovalnega procesa ter procesa izdelave samoevalvacijskega poročila, skladno z 

notranjimi in zunanjimi pravili delovanja. 

 Preverjaj – preverjanje uspešnosti in učinkovitosti procesov pri izpolnjevanju 

postavljenih ciljev (kazalniki). 

 Ukrepaj – sprejemanje ustreznih sklepov za izboljševanje doseženih rezultatov, na 

osnovi letnega plana poslovanja/letnega programa dela, poročila poslovanja ter 

letnega poročila o samoevalvaciji po določilih pristojnega Ministrstva za visoko 

šolstvo in  NAKVIS-a. 

Slika 1. Sistem zagotavljanja kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo,  

shematski prikaz. 

 

 

 
 

 

Za delovanje sistema kakovosti je odgovoren dekan fakultete, ki vodi delovanje 
Komisije za kakovost. V Komisijo za kakovost so vključeni vsi deležniki, ki so vpeti v 
procese spremljanja in zagotavljanja kakovosti na GEA College – FP: dekan in tajnik 
fakultete, predstavnik visokošolskih učiteljev, predstavnik študentov, predstavniki 
podpornih in strokovnih služb ter predstavnik zunanjih deležnikov. Člane Komisije 
za kakovost imenuje senat, ki tudi obravnava in potrdi poročila in predlagane 
ukrepe za izboljšanje kakovosti dela fakultete ter predlaga nove postopke 
spremljanja in zagotavljanja sistema kakovosti. 
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6.3  Samoevalvacijski procesi 

Samoevalvacijski procesi na GEA College – FP obsegajo pet ključnih evalvacij, ki se 
izvajajo letno: 

1. Evalvacija pedagoškega procesa – evalvacija pedagoškega procesa se izvaja 
redno, vsako leto, ob zaključku posameznih študijskih predmetov. Študenti s 
pomočjo vprašalnika ocenijo visokošolskega učitelja (ter asistenta, če je to 
relevantno) in predmet. Vprašalnik zajema vprašanja o zadovoljstvu s 
predstavljenimi vsebinami, oziroma s predmetom ter zadovoljstvo z izvajalci 
(način podajanja snovi, strokovnost, pripravljenost odgovarjanja na vprašanja 
ipd.).  

2. Merjenje učnih izidov – izvaja se vsako leto ob začetku študijskega leta. S 
pomočjo posebej pripravljene študije primera iz prakse se preveri, ali študenti 
dosegajo pričakovani nivo znanja, oziroma so sposobni povezati znanje različnih 
predmetov pri reševanju praktičnega primera na pričakovani ravni. Ta izvirni in 
hkrati kompleksni način merjenja smo na fakulteti razvili sami. Pomaga nam v 
načrtovanju in izvedbi pedagoškega procesa v celoti.  

3. Merjenje obremenjenosti študentov po ECTS – Ob zaključku posameznih 
predmetov se s posebnim vprašalnikom ugotavlja obremenjenost študentov z 
različnimi oblikami dela (predavanja, vaje, samostojni študij, priprava 
seminarskih nalog ipd.) Študenti imajo poleg ponujenih odgovorov tudi možnost 
vpisati, za koliko bi povečali oziroma zmanjšali število ur določenih aktivnosti 
pri izvajanju predmeta. Rezultati študentov se primerjajo z oceno 
visokošolskega učitelja, oziroma z opredelitvami iz učnega načrta. V kolikor 
rezultati študentov v povprečju odstopajo od predvidenih vrednosti vsaj dve leti 
zapored, se uvajajo spremembe v študijski predmet (ali v študijski program). 

4. Evalvacija podpornih služb – evalvacija se izvaja vsako leto, s pričetkom v 
začetku julija. S pomočjo vprašalnika študenti izrazijo svoje zadovoljstvo z 
delom referata za študentske in študijske zadeve, knjižnice, recepcije, 
mednarodne pisarne (če so bili na izmenjavi Erasmus +), delo dekana in 
splošnega zadovoljstva z materialnimi in prostorskimi pogoji dela. Anketiranje 
je računalniško podprto in poteka on-line  

5. Spremljanje zaposljivosti in uspešnosti diplomantov – spremljanje 
zaposljivosti in uspešnosti diplomantov se izvaja vsako tretje leto, ko 
predvidoma zaključi študij ena generacija študentov. Merjenje poteka s 
pomočjo vprašalnika, ki je prek elektronske pošte poslan vsem diplomantom 
Fakultete, saj poleg zaposljivosti ugotavljamo tudi karierno napredovanje 
diplomantov. 

 
Ena pomembnih analiz je še analiza prehodnosti v višje letnike, ki je prav tako 
izvedena vsako leto posebej, na osnovi podatkov v centralnem sistemu PRIS Fakultete 
za podjetništvo.  
 
Mnenje o kakovosti izvedbe in drugih kazalcih se pridobiva tudi na neformalen način, v 
pogovoru s študenti, z izvajalci študijskega procesa (visokošolski učitelji), z delodajalci 
na različnih srečanjih in  s strokovnimi sodelavci Fakultete. 
 
V bližnji prihodnosti GEA College - FP načrtuje računalniško izvajanje vseh anket, kar 
bo omogočalo lažjo in hitrejšo analizo rezultatov ter omogočalo anketiranim, da sami 
izberejo čas, kdaj pred prijavo na izpit bodo ankete dejansko izpolnili.  
 
Poročila o izvedenih evalvacijah v zadnjih treh letih so priložena in so tudi povzeta v 
samoevalvacijskih poročilih GEA College – FP, dostopnih na http://gea-college.si/o-
gea-college/katalog-javnih-informacij/ 
 

http://gea-college.si/o-gea-college/katalog-javnih-informacij/
http://gea-college.si/o-gea-college/katalog-javnih-informacij/
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6.4  Komisija za kakovost 

Področje zagotavljanja kakovosti na Fakulteti spremlja Komisija za kakovost, ki ima 
sedem članov in v kateri so zastopane vse skupine deležnikov GEA College – FP: 

 Predstavniki vodstva – direktorica, dekanja 

 Predstavnica predavateljev 

 Predstavniki študentov 

 Predstavnica delodajalcev/gospodarstva 

 Predstavnica študentske pisarne 

 Skrbnik kakovosti 
 
Komisija sodeluje pri pripravi samoevalvacijskih poročil in jih nato obravnava na svojih 
rednih sejah, ki potekajo dva do trikrat letno. Senatu predlaga ukrepe za izboljšanje 
področij, za katera so ugotovljene pomanjkljivosti in preverja izvajanje sprejetih 
ukrepov. 

 
6.5  Izboljševanje delovanja Fakultete in vloga deležnikov v procesih izboljšav 

Fakulteta sproti spremlja in izboljšuje kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje 
dejavnosti, tako izobraževalnega, znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela. 
Fakulteta zagotavlja kakovost: 

 z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih izidih študentov in celotnega 
izobraževanja ter drugih, z njim povezanih dejavnosti; 

 z vključevanjem zaposlenih, študentov in drugih deležnikov v presojo kakovosti 
svojega delovanja; 

 z ugotavljanjem pomanjkljivosti v izvajanju dejavnosti ter odstopanj od 
načrtovanih aktivnosti in dosežkov; 

 z rednim seznanjanjem študentov, visokošolskih učiteljev in drugih deležnikov z 
ukrepi za izboljšanje kakovosti; 

 z načrtovanjem periodičnih samoevalvacij po veljavnih Merilih za akreditacijo 
in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in programov NAKVIS. 
 

Presoja napredka in razvoja na področju kakovosti je opisana v vsakoletnem Poročilu o 
samoevalvaciji GEA College – FP, iz katerega je razvidno, da visokošolski zavod 
spremlja svoje delovanje po vseh področjih iz Meril za akreditacijo in zunanjo 
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je izdal NAKVIS in 
vključuje: 

 evalvacijo poučevanja, ki jo podajajo študenti in drugi relevantni deležniki iz 
okolja; 

 evalvacijo vseh dejavnosti visokošolskega zavoda; 

 evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne uspešnosti  

 dokumentiranje razvoja visokošolskega zavoda v povezavi z razvojem 
relevantnega okolja; 

 ugotavljanje in dokumentiranje napak in pomanjkljivosti ter njihovo 
izboljševanje in odpravljanje; 

 analizo dosežkov; 

 oceno kakovosti vseh dejavnosti visokošolskega zavoda in oblikovanje predlogov 
za izboljšave. 

 
Dekan je odgovorna oseba z izvajanje postopkov samoevalvacije. Tajnik nadzoruje 
evalvacijske postopke, ki jih v večini opravijo zaposleni v referatu za študentske in 
študijske zadeve. V postopkih priprave samoevalvacijskega plana dekan sodeluje s 
direktorjem in tajnikom. Tajnik je odgovoren za končno oblikovanje 
samoevalvacijskega poročila. 
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V samoevalvacijsko poročilo se vključujejo tudi podatki Letnega programa dela in 
Letnega poročila GEA College - FP, ki sta pripravljena za poročanje na MIZŠ. Za 
pripravo vseh poročil posamezne službe Fakultete (referat za študentske in študijske 
zadeve, računovodstvo, knjižnica, informatika, mednarodna pisarna in drugi) in vsi 
ostali zaposleni zagotavljajo potrebne podatke in morebitne potrebne razlage za 
celovito pripravo končnega dokumenta. 
 
Z izsledki samoevalvacije so zaposleni seznanjeni na več načinov. Nekateri zaposleni, 
ki so vključeni v Komisijo za kakovost, poročilo obravnavajo na eni od rednih sej in 
oblikujejo predloge za izboljšanje kakovosti. Ostali zaposleni so z izsledki 
samoevalvacije seznanjeni na enem od rednih mesečnih kolegijev potem, ko je 
samoevalvacijsko poročilo dokončno oblikovano, hkrati pa je poročilo objavljeno tudi 
na spletnih straneh Fakultete in jim je dostopno ves čas.  
 
Za potrebe izboljšanja kakovosti študijskega procesa (in drugih procesov) je 
pripravljen akcijski plan, ki je prav tako predmet rednega mesečnega kolegija. Pred 
obravnavo je akcijski plan poslan vsem zaposlenim, ki lahko predlagajo spremembe, 
dopolnitve ipd.   
 
Vsi zaposleni so tudi vključeni v uvajanje in samo izvajanje ukrepov. Opravljene 
aktivnosti zaposleni sproti beležijo v predlogo, ki je vse dostopen na skupnem 
računalniškem strežniku. Opravljene aktivnosti so predmet obravnave na rednih 
mesečnih kolegijih vseh zaposlenih. 
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7. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA 
 
 

7.1  Organizacija in izvajanje izobraževanja 

 

Organizacija in izvajanje izobraževanja sledi študijskemu koledarju in urniku, ki ga 

fakulteta pripravi za vsako študijsko leto posebej, glede na število vpisanih študentov in 

študijskih skupin.  

 

Fakulteta izvaja tri študijske programe: 

 Podjetništvo, 1. bolonjska stopnja 

 Podjetniški management, 2. bolonjska stopnja 

 Management korporativne varnosti, 2. bolonjska stopnja  

Za nemoten potek izvajanja izobraževanja skrbi dekanja v sodelovanju s študentsko 
pisarno/referatom. O vseh morebitnih spremembah pri izvajanju so tako študenti kot 
predavatelji pravočasno obveščeni. 
 
Redni študij praviloma poteka v dopoldanskem času, občasno pa katera od študijskih 
aktivnosti poteka tudi popoldan. Predavanje za skupino izrednih študentov potekajo 
med tednom v popoldanksme času in ob sobotah dopoldan, s čimer zlasti zaposlenim 
študentom omogočamo nemoten študijski proces.  
 
Izredni študij na podiplomski stopnji prav tako praviloma poteka v popoldanskem času 
in ob sobotnih dopoldnevih.  
 
Ob zaključku vsakega predmeta se izvede evalvacija pedagoškega procesa. V 
nadaljevanju predstavljamo povzetek ocen: 
 

Tabela 14: Ocene po študijskih programih v študijskem letu 2015/2016 
 

 POD 1 POD-
MGMT 2 

MGMT 
KORPO 2 

ERASMUS Skupna 
povprečna 
ocena 

Skupna ocena programa  
4,09 

 
4,67 

 
4,21 

 
4,16 

 
4,43 

 
 

Tabela 15: Ocene pedagoškega procesa v primerjavi s preteklimi leti 
 

 2015-2016 2015-2014 2014-2013 2013-2012 

Predavatelj, 
metoda, oblike 
in način 
poučevanja 

 
4,68 

 
4,31 

 
4,45 

 
4,40 

 
V primerjavi s preteklimi leti lahko opazimo tren rasti ocene pedagoškega dela 
predavateljev, kije v skladu s cilji fakultete, ohraniti ocene kakovosti pedagoškega 
dela med 4,3 in 4,5 (na ocenjevalni lestvici do 5).   

 
Rezultati analize podatkov v celoti so predstavljeni v Prilogi 1.  
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7.2  Cilji izobraževanja in specifične kompetence, ki jih pridobivajo študenti 

Podjetništvo, študijski program 1. bolonjske stopnje 
 
Cilji študija na dodiplomski stopnji študijskega programa Podjetništvo so spodbujati 
podjetniško naravnanost in napredno ter kreativno razmišljanje. Študentom želi 
fakulteta nuditi uporabno znanje za doseganje uspešnih podjetniških podvigov na 
poljubnem področju. 
 
Študenti tekom študija pridobijo znanja s področja ekonomije, znanja za razvijanje 
ustvarjalnega načina mišljenja, razvijejo svoje trženjske sposobnosti in pridobijo 
znanja s področja trženja. Po zaključenem študiju poznajo organizacijsko kadrovsko 
področje, področje finance in pridobijo znanje komuniciranja v tujem poslovnem 
jeziku (angleški jezik). Pridobijo vpogled v zakonitosti poslovanja v mednarodnem 
prostoru in znanja s področja globalnega podjetništva ter glede na izbiro izbirnih 
predmetov široko znanje z drugih, s podjetništvom povezanih področij. Na dodiplomski 
ravni je v primerjavi s podiplomsko študij bolj aplikativen, spodbuja povezovanje 
teorije s prakso, spodbuja razvoj podjetniškega duha posameznika in njeogov 
ustvarjalen način razmišljanja. Študij spodbuja k vseživljenjskemu učenju in družbeno 
integracijo posameznika.   
 
Podjetniški management, študijski program 2. bolonjske stopnje 
 
Cilji magistrskega študija Podjetniški management so nadgraditi znanje poslovnih 
veščin z umestitvijo v podjetniški okvir razmišljanja. Študentom želimo zagotoviti 
posameznikovo učinkovitost ter obvladovanje razvoja in sprememb v različnih oblikah 
podjetništva. 
Študenti pridobijo posebna znanja za prepoznavanje priložnosti in nevarnosti na 
globalnem trgu, obvladovanje posla v konkretnih situacijah in nadgradijo znanje 
uporabe ekonomske teorije. Pridobijo zmožnost sprejemanja odločitev na osnovi 
podatkov, razvijejo sposobnosti samostojnega in timskega dela ter obvladujejo 
raziskovalne metode in postopke. Naučijo se kritične presoje na področju 
podjetništva, managementa, ekonomije, organizacije dela, marketinga, poslovne etike 
in organizacijske kulture. Pridobijo kompetence in sposobnosti analize, sinteze, 
predvidevanja rešitev in posledic.  
 
Management korporativne varnosti, študijski program 2. bolonjske stopnje 
 
Cilji magistrskega študija Management korporativne varnosti so omogočiti 
obvladovanje poslovno varnostnih mehanizmov v gospodarstvu, industriji, državnih 
institucijah in civilni družbi. 
 
Študij na tem programu je zasnovan multidisciplinarno, kar študentom omogoča 
pridobitev znanj s področja globalnih družbenih, ekonomskih in političnih vidikov ter 
obvladovanje veščin za uvajanje integralnih varnostnih sistemov, ki obsegajo 
varovanje ljudi in premoženja, zaščito podatkov, informacij in poslovnih skrivnosti, 
benchmarking, poslovno poizvedovanje, varne delovne pogoje, okoljske vidike, sistem 
zaščite in reševanja v procesih obvladovanja izrednih dogodkov ter evalvacijo 
geopolitičnih varnostnih dejavnikov. Študenti ob zaključku študija poznajo pristope za 
zagotavljanje poslovne odličnosti in pravilne izpeljave postopkov javnih in drugih 
razpisov ter naročanja storitev zagotavljanja korporativne varnosti. Pridobijo znanje 
za izdelavo varnostnih elaboratov ter ocen ranljivosti, groženj in tveganj v 
nacionalnem in mednarodnem okolju 
  
Poleg specifilnih poklicnih kompetenc študenti na študijskih programih GEA College – 
FP pridobijo vrsto splošnih, prenosljivih (transverzalnih) kompetenc, ki so pomembne 
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za kasnejše uveljavljanje kot podjetnikov, za uspešno uveljavljanje v drugih poklicih 
ali za uspešnejše konkuriranje na trgu dela. Medtem, ko je usmeritev študentov na 
dodiplomski ravni bolj strokovno/aplikativna, na podiplomski ravni pridobijo tudi 
znanstveno raziskovalne kompetence.  
 
Med splošnimi kompetencami vseh študijskih programov Fakultete so podjetništvo, 
ustvarjalnost in inovativnost, sposobnost ustvarjalnega reševanja problemov, 
sposobnost analize in sinteze. S projektno seminarskim delom razvijajo kompetence 
samostojnega in timskega dela, sposobnost komuniciranja in javnega nastopanja, ter 
kompetence priprave strukturiranih predstavitev. Z vključevanjem gostujočih 
visokošolskih učiteljev iz tujine pridobivajo kompetence mednarodnega in 
medkulturnega sodelovanja ter komuniciranja. Z razumevanjem in uporabo 
ekonomskih teorij v konkretnih primerih odločanja in povezovanje različnih strokovnih 
vsebin, pridobivajo kompetence uresničevanja enkratnih podjetniških 
ciljev/priložnosti.  
 
Na podiplomskih programih študenti z rednimi in ob-študijskimi vsebinami (npr. 
seminar za lažje zaključevanje študija) pridobijo nujne kompetence za samostojno 
raziskovalno delo, za uspešen zaključek študija.   
 
Doseganje kompetenc je povezano z doseganjem učnih izidov, ki jih fakulteta prav 
tako meri vsako leto, v skladu z opisom procesa merjenja v Priročniku za kovost.  
 
Študija poslovnega primera je bila v letu 2016 izvedena v prvem, drugem in tretjem 
letniku rednih in izrednih študentov, ter prvem letniku podiplomskih študentov. Skupaj 
je v celotni študiji sodelovalo 128 študentov, od katerih pa 7 študentov, ni podalo 
konkretnih predlogov, ali pa niso odgovorili na vprašanja. Vsi študenti skupaj so 
lastniku podjetja, ki je predstavljeno v študiji primera podalo 550 predlogov, ki so 
finančne, kadrovske, strateške, prodaje, stroškovne narave. Veliko predlogov je tudi 
takih, se ne nanašajo na konkretno reševanje vprašanja v študiji poslovnega primera. 
 
V prvem letniku študenti predlagajo široko paleto predlogov in le ti niso konsistentno 
med sabo povezani. V drugem letniku izrazito prevladujejo predlogi, ki so 
finančno/računovodske narave (npr. moratoriji strank, zmanjševanje stroškov, 
spremembe rokov plačil,…). V tretjem letniku pa študenti veliko omenjajo strateški 
pomen reševanja težav v podjetju, predlagajo naj lastnik pripravi poslovni načrt, 
finančno analizo, SWOT analizo. Študenti predlagajo celo naj se podjetje ravna po 
Churchill Lewisovemu modelu rasti ter da naj zaposli dodatne kadre iz tujine. Študenti 
v tretjem letniku pokažejo poznavanje strategij in znanje na področju rasti podjetja 
ter mednarodnega poslovanja.  
 
Primerjalna analiza med rednimi in izrednimi študenti prvega letnika pa je pokazala, 
da so izredni študenti predlagali več takoj izvedljivih rešitev. Medtem ko so redni 
študenti predlagali naj lastnik proda podjetje oz. naj konkretno spremeni poslovanje.  
Posebnosti pri podiplomskih študentov ni zaznati, kar je razumljivo, saj je v študiji 
poslovnega primera sodelovalo le peščica študentov.  
 
Analiza rezultatov Merjenja učnih izidov v celoti za študijskoleto 2015/2016 je v 
Prilogi 2. 
 
Študija poslovnega primera je bila v letu 2016 izvedena v prvem, drugem in tretjem 
letniku rednih in izrednih študentov, ter prvem letniku podiplomskih študentov. Skupaj 
je v celotni študiji sodelovalo 128 študentov, od katerih pa 7 študentov, ni podalo 
konkretnih predlogov, ali pa niso odgovorili na vprašanja. Vsi študenti skupaj so 
lastniku podjetja, ki je predstavljeno v študiji primera podalo 550 predlogov, ki so 
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finančne, kadrovske, strateške, prodaje, stroškovne narave. Veliko predlogov je tudi 
takih, se ne nanašajo na konkretno reševanje vprašanja v študiji poslovnega primera. 
V prvem letniku študenti predlagajo široko paleto predlogov in le ti niso konsistentno 
med sabo povezani. V drugem letniku izrazito prevladujejo predlogi, ki so 
finančno/računovodske narave (npr. moratoriji strank, zmanjševanje stroškov, 
spremembe rokov plačil,…). V tretjem letniku pa študenti veliko omenjajo strateški 
pomen reševanja težav v podjetju, predlagajo naj lastnik pripravi poslovni načrt, 
finančno analizo, SWOT analizo. Študenti predlagajo celo naj se podjetje ravna po 
Churchill Lewisovemu modelu rasti ter da naj zaposli dodatne kadre iz tujine. Študenti 
v tretjem letniku pokažejo poznavanje strategij in znanje na področju rasti podjetja 
ter mednarodnega poslovanja.  
 
Primerjalna analiza med rednimi in izrednimi študenti prvega letnika pa je pokazala, 
da so izredni študenti predlagali več takoj izvedljivih rešitev. Medtem ko so redni 
študenti predlagali naj lastnik proda podjetje oz. naj konkretno spremeni poslovanje.  
 
Posebnosti pri podiplomskih študentov ni zaznati, kar je razumljivo, saj je v študiji 
poslovnega primera sodelovalo le peščica študentov. 
 

7.3  Načini študija 

GEA College – FP izvaja naslednje študijske programe in načine izvajanja študija: 

 Podjetništvo, 1. bolonjska stopnja, redni in izredni 

 Podjetniški management, 2. bolonjska stopnja, izredni 

 Management korporativne varnosti, 2. bolonjska stopnja, izredni 
 
Študijski programi se izvajajo v skladu s poslanstvom in vizijo fakultete, postati 
osrednja točka podjetniškega izobraževanja v središču Evrope. V skladu s tem skuša 
fakulteta zasledovati evropske in svetovne trende v smeri premika izvajanja študija na 
daljavo, kar študentom omogoča večjo fleksibilnost pri študiju in ne nazadnje njegovo 
dosegljivost, saj so na ta način sposobni sami razporejati čas, ko bodo študierali. 
Fakulteta je spomladi 2016 vložila predlog pri NAKVIS z izvajanje vseh njenih 
akreditiranih študijskih programov v obliki e-učenja (e-learning).  

 
7.4  Vrednotenje programov po ECTS 

Ob zaključku posameznih predmetov se s posebnim vprašalnikom ugotavlja 
obremenjenost študentov z različnimi oblikami dela (predavanja, vaje, samostojni 
študij, priprava seminarskih nalog ipd.) Študenti imajo poleg ponujenih odgovorov tudi 
možnost vpisati, za koliko bi povečali oziroma zmanjšali število ur določenih aktivnosti 
pri izvajanju predmeta. Rezultati študentov se primerjajo z oceno visokošolskega 
učitelja, oziroma z opredelitvami iz učnega načrta. V kolikor rezultati študentov v 
povprečju odstopajo od predvidenih vrednosti vsaj dve leti zapored, se uvajajo 
spremembe v študijski predmet (ali v študijski program). 
 
Metodologija merjenja je bila vzpostavljena tekom izvajanja projekta »Izboljšanje 
kakovosti na GEA College – FP«, ki ga je fakulteta izvajala v letih 2013 – 2015. Proces 
izvajanja merjenja je opredeljen v Priročniku kakovosti in se izvaja na vseh študijskih 
programih, v vseh študijskih skupinah in pri vseh predmetih.  
 
Rezultati analize so predstavljeni v Prilogi 3.  
 
Na študijskem programu Podjetništvo 1. bolonjske stopnje redni študenti za 
predvidene oblike dela pri predmetih Podjetništvo, Osnove managementa Osnove 
analize poslovanja in Osnove ravnanja s kadri poraqbi manj časa, medtem ko bi pri 
predmetu Informatika za podjetnike več časa namenili izvedbi vaj, več časa od 
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predvidenega pa porabijo tudi za samostojne oblike dela (prirpava domačih, 
seminarksih in projektnih nalog, samostojna priprava na izpit). Skupina izrednih 
študentov istega programa prav tako porabi manj časa za predmete Osnove 
managementa in Osnove ravnanja s kadri, medtem ko bi več časa namenili izvajanju 
vaj in samostojnim oblikam dela (seminarske, domače in projektne naloge, samostojna 
pripravana izpit) pri predmetih Informatika za podjetnike, Osnove analize poslovanja 
in Računovodstvo.  
 
Na študijskem programu Podjetniški management 2. bolonjske stopnje bi študenti 
želeli večl vaj pri predmetu Poslovne finance, več časa od predvidenega pa porabijo 
tudi za samostojne oblike dela (predvsem prirpava na izpite) pri predmetih 
Ustvarjanje in vodenje učinkovite organizacije ter Vodenje in upravljanje. Pri 
predmetu Pogajanja in prepričevanje pa študenti porabijo več časa za sprotno 
prirpavo na predavanja, študij literature in druge samostojne oblike dela (domače in 
seminarke naloge).  
 
Na študijskem programu 2. bolonjske stopnje, Management korporativne varnosti, 
študenti porabijo manj časa za študij predmeta Varnostni standardi v poslovnih 
porcesih, več časa za predavanja pa bi namenili pri predmetih Pravni vidiki 
korporativne varnosti in Informacijska varnost. Pri slednjih dveh predmetih bi študenti 
več časa namenili tudi samostojnim oblikam dela (seminarske in domače naloge, 
projektne naloge, priprava na izpit).  

 
7.5  Zagotavljanje izbirnosti v študijskih programih  

Notranja izbirnost je v GEA College - FP omogočena na tri načine: 
1.) izbirnost doseganja predpisanega števila kreditnih točk v okviru študijskega 
programa 
2.) izbirnost doseganja kreditnih točk za dokončanje študijskega programa 
3.) izbirnost v praktičnem usposabljanju. 
 
Glede obveznosti študijskega programa morajo študenti opraviti štiri izbirne predmete 
(v obsegu 24  ECTS) iz nabora 24 predmetov, ki se izvajajo na podlagi večinskega 
interesa študentov.  GEA College - FP nabor izbirnih predmetov dopolnjuje z 
aktualnimi vsebinami in ukinja predmete, za katere med študenti ni interesa ali imajo 
zastarele vsebine. V letu 2016 je GEA College - FP na študijskem programu 
Podjetništvo 1. stopnje, potem ko je pridobila soglasje k spremembam študijskega 
programa, uvedla 3 nove izbirne predmete, o čemer v skladu s pravili obveščamo tudi 
NAKVIS).   Ker je GEA College - FP zadnja leta izvajal samo program Podjetništvo na 1. 
stopnji, ni izbirnosti med različnimi programi. Poleg tega študenti lahko izbirajo, ali 
bodo program zaključili z izdelavo diplomskega dela ali z opravljanjem diplomskega 
izpita. Izbirnost glede praktičnega usposabljanja je omogočena predvsem s tem, da se 
študenti lahko vključujejo tudi v raziskovalno in pedagoško delo, kar se jim kasneje 
lahko prizna v kvoto pridobljenih ECTS za praktično usposabljanje. 
 
Na podiplomskem programu Podjetniški management je notranja izbirnost 16,6%, v 
prvem in drugem letniku sta na voljo po dva izbirna predmeta. Študentje možnost 
izbirati s seznama devetnajstih izbirnih predmetov, izvajajo se večinsko izbrani 
predmeti. Na podiplomskem programu Management korporativne varnosti je notranja 
izbirnost 17,5%, na razpolago so trije izbirni predmeti, ki jih študentje izberejo s 
seznama enajstih izbirnih predmetov.  
 
Poleg tega omogoča notranjo izbirnost tudi možnost, da študent izbere katerikoli 
predmet z iste študijske ravni, ki ni del njegovega študijskega programa, kot izbirni 
predmet.   
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7.6  Vpis in napredovanje po študijskih programih 

Vpis v primerjavi s preteklima dvema študijskima letoma prikazuje tabela: 
 

Tabela 16: Vpis po študijskih programih v zadnjih treh letih 
 

Študijski program 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Podjetništvo, 1. 
bolonjska stopnja  
Redni 
Izredni 

 
 

141 
116 

 
 

146 
136 

 
 

125 
134 

Skupaj 257 282 259 
    

Premoženjsko 
svetovanje, 1. 
bolonjska stopnja 

4 3 1 

    

Podjetniški 
management, 2. 
bolonjska stopnja 

21 32 
(Podjetništvo, 2 

bolonjska stopnja 

25 
(Podjetništvo, 2 

bolonjska stopnja 
    

Management 
Korporativne 
varnosti, 2. 
bolonjska stopnja 

9 8 0 

 
Vpis je na vseh programih po lanskoletnem povišanju števila vpisanih znova upadel. Na 
nobenem od študijskih programov fakulteta ni dosegla ciljev vpisa, kar je verjetno 
posledica gospodarskih in socialnih razmer, ki so v Sloveniji še vedno otežene.  
 
Pomemben podatek za organizacijo izvajanja pedagoškega procesa je tudi prehodnost 
študentov v višje letnike: 
 

Tabela 17: Prehodnost študentov v višje letnike v zadnjih treh letih: 
 

Podiplomski študij MKV in PM (do 2014 študijski program Podjetništvo 

leto 2015 2014 2013 2012 

iz 1. v 2. letnik 80 % 88,9 % 75 % 100% 

Dodiplomski študijski program Podjetništvo 

leto 2015 2014 2013 2012 

iz 1. v 2. letnik 
redni 

86 % 37,5 % 59,75 % 74 % 

iz 1. v 2. letnik 
izredni 

68,75 % 62,06 % 72,34 % 70,72 % 

iz 2. v 3. letnik  
redni 

86,11% 80 % 89,36 % 77,35 % 

iz 2. v 3. letnik  
izredni 

80 %  95,55 % 82,85 % 84,4 % 

Legenda: MKV – študijski program Management korporativne varnosti, PM – študijski program Podjetniški 
management 

 
V preteklem študijskem letu je na dodiplomskem študijskem programu prehodnost izrednih 
študentov iz prvega v drugi letnik za 17,25% nižja od prehodnosti rednih študentov. V 
primerjavi s preteklim študijskim letom je prehodnost pri obeh skupinah narasla – pri 
izrednih študentih za 6,69%, pri rednih študentih pa kar za 48,5 %. Prehodnos obeh skupin 
je prav tako spremenjenana prehodu iz drugega v tretji letnik - v skupini rednih študentov 
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se je povečala za 6,11 %, medtem ko se je v skupini izrednih študentov zmanjšala za 15,55 
%.  
 
Na magistrskih študijskih programih je prehodnost iz prvega v drugi letnik upadla za 8,9 %. 
 

7.7  Diplomiranje 

Izvajanje pedagoškega procesa obsega tudi mentorstvo ob zaključevanju študija, 
diplomiranju in magistriranju. Vse postopke prek Komisije za študentske in študijske 
zadeve in prek Komisije za podiplomske zadeve koordinira in vodi referat, vključno s 
koordinacijo zagovora in izdajo potrdila o zaključku študija: 
 

Tabela 18: število diplomantov v zadnjih treh letih 
 

Študijski 
program  

2015 2014 2013 2012 

Podjetništvo, 
visokošolski 
program 

0 62 30 24 

Podjetništvo, 1. 
bolonjska 
stopnja 

53 68 52 72 

Podjetništvo, 2. 
bolonjska 
stopnja 

14 13 16 10 

 
Število diplomantov na visokošolskem študiju Podjetništva je pričakovano upadlo zaradi 
ukinitve programa ob uvedbi bolonjskega študija in prepisa študentov na bolonjski študijski 
program. Prav tako je bilo opravljenih manj zagovorov na študijskem programu 
Podjetništvo 1. bolonjske stopnje - glede na leto prej se je število znižalo za 15. 
  
Na podiplomskem študijskem programu število diplomantov v primerjavi s preteklim letom 
stagnira – diplomiral je en študent več kot lani. 
 
Na programih 2. bolonsjke stopnje Podjetniški management in Management korporativne 
varnosti še ni diplomiral noben študent.   
 
Povprečni čas od začetka študija do diplomiranja je na dodiplomskem študiju podjetništva 
4,77 let, na podiplomskem študijskem programu pa 5,63 let. Ocenjujemo, da je doba do 
diplomiranja pri podiplomskih študentih posledica njihovih rednih zaposlitev in posledično 
manj časa za dokončanje študija v predvidenih rokih.  

 
7.8  Organizacija in izvedba programov za izpopolnjevanje 

V juniju 2015 je bil organiziran in izveden program za izpopolnjevanje BootCamp 4 
Future Entrepreneurs (Funtrepreneurship).  
 
V okviru izvedbe programa spopolnjevanja je Senat GEA College - FP priznal obveznosti 
udeležencem poletne šole »Bootcamp 4 Future Entrepreneurs«, ki je potekala junija in 
julija 2016   v Ljubljani : 
• Udeležencem prvega tedna programa so bile priznane opravljene vse obveznosti 
predmeta Poslovni načrt, na študijskem programu Podjetništvo, 1. Stopnja 
• Udeležencem obeh tednov  programa so bile priznane opravljene vse obveznosti 
predmeta Načrtovanje rasti podjetja, na študijskem programu Podjetništvo 1. Stopnje 
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• Udeležencem obeh tednov programa so bile priznane opravljene obveznosti 
dveh izbirnih predmetov, ali enega izbirnega predmeta in predmet Poslovni načrt,  na 
študijskem programu Podjetništvo 1. Stopnja 
• Udeležencem drugega tedna programa so bile priznane opravljene vse 
obveznosti enega izbirnega predmeta, na študijskem programu Podjetništvo, 1. 
Stopnja 
 
Priznavanje se je izvajalo za vsakega posameznika s strani Komisije za priznavanje 
znanj in spretnosti.  
 
 
 
 



 

51 
 

SKLEPNE UGOTOVITVE IN UKREPI 
 

 

Izvajanje akcijskega načrta ukrepov v letu 2015/2016 

 

Na osnovi poročila o samoevalvaciji za leto 2014/2015 in predlaganih ukrepov s strani 

različnih deležnikov fakultete je bil izdelan plan aktivnosti za izboljšanje delovanja GEA 

College – FP. Tabela 19 prikazuje aktivnosti in dosežene rezulatate:  

 

Tabela 19: plan aktivnosti za izboljšanje delovanja GEA College – FP in doseganje 

rezultatov 

UKREP AKTIVNOSTI KAZALNIKI USPEŠNOST 

Povečanje 
prepoznavnosti 
blagovne znamke 
GEA FP 
 

Objavljanje člankov o 
različnih dogodkih in 
temah v medijih (tiskani, 
on-line); 
Skrb za pripravo člankov; 
Skrb za pripravo novic; 
Objave na socialnih 
omrežjih; 

2 članka tedensko 
 

Izvedeno 
 

Aktivna udeležba na 
dogodkih – strokovni 
posveti (MIZŠ, NAKVIS, 
druge organizacije) 

1 udeležba na dogodek Izvedeno 

Udeležba na konferenci 
ABSRC, z referatom 

1 referat na osebo na dve 
leti 

Delno izvedeno 

Revija ABSRJ Po vsaki konferenci Izvedeno 

Udeležba na drugih 
znanstvenih konferencah 
(SI in EU), z referatom 

1 referat na osebo na 
leto 

Delno izvedeno 
 

Izvedba razpisnih 
seminarjev za MSP 
podjetja 

4 seminarji Izvedeno 

Izvedba kratkih dogodkov 
z aktualnimi gosti 
(inovatorji, podjetniki, 
managerji) 

4 dogodki Delno izvedeno 
(3 dogodki) 

Izvedba posvetov na 
aktualne teme 

1 posvet Neizvedeno – s 
strani AZ in 
Senata ni bilo 
predlaganih 
vsebin 

Obisk zunanjih dogodkov 
in mreženje 

Najmanj 20 dogodkov Izvedeno 

Povezovanje s 
podjetji 

Vključevanje v raziskave, 
ki jih izvaja GEA FP 

10 izvedenih sestankov 
1 pridobljen sponzor 

Izvedeno 

Priprava in izvajanje 
skupnih projektov, 

10 izvedenih sestankov 
3 pridobljeni projekti 

Delno izvedeno – 
rezultati razpisa 
PKP še niso znani 

Prakse študentov GEA v 
podjetjih 

10 na novo podpisanih 
sporazumov 

Delno izvedeno 

Izvedba incompany 
izobraževanj (poslane 
ponudbe, izvajanje 
sestankov v podjetju) 

5 izvedb Delno izvedeno 
(2 izvedbi, ostalo 
čakamo 
odgovore) 

Izboljšanje 
sodelovanja s 
srednjimi šolami 

Izvedba kratkih delavnic 40 delavnic Izvedenih 37 
delavnic 

Vključevanje populacije 
dijakov v raziskave GEA 
FP 

1 raziskava Izvedeno 

Izvedba seminarjev za 
učitelje 

1 izvedba Izvedba v 
novembru 2016 

Izvedba tekmovanja 
Mladi podjetnik 

1 oz. več ravni 
tekmovanja  

Izvedeno 

Izvedba poletne šole 
podjetništva 

1 Izvedeno, vendar 
so bili prijavljeni 
starejši in ne 
srednješolci.  

Izboljšati Individualne ali skupinske Glede na ugotovljene Izvajanje v 
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prehodnost 
študentov iz 1. v 2. 
letnik 
 

(do 5 študentov) 
konzultacije s študenti, 
ki ne opravljajo redno 
svojih študijskih 
obveznosti 

potrebe okviru tutorstva 

Vzpostavitev tutorskega 
sistema za študente – po 
izbiri (za študente, ki ne 
opravljajo redno 
obveznosti, je tutorstvo 
obvezno) 

Glede na interes 
študentov 

Izvedeno 

Organizacija ponavljanja 
za izpite za izpite, kjer 
je veliko študentov 
neuspešnih 

Glede na analizo Izvedeno 

Povečanje deleža 
diplomantov 

Spodbujanje priprave 
diplomske naloge preko 
pisem 

2 mailinga Izvedeno 

Srečanje z vodstvom GEA 
FP in potencialnimi 
mentorji z namenom 
predstaviti možne 
diplomske teme in 
postopek diplomiranja 

1 srečanje dodipl. 
1 srečanje podipl. 
 

Izvedeno 

Mentorjevo poročanje 
dekanu o napredku pri 
mentoriranju diplomskih 
del 

3 poročila v obliki tabele 
(kandidat, datum 
dispozicije, napredek) 

Delno izvedeno 
(poslana pobuda 
mentorjem) 

Delavnica za pripravo 
diplomske naloge 

1 srečanje dodipl. 
1 srečanje podipl. 

izvedeno 

Nadzor nad 
kakovostjo 
študijskega procesa 

Evalvacija učnih izidov – 
anketiranje, obdelava 
rezultatov, poročanje 

1 x letno izvedeno 

Evalvacija 
obremenjenosti 
študentov po ECTS – 
anketiranje, obdelava 
rezultatov, poročanje 

1 x na tri leta izvedeno 

Evalvacija pedagoškega 
procesa – anketiranje, 
obdelava rezultatov, 
poročanje 

1 x letno izvedeno 

Evalvacija podpornih 
služb – anketiranje, 
obdelava rezultatov, 
poročanje 

1 x letno izvedeno 

Evalvacija zaposljivosti 
diplomantov – 
anketiranje, obdelava 
rezultatov, poročanje 

1 x na tri leta Izvedeno v 
2014/2015 – za 
2015/2016 
evalvacija ni 
predvidena 

Izboljšanje metodologije 
evalvacij in poročanja 

Prenovljen sistem 
zagotavljanja kakovosti 

Izvedeno (nova 
struktura 
samoevalvacjske
ga poročila) 

Sodelovanje z Alumni 
klubom in Študentskim 
svetom 

3 dogodki Izvedeno (v 
obliki 
organizacije 
dogodkov) 

Izboljšanje 
raziskovalno 
razvojne dejavnosti 

Zaposlitev novih 
visokošolskih učiteljev z 
ambicijo raziskovanja 

2 zaposlitev Delno izvedeno 
zaradi finančnih 
zmožnosti (1 
zaposlitev 
raziskovalca) 

Pridobitev šifre 
raziskovalca pri ARRS za 
kandidate, ki šifre še 
nimajo 

Za vse zaposlene VIS 
učitelje brez šifre 

Izvedeno 

Urediti postopke 
imenovanja v 
raziskovalne nazive 

Za vse zaposlene učitelje Izvedeno 

Povabilo k sodelovanju na 
projektih na Akademskem 
zboru 

1 povabilo s seznamom 
projektov 

Izvedeno (na Az 
in individualno 
prek e-pošte) 

Oblikovanje raziskovalnih Aktualizirati seznam Izvedeno 
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timov visokošolskih 
učiteljev/raziskovalcev, 
ki izražajo interes 
sodelovanja pri projektih 

razsikovalne skupine GEA 
na ARRS 

(Oblikovana 
razvojna 
skupina) 

Vključevanje študentov 
višjih letnikov in 
magistrskega študija v 
projekte 

Za vsak pridobljen 
projekt 

Izvedeno 
(projekt PKP, kot 
ciljna skupina 
merjenj) 

Nagrajevanje VIS 
učiteljev za raziskovalno 
odličnost pri sodelovanju 
na projektih 

Pravilnik Možnosti za 
nagrado še ni 
bilo, ker ni bilo 
pridobljenih 
večjih projektov. 
Pravilnik v 
pripravi.  

Vzpostavitev pogojev za 
prijavo projektov kot 
vodilni partner 

1 projektni vodja 
 

izvedeno 
Oblikovana 
razvojna skupina 

Izboljšanje vpetosti 
v mednarodno 
okolje 

Vstopanje v nova 
projektna partnerstva, na 
različnih EU programih 

Prijava na 5 novih  
projektov (kot partner) 

Izvedeno 

Vključitev vseh 
zaposlenih visokošolskih 
učiteljev v prijavo in 
izvajanje projektov 

Glede na potrebe Se izvaja glede 
na vsebine 
pridobljenih 
projektov 

Povezovanje z 
uveljavljenimi evropskimi 
VIS inštitucijami in 
drugimi pomembnimi 
organizacijami. 
Pridobivanje novih 
partnerjev 

Vsaj 20 poslanih 
predstavitev GEA FP 
10 novih sporazumov 

Delno izvedeno 
(8 novih 
sporazumov 
podpisanih, 
poslano prek 20 
predstavitev) 

Skupni program s tujo 
inštitucijo 

Začetek pogovorov Delno izvedeno; 
Liverpool 
konferenca – 
dogovor za 
skupni prodgram 

Gostiti večje število 
visokošolskih učiteljev iz 
EU 

5 letno Delno izvedeno 
(gostili 2 VIS 
učitelja) 

Povezovanje z VIS 
inštitucijami bivše 
Jugoslavije 

15 poslanih predstavitev 
GEA FP 
5 podpisanih sporazumov 

Delno izvedeno 
(sporazumi še 
niso vsi 
podpisani) 

Vzpostavitev tržne mreže 
za pridobivanje 
mednarodnih študentov iz 
bivše Jugoslavije 

Pridobitev enega agenta 
v vsaki državi 

Delno izvedeno 
(poslane 
predstavitve, 
dogovori z agenti 
potekajo) 

Usposobitev za licenco 
Cobbiss 

1 zaposleni Delno izvedeno 
(tečaj obiskan, 
potreben še izpit 
– že planiran 
datum) 

Izboljšanje 
delovanja knjižnice 
in nakup novih 
knjižnih enot 

Interno usposabljanje 
visokošolskih učiteljev 
GEA FP o uporabi baz 
znanstvenih člankov in 
priprava ustreznih 
navodil 

1 usposabljanje izvedeno 

Predstavitev knjižničnih 
storitev za študente 

1 skupna predstavitev, 
individualno po razredih 

Izvedeno (na 
uvodnem dnevu 
in individualno v 
razredih) 

Pregled obstoječih virov 
in literature (spisek), 
opredelitev novih potreb 

1 x letno izvedeno 

Povabilo visokošolskim 
učiteljem GEA FP o 
njihovih potrebah glede 
nakupa literature 

1 povabilo letno izvedeno 

Povečanje števila izvodov 
literature, ki je po učnem 
načrtu obvezna 

5 izvodov za vsak 
predmet 

Delno izvedeno 

Zakup dostopa do novih Po potrebi glede na Izvedeno 
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baz podatkov in zbirk 
strokovnih in 
raziskovalnih člankov 

povpraševanje – zakup do 
baze Springer Link 

Pregled razpoložljivih 
strokovnih revij in zakup 
naročnine za daljše 
obdobje 

2 reviji – Harvard 
Business Rewiev 

Delno izvedeno 

 
 
 
 

 

Predvideni ukrepi za izboljšanje kakovosti delovanja Fakultete za leto 2016/2017 

 
1. Ukrepi na področju vpetosti v okolje (domače in mednarodno) 

 Udeležba na pomembnih gospodarskih dogodkih 

 Povezovanje s podjetji (sporazumi za prakse, sporazumi za drugo delo – 
praktični izzivi, diplomska dela, skupno prijavljanje projektov, gostje v 
predavalnici iz gospodarstva, študije primera in študentski izzivi…) 

 Usposabljanje podjetij 

 Skupna priprava in izvajanje projektov, izvajanje raziskav za podjetja, 
vključevanje podjetij v raziskave GEA, ponudba svetovalnih storitev 

 Povezovanje z gospodarskimi in drugimi stanovskimi združenji – udeležba 
dogodkov, vključevanje v njihove organe 

 Izboljšanje delovanja Alumni Kluba (kot oblika povezovanja s podjetji – 
večina članov je podjetnikov, managerjev…) 

 Povezovanje z uspešnimi in uglednimi EU inštitucijami 

 Obisk pomembnih konferenc za pridobitev novih kontaktov 

 Povezovanje s slovenskimi podjetji, ki delujejo na evropskih in svetovnih 
trgih 

 
2. Ukrepi na področju splošnega delovanja Zavoda 

 Izboljšanje raziskovalno razvojnega dela (udeležba VIS učiteljev na 
konferenci ABSRC z lastnimi referati, udeležba na drugih konferencah z 
referati, spodbujanje pogodbenih VIS učiteljev k raziskovanju & 
pridobitvi šifre raziskovalca, aktivnejše delo kateder v smislu 
vključevanja v prijave projektov, zagotavljanje kakovostnih študijskih 
gradiv);  

 Izboljšanje delovanja podpornih služb predvsem mednarodne pisarne, 
knjižnice in informacijske podpore študentom 

 Delovanje organov  - redno izvajanje dejavnosti vseh komisij, 
digitalizacija postopkov  

 Vodstvo - gospodarno delovanje zavoda, spremljanje aktivnosti in nadzor 
nad poslovanjem zavoda, redna komunikacija z vsemi deležniki 

 Študentski svet – pomoč in spodbuda študentskemu svetu za izboljšanje 
delovanja in izvajanja obštudijskih aktivnosti 

 
 

3. Ukrepi na področju izboljševanja kadrov (VIS učitelji, strokovni delavci) 

 Usposabljanje zaposlenih k vseživljenjskemu učenju (interna 
izobraževanja, izobraževanja na drugih inštitucijah) 

 Spodbujanje zaposlenih k dokončanju začetih šolanj 

 Delavnice za VIS učitelje 

 Letni razvojni pogovori z zaposlenimi 
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4. Ukrepi na področju povečanja vpisa študentov, njihove prehodnosti in 

uspešnega diplomiranja 
Vpis 

 nadaljevanje aktivnosti na področju izboljšanja prepoznavnosti blagovne 
znamke GEA College (izboljšanje PR aktivnosti, objavljanje člankov, 
izdajanje novic; socialna omrežja – FB, Twitter; aktivna udeležba na 
dogodkih, organizacija odmevnih posvetov, okroglih miz, drugih 
dogodkov; udeležba na pomembnih dogodkih drugih inštitucij in 
mreženje) 

 uvajanje novih akreditiranih študijskih programov  

 uvedba študija na daljavo (e-študij) 

 akreditiranje dvojne diplome s priznano evropsko izobraževalno 
inštitucijo 

 Prehodnost 

 Dvig kakovosti vhodne populacije (odlični in prav dobri maturanti) – 
izboljšanje sodelovanja s srednjimi šolami, osveščanje o pomenu 
podjetništva za zaposlenost posameznika, v sodelovanje z GEA 
vključevati tudi svetovalne delavce na šolah, ne le učitelje poslovnih 
vsebin; delavnice za mentorje, tekmovanje mladi podjetnik tudi 
regionalno) 

 Poletna šola podjetništva za študente 

 Učinkovit tutorski sistem – spodbujanje študentov k sprotnemu delu 

 Zagotavljanje večjega števila študijskih gradiv 

 Izvajanje izrednih izpitnih rokov 

 Izvajanje ponavljalnih predavanj za predmete, kjer je velik osip v 
prehodnosti 

Hitro diplomiranje 

 Delavnice za diplomiranje 

 Srečanja z mentorji (mentorji razpisati več tem oz. prihod na delavnice) 

 Predstavitev Diplomskega izpita 

 Kvartalno poročanje mentorjev o odprtih dispozicijah, ki še nimajo 
napredka (sledi pogovor kandidata z mentorjem in dekanjo) 

 
5. Ukrepi na področju izbolševanja materialnih pogojev 

 Posodobitev delovanja knjižnice in še večja podpora študentom 

 Stalno izboljševanje infrastrukture 
 

6. Ukrepi na področju zagotavljanja kakovosti pedagoškega in drugih procesov 

 Izbolševanje evalvacij (digitalizacija izvedbe) 

 Permanentno izvajanje vseh obstoječih evalvacij (Pedagoško delo, 
obremenjenost po ECTS, podporne službe, merjenje učnih izidov, 
periodično izvajanje merjenja zaposljivosti in napredovanja 
diplomantov) 

 Poleg kvantitativnih uvesti še kakšno drugo obliko merjenja (npr. fokusna 
skupina, intervju ipd.) 
 

7. Ukrepi na področju izvedbe izobraževanja 

 Digitalizacija postopkov (prijave na izpit, prijava dispozicij, oddaja diplomskih 
in magistrskih del, oddaja in potrjevanje prošenj, itd.) 

 Nove metode poučevanja (študentski izzivi, študije primerov, aktivno 
vključevanje študentov v predavanja, delavnice itd.) 
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PRILOGE 
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PRILOGA 1 

Povzetek evalvacije pedagoškega dela 

Študijski program PODJETNIŠTVO, 1. Bolonjska stopnja 

Mag. Majda Gartner 

Avgust 2016 

 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Način izpolnjevanja 

anket 

Izpolnjevanje po opisu procesa v 

Priročniku kakovosti GEA College – 

Fakultete za podjetništvo poteka na 

predzadnjem ali zadnjem predavanju. 

V času anketiranja predavatelj ni 

prisoten.  

Ocenjevanje poteka po zaključenem 

izpitu. Predavatelj v času anketiranja 

ni prisoten v predavalnici.  

Ocenjevanje poteka po zaključenem 

izpitu. Predavatelj v času anketiranja 

ni prisoten v predavalnici.  

Število 

predavateljev 

29 26 26 

Povprečna ocena 

predavatelja ter 

metod, oblik in 

načina poučevanja 

4,41 4,32 4,50 

Povprečna ocena 

dela asistentov 

4,35 4,25 4,37 
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Povprečne ocene 

študijskega 

predmeta (vsebinska 

izvedba) 

3,95 4,01 

 

4,17 

 

 

Povprečna ocena 

študijskega 

programa 

4,24 4,19 4,35 

 

Pozitivni komentarji 

na pedagoško delo 

predavateljev 

 Zavzetost predavateljev 

 Dobre razlage 

 Znanje in strokovnost 

predavateljev 

 Razumljive razlage z veliko 

praktičnimi primeri 

 Zanimivi gostje v predavalnici 

 Podana zelo natančna navodila 

za izdelavo seminarskih del 

 

 Visoka strokovnost 

predavateljev 

 Pripravljenost predavateljev 

na predavanja 

 Obvladovanje področja, ki ga 

predavatelji pokrivajo 

 Široka razgledanost in 

seznanjenost z aktualnim 

dogajanjem 

 Spodbujanje k sprotnemu delu 

in študiju 

 Razumljivo podajanje vsebin 

 Predavatelji se trudijo 

 Predavatelji so strokovni in 

zavzeti 

 Predavatelji so iznajdljivi 

 Motivirajo študente za sprotno 

delo in dosežke 

Negativni komentarji 

na pedagoško delo 

predavateljev 

 Preveč dela s seminarskimi 

nalogami 

 

 Nezanimivost in 

nerazumljivost predmeta 

Poslovna etika 

 Eden od predavateljev je 

nespoštljiv do posameznih 

študentov 

 Eden od kolokvijev pri 

predmetu Načrtovanje rasti je 
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bil zelo dvoumen 

 

 

 

Pozitivni komentarji 

na delo asistentov 

 Odlična razlaga, veliko 

praktičnih primerov 

 Prijaznost in potrpežljivost 

asistentov pri razlagi 

 

 Strokovnost asistentov  Strokovnost in podkovanost v 

temah, ki jih predavajo 

Negativni komentarji 

na delo asistentov 

 Želeli bi prevajanje v 

slovenščino (vaje tujega jezika 

Angleščina potekajo v celoti v 

tujem jeziku) 

 /  / 

Pozitivni komentarji 

na vsebinsko zasnovo 

predmetov 

 Uporabnost vsebine 

predmetov 

 Vsebina predmetov je 

praktična (usmerjena v 

prakso) 

 Primeri iz prakse, vsebinsko 

zanimivi predmeti 

 Razmerje med teorijo in 

prakso je ustrezno 

 Vključevanje praktičnih 

primerov v predmete 

 Povezanost predmetov z 

realno podjetniško prakso 

 Vključevanje gostov 

(podjetniki, managerji) v 

predavanja 

 Predmeti so usmerjeni v 

prakso 
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Negativni komentarji 

na vsebinsko zasnovo 

predmetov 

 Pri predmetu (računovodstvo) 

bi lahko odvzeli težje snovi 

 Nesmiselne računske operacije 

 Želel bi si več študijskega 

gradiva 

 Predolg predmet, veliko 

nepomembnih podatkov 

(poslovne finance) 

 

 Želeli bi si več gostov iz 

prakse in več strokovnih 

ekskurzij 

 Pri zahtevnejših predmetih bi 

si želeli več vaj 

 Želeli bi kakšnega gosta več v 

predavalnici 

 Nekatere vsebine enega 

predmeta se pri drugem 

predmetu ponovijo 

 Pri predmetu Računovodstvo 

bi želeli več vaj in nekoliko 

manj predavanj 

Najbolje ocenjeni 

predmeti 

 Mednarodno poslovanje in 

financiranje 

 Gospodarsko pravo 

 Zakonitosti delovanja 

sodobnih masovnih medijev 

 Tehnično tehnološke novosti, 

izboljšave in inovacije 

 Podjetništvo 

 

 Osnove marketinga in tržne 

analize 

 Projektni management 

 Mednarodno poslovanje in 

financiranje 

 Poslovni načrt 

 Računovodstvo 

 Zakonitosti delovanja 

sodobnih medijev 

 Podjetništvo 

 Osnove marketinških in tržnih 

analiz 

 Poslovni načrt 

 Finančni trgi in finančne 

inštitucije 
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Povzetek evalvacije pedagoškega dela 

Študijski program PODJETNIŠKI MANAGEMENT, 2. Bolonjska stopnja 

(prvič razpisan v študijskem letu 2015-2016) 

Mag. Majda Gartner 

Avgust 2016 

 2015-2016 

Način izpolnjevanja anket Izpolnjevanje po opisu procesa v Priročniku 
kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo 
poteka na predzadnjem ali zadnjem predavanju. V 
času anketiranja predavatelj ni prisoten.  

Število predavateljev 7 

Povprečna ocena predavatelja ter 
metod, oblik in načina poučevanja 

4,90 

Povprečna ocena dela asistentov (asistenti v pedagoškem procesu ne sodelujejo) 

Povprečne ocene študijskega 
predmeta (vsebinska izvedba) 

4,81 

Povprečna ocena študijskega 
programa 

4,76 

Pozitivni komentarji na pedagoško 
delo predavateljev 

Zanimivo in odlično razložene vsebine 
Zavzetost predavateljev 
Izvirnost predavateljev 
Predavatelj podkrepi teorijo s praktičnimi primeri 
Učinkovitost predavatelja 
Dober način podajanja  informacij, znanj, 
motiviranje 
Jasno predavanje snovi in primerov 

Negativni komentarji na 
pedagoško delo predavateljev 

/ 

Pozitivni komentarji na delo 
asistentov 

/ 

Negativni komentarji na delo 
asistentov 

/ 

Pozitivni komentarji na vsebinsko 
zasnovo predmetov 

Povezovanje predmeta s prakso 
Povezovanje vsebine z aktualnimi temami 
Možnost izpostaviti svoj primer in možnost diskusije 
o tem 

Negativni komentarji na vsebinsko 
zasnovo predmetov 

/ 

Najbolje ocenjeni predmeti Raziskave in instrumenti trženja 
Ustvarjanje in vodenje učinkovite organizacije 
Podjetništvo 
Poslovne finance 2 
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Povzetek evalvacije pedagoškega dela 

Študijski program Management korporativne varnosti, 2. Bolonjska stopnja (prvič razpisan v letu 2014/2015) 

Mag. Majda Gartner 

Avgust 2016 

 2015-2016 2014-2015 

Način izpolnjevanja 
anket 

Izpolnjevanje po opisu procesa v Priročniku kakovosti 
GEA College – Fakultete za podjetništvo poteka na 
predzadnjem ali zadnjem predavanju. V času 
anketiranja predavatelj ni prisoten. 

Ocenjevanje poteka po zaključenem izpitu. 
Predavatelj v času anketiranja ni prisoten v 
predavalnici. 

Število 
predavateljev 

7 5 

Povprečna ocena 
predavatelja ter 
metod, oblik in 
načina poučevanja 

4,86 4,75 

Povprečna ocena 
dela asistentov 

(asistenti v pedagoškem procesu niso sodelovali) 4,51 

Povprečne ocene 
študijskega 
predmeta (vsebinska 
izvedba) 

4,67 4,52 
 
 

Povprečna ocena 
študijskega 
programa 

4,51 4,59 

Pozitivni komentarji 
na pedagoško delo 
predavateljev 

 Praktični vidiki, dobro vključeni primeri iz 
prakse 

 Znanje in predanost predavatelja 

 Dobra metodologija predavanj  

 Dovzetnost za sprejemanje menja drugih in 
diskusijo 

 Znanje predavateljev 

 Dober način predavanj, vključevanje študentov 
v prakso 
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 Odzivnost predavatelja in pripravljenost na 
pomoč 

Negativni komentarji 
na pedagoško delo 
predavateljev 

 /  / 

Pozitivni komentarji 
na delo asistentov 

 /   

Negativni komentarji 
na delo asistentov 

 /  / 

Pozitivni komentarji 
na vsebinsko zasnovo 
predmetov 

 Strokovna vsebina  

 Pohvale vsebini, dodati še 
kakšno uro predavanj 

 

 Interdisciplinarnost predmetov 

Negativni komentarji 
na vsebinsko zasnovo 
predmetov 

   / 

Najbolje ocenjeni 
predmeti 

 Varnostni standardi v poslovnih procesih 

 Management človeških virov 

 Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti 

 Ekonomika obvladovanja tveganj v poslovnem 
okolju 

 

 Geostrateški in politični vidiki varnostnih 
tveganj 

 Pravi vidiki Korporativne varnosti 

 Management korporativne varnosti 
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PRILOGA 2 

 

Doseganje učnih izidov študija 

Študijsko leto 2015-2016 

Andreja Habjan, PhD 

September 2016 

 

NAMEN IN CILJ UPORABE ŠTUDIJE POSLOVNEGA PRIMERA ZA UGOTAVLJANJE  
DOSEGANJA UČNIH CILJEV 

 
Merjenje doseganja učnih izidov pri izvajanju posameznih študijskih programov je 

pomemben element nadzora kakovosti delovanja visokošolskega zavoda. Na GEA 

College – Fakulteti za podjetništvo je bila metodologija merjenja učnih izidov 

vzpostavljena tekom izvajanja projekta »Izboljšanje sistema kakovosti na GEA 

College – Fakulteti za podjetništvo«, ki ga je fakulteta izvajala v letih 2013 – 2015 

(projekt »Kakovost«).  

Delovna skupina je tako v letu 2014 v sklopu projekta Kakovost vzpostavila študijo 

poslovnega primera (case study) kot način preverjanja za doseganje učnih ciljev pri 

študentih. Cilj preverjanja je ugotovitev, ali študenti pri napredovanju v višji letnik 

izkažejo novo pridobljeno znanje. Uspešno reševanje poslovnega primera zahteva 

pridobitev kompetenc, ki so opredeljene v učnih načrtih obveznih predmetov 

študijskega programa podjetništvo. 

Merjenje je potekalo v vseh skupinah dodiplomskega študijskega programa 

Podjetništvo in podiplomskega študijskega programa Podjetniški management.  

Rezultati analize merjenja prikažejo napredek študentov v znanjih podjetništva, 

razumevanje finančnih vidikov poslovanja in rasti poslovanja, managementa in 

razumevanje poslovnih strategij, poleg tega pa pokažejo sposobnost študentov pri 

povezovanju znanj iz različnih predmetov in na nek način tudi njihove analitične 

sposobnosti.  

Izvleček poročila je umeščen v vsakoletno samoevalvacijsko poročilo GEA College – 

Fakultete za podjetništvo, pridobljene informacije pa se poleg podatkov drugih 

evalvacij uporabijo pri razmišljanju o ukrepih za izboljšanje pedagoškega procesa. 

Samoevalvacijsko poročilo in s tem tudi rezultate merjenja doseganja učnih izidov 

obravnavajo Akademski zbor, Komisija za kakovost in Senat GEA College – Fakultete 

za podjetništvo, ter oblikujejo predloge in ukrepe za izboljšanje pedagoškega 

procesa in posledično celotnega delovanja samostojnega visokošolskega zavoda.  
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NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJE POSLOVNEGA PRIMERA 
Opis 

Poslovni primer opredeljuje realno slovensko družinsko transportno podjetje 
Prevoznik (ime je skrito), ki je skozi konstantno rast in investicije zaradi različnih 
dejavnikov (odsotnosti zaposlenih, izguba rednih kupcev,…) prišlo do situacije 
finančne nelikvidnosti. Študenti morajo podati glede na situacijo, ki jo opisuje 
poslovni primer, konkretne napotke in usmeritve direktorju podjetja, ki bi 
pripomogli, da bi podjetje se podjetje rešilo iz težav. 

Isti poslovni primer študenti rešujejo na začetku prvega letnika, začetku drugega 
letnika, začetku tretjega letnika in koncu tretjega letnika.  

Po pridobitvi odgovorov se izvede analiza vsebine in pripravi primerjava odgovorov 
posamezne generacije med letniki. 

Izvedba študije poslovnega primera v letu 2016 
V letu 2016, se je študija poslovnega primera izvedla v naslednjih skupinah: 

Tabela 1: Število študentov vključenih v študijo poslovnega primera 

Skupina Št. študentov Št. uporabnih odgovorov Št. neuporabnih odgovorov 

1. Letnik REDNI 29 27 2 

2. Letnik REDNI 22 20 2 

3. Letnik REDNI 17 15 2 

SKUPAJ REDNI 68 62 6 

    1. letnik IZREDNI 21 21 0 

2. letnik IZREDNI 23 22 1 

3. letnik IZREDNI 12 12 0 

SKUPAJ IZREDNI 56 55 1 

    1. letnik PODIPLOMSKI 4 4 0 

SKUPAJ PODIPLOMSKI 4 4 0 

    SKUPAJ VSI 128 121 7 
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Graf 1: Prikaz odgovorov po programih 

 

 

REZULTATI ANALIZE POSLOVNEGA PRIMERA 
Redni študenti 

Redni študenti prvi vpis 2013/2014 (1. in 3 letnik) 
Pri generaciji rednih študentov, ki so se vpisali v prvi letnih v šolskem letu 
2013/2014,  analiza študije primerov zavzema odgovore študentov na koncu prvega 
in tretjega letnika. V nadaljevanju je prikaz 5 najpogostejših predlogov in 
primerjava med letniki: 

Tabela 2: Primerjava predlogov rednih študentov prvi vpis 2013/2014 

Št. 
predloga 

Predlog 

1. letnik 3. letnik 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 36 21,18% 10 18,52% 

2 

Povezovanje z dolgoročnimi 
poslovnimi partnerji preko javnih 
razpisov (dobavitelji, kupci, 
konkurenco) 

25 14,71% 8 14,81% 

3 

Prezaposlitev in rekonstrukcija kadra 
(zaposlitev študentov, dijakov, 
pogodbe za določen čas, podjemne 
pogodbe…) 

19 11,18% 3 5,56% 

4 Iskanje novih strank in trgov 19 11,18% 4 7,41% 

5 

Diverzifikacije v druge panoge 
(prevoz vozil, najem poslovnih 
prostorov, popravilo karamboliranih 
vozil…) 

14 8,24% 4 7,41% 

6 
Zmanjševanje števila zaposlenih - 
odpustitev delavcev 

13 7,65% 0 0,00% 

7 
Zmanjševanje obsega poslovanja 
(prodaja vozil, manj voznikov) 

12 7,06% 0 0,00% 

8 Razmisli o zaposlovanju več moške 11 6,47% 6 11,11% 
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Št. 
predloga 

Predlog 

1. letnik 3. letnik 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

delovne sile ali starejših žensk 

9 
Zadržanje/pridobitev glavnih kupcev 
z zniževanjem cen, dodatnimi popusti 
in promocijo 

11 6,47% 0 0,00% 

10 
Prenos pooblastil na druge družinske 
člane oz. zaposlene (zet, sin) 

10 5,88% 0 0,00% 

13 
Skupna izdelava srednjeročnega 
poslovnega in finančnega načrta z 
vsemi ključnimi kadri v podjetju 

0 0,00% 8 14,81% 

16 
Uvedba sistema zmanjševanja 
stroškov 

0 0,00% 4 7,41% 

44 Dodatna zaposlitev kadra iz tujine 0 0,00% 4 7,41% 

41 
Podaljšanje plačilnih rokov 
dobaviteljev, ali prodaja terjatev da 
bi s tem zagotovili likvidnost 

0 0,00% 3 5,56% 

      
  Skupaj 170 100,00% 54 100,00% 

 

Graf 2: Primerjava predlogov rednih študentov prvi vpis 2013/2014 

 

 

Iz analize odgovorov je razvidno, da je največja razlika med isto generacijo 
študentov med prvim in tretjim letnikom v sledečih vidikih: 
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- Študenti v prvem letniku v veliki meri rešitev podjetja vidijo v zmanjševanju 
obsega poslovanja in zmanjšanju št. zaposlenih. To se v tretjem letniku 
popolnoma spremeni, saj takrat ne podajo takšnega predloga. Iz tega je moč 
sklepati, da študenti prepoznajo, da situacija v podjetju ni tako kritična in 
da pred zmanjševanjem obsega poslovanja in zaposlenih lahko podjetje 
sprejme tudi druge ukrepe. 

- Prav tako študenti v prvem letniku vidijo rešitev v zniževanju cen in 
promociji ter prenosu pooblastil za odločanje na druge (npr: zet, sin), kar pa 
v tretjem letniku sploh ne omenijo. 

- Študenti v tretjem letniku dajo največ poudarka na skupni izdelava 
srednjeročnega poslovnega in finančnega načrta z vsemi ključnimi kadri v 
podjetju, kar v prvem letniku ne omenijo. Tukaj se vidi njihovo znanje na 
področju kadrov, ter rasti podjetja.  

- Študenti v tretjem letniku podajo še nekaj konkretnih predlogov na 
finančnem področju: 

o Uvedba sistema zmanjševanja stroškov 
o Dodatna zaposlitev kadra iz tujine. 
o Podaljšanje plačilnih rokov dobaviteljev, ali prodaja terjatev da bi s 

tem zagotovili likvidnost. 
Iz teh predlogov, ki jih v prvem letniku ne omenijo, pa je moč razbrati, da 
so absorbirali pridobljeno znanje v drugem letniku pri 
računovodsko/finančnih predmetih. 

 

Redni študenti prvi vpis 2014/2015 (1. in 2. letnik) 
Generacija študentov, ki se je vpisala v prvi letnik v šolskem letu 2014/2015 je bila 
vključena v poslovni primer v drugem letniku. Glede na to, da ni mogoče narediti 
primerjave z odgovori iz prvega letnika, bo v nadaljevanju prikazana primerjava s 
prvim letnikom predhodne generacije (prvi vpis 2013/2014).  

Tabela 3: Primerjava predlogov rednih študentov prvi vpis 2014/2015 

Št. 
predloga 

Predlog 

1. letnik -2013/2014 2. letnik 2014-2015 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 36 16,22% 13 14,61% 

2 

Povezovanje z dolgoročnimi 
poslovnimi partnerji preko javnih 
razpisov (dobavitelji, kupci, 
konkurenco) 

25 11,26% 14 15,73% 

3 

Prezaposlitev in rekonstrukcija kadra 
(zaposlitev študentov, dijakov, 
pogodbe za določen čas, podjemne 
pogodbe…) 

19 8,56% 2 2,25% 

4 Iskanje novih strank in trgov 19 8,56% 0 0,00% 

5 

Diverzifikacije v druge panoge 
(prevoz vozil, najem poslovnih 
prostorov, popravilo karamboliranih 
vozil…) 

14 6,31% 3 3,37% 

6 
Zmanjševanje števila zaposlenih - 
odpustitev delavcev 

13 5,86% 7 7,87% 

7 
Zmanjševanje obsega poslovanja 
(prodaja vozil, manj voznikov) 

12 5,41% 5 5,62% 

8 Razmisli o zaposlovanju več moške 11 4,95% 4 4,49% 
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Št. 
predloga 

Predlog 

1. letnik -2013/2014 2. letnik 2014-2015 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

delovne sile ali starejših žensk 

9 
Zadržanje/pridobitev glavnih kupcev 
z zniževanjem cen, dodatnimi popusti 
in promocijo 

11 4,95% 3 3,37% 

10 
Prenos pooblastil na druge družinske 
člane oz. zaposlene (zet, sin) 

10 4,50% 0 0,00% 

11 
Najem zunanjih svetovalcev oz. 
outsorcing storitve (finance, novi 
trgi, računovodstvo, vodenje) 

10 4,50% 5 5,62% 

13 
Skupna izdelava srednjeročnega 
poslovnega in finančnega načrta z 
vsemi ključnimi kadri v podjetju 

9 4,05% 5 5,62% 

12 Vstop novega kapitala v družbo 9 4,05% 4 4,49% 

15 
Reorganizacija in osvežitev, 
izboljšava postopkov pri poslovanju 

8 3,60% 4 4,49% 

17 Prodaja logističnega centra 8 3,60% 4 4,49% 

18 
Dodatna zaposlitev kadrov za kratek 
časovni rok (nadomeščanje) - pomoč 
hčera na porodniškem dopustu 

6 2,70% 4 4,49% 

30 
Povezavovanje z znano 
franšizo/podjetjem 

1 0,45% 4 4,49% 

31 
Zamrznitev/reprogram plačevanja 
obstoječih obveznosti do bank 
(moratorij) 

1 0,45% 4 4,49% 

36 
Prodaja podjetja - odprtje novega 
zdravega dela podjetja 

0 0,00% 4 4,49% 

      
  Skupaj 222 100,00% 89 100,00% 
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Graf 3: Primerjava predlogov rednih študentov prvi vpis 2014/2015 

 

Analiza rezultatov poslovnega primera kaže, da je največja razlika med študenti v 
prvem in drugem letniku v poznavanju finančnih možnosti reševanja podjetja. V 
drugem letniku študenti pogosto predlagajo sledeče rešitve (le te v prvem letniku 
komajda omenijo): 

- Skupna izdelava srednjeročnega poslovnega in finančnega načrta z vsemi 
ključnimi kadri v podjetju. 

- Vstop novega kapitala v družbo. 
- Reorganizacija in osvežitev, izboljšava postopkov pri poslovanju. 
- Prodaja logističnega centra. 
- Povezovanje z znano franšizo/podjetjem. 
- Zamrznitev/reprogram plačevanja obstoječih obveznosti do bank 

(moratorij). 
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- Prodaja podjetja - odprtje novega zdravega dela podjetja. 
Po drugi strani, pa študenti v drugem letniku za razliko od prvega letnika redko 
(nekaterih trditev sploh ne omenijo) predlagajo kot dobre rešitve sledeče predloge: 

- Prezaposlitev in rekonstrukcija kadra (zaposlitev študentov, dijakov, 
pogodbe za določen čas, podjemne pogodbe…). 

- Iskanje novih strank in trgov. 
- Prenos pooblastil na druge družinske člane oz. zaposlene (zet, sin). 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da študenti v drugem letniku pokažejo razumevanje 
finančnega vidika poslovanja podjetja, in se v večini primerov osredotočajo na 
finančne predloge. To je konsistentno s programom v drugem letniku, ki obsega več 
finančno/računovodskih predmetov. 

Redni študenti prvi vpis 2015/2016 (1. letnik) 
Redni študenti, kateri so se vpisali v prvi letnik v šolskem letu 2015/2016 so bili 
prvič vključeni v študijo poslovnega primera. Glede na to, da je to prvo letno, bo v 
spodnji tabeli prikazan seznam najpogostejših predlogov. Dodatne analize bodo 
opravljene v naslednjem letu. 

Tabela 4: Primerjava predlogov rednih študentov prvi vpis 2015/2016 

Št. 
predloga Predlog 

1. letnik -2015/2016 

Št. 
predlogov % predlogov 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 19 16,38% 

2 
Povezovanje z dolgoročnimi poslovnimi partnerji preko 
javnih razpisov (dobavitelji, kupci, konkurenco) 19 16,38% 

8 
Razmisli o zaposlovanju več moške delovne sile ali starejših 
žensk 11 9,48% 

3 
Prezaposlitev in rekonstrukcija kadra (zaposlitev študentov, 
dijakov, pogodbe za določen čas, podjemne pogodbe…) 8 6,90% 

4 Iskanje novih strank in trgov 8 6,90% 

6 Zmanjševanje števila zaposlenih - odpustitev delavcev 7 6,03% 

18 
Dodatna zaposlitev kadrov za kratek časovni rok 
(nadomeščanje) - pomoč hčera na porodniškem dopustu 7 6,03% 

9 
Zadržanje/pridobitev glavnih kupcev z zniževanjem cen, 
dodatnimi popusti in promocijo 5 4,31% 

16 Uvedba sistema zmanjševanja stroškov 5 4,31% 

17 Prodaja logističnega centra 5 4,31% 

40 Prodaja bivših poslovnih prostorov 5 4,31% 

7 
Zmanjševanje obsega poslovanja (prodaja vozil, manj 
voznikov) 4 3,45% 

36 Prodaja podjetja - odprtje novega zdravega dela podjetja 4 3,45% 

11 
Najem zunanjih svetovalcev oz. outsorcing storitve 
(finance, novi trgi, računovodstvo, vodenje) 3 2,59% 

25 
Dodatno izobraževanje team-buildingi že obstoječih 
delavcev 3 2,59% 

32 Dodatno oglaševanje in marketinške aktivnosti 3 2,59% 

      Skupaj 116 100,00% 
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Graf 4: Primerjava predlogov rednih študentov prvi vpis 2015/2016 

 

Zanimivo je, da študenti prvega letnika niso omenili, da bi podjetje lahko ukrepalo 
na sledeč način: 

- Prenos pooblastil na druge družinske člane oz. zaposlene (zet, sin). 
- Vstop novega kapitala v družbo. 
- Zmanjševanje in ponovni zagon podjetja na manjši lokaciji v manjšem 

obsegu. 
- Modernizacija podjetja. 
- Zniževanje plač-stroškov dela. 
- Novo posojilo pri banki za pomoč pri poslovanju/zamenjavo tovornih vozil. 
- Pregled obstoječega poslovanja in ugotovitev vzrokov za težave. 
- Večja hirearhična razdelitev podjetja (sektorji, oddelki,…). 
- Izboljšati nadzor nad delom zaposlenih. 
- Vzpostavitev bolj timskega sodelovanja med sodelavci - sestanki s sodelavci. 
- Vzpostavitev stimulativnega načina nagrajevanja zaposlenih (dajanje 

lastniških deležev). 
- Stečaj podjetja. 
- Selitev podjetja v tujino - v davčno ugodnejše okolje. 
- Podaljšanje plačilnih rokov dobaviteljev, ali prodaja terjatev da bi s tem 

zagotovili likvidnost. 
- Izdelava finančne analize podjetja - s ključnimi računovodskimi kazalniki. 
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Izredni študenti 
Izredni študenti prvi vpis 2013/2014 (2. in 3. letnik) 

V letu 2016 je bila študija poslovnega primera izvedena tudi pri generaciji izrednih 
študentov, ki so se prvič vpisali v študij v šolskem letu 2013/2014. Ker v letu 2013 
ti študenti niso bili vključeni v študijo poslovnega primera, je primerjava rezultatov 
prikazana za drugi in tretji letnik te generacije. V prvem letniku, so študenti skupaj 
podali 156 predlogov, medtem ko so v tretjem letniku podali skupaj 44 predlogov.  

Tabela 5: Primerjava predlogov izrednih študentov prvi vpis 2013/2014 

Št. 
predloga Predlog 

2. letnik 3. letnik 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 16 12,50% 7 19,44% 

3 Dodatna zaposlitev kadrov za kratek 
časovni rok (nadomeščanje) - pomoč 
hčera na porodniškem dopustu 

14 10,94% 1 2,78% 

2 Prezaposlitev in rekonstrukcija kadra 
(zaposlitev študentov, dijakov, 
pogodbe za določen čas, podjemne 
pogodbe…) 

14 10,94% 3 8,33% 

4 Diverzifikacije v druge panoge 
(prevoz vozil, najem poslovnih 
prostorov, popravilo karamboliranih 
vozil…) 

11 8,59% 3 8,33% 

5 Povezovanje z dolgoročnimi 
poslovnimi partnerji preko javnih 
razpisov (dobavitelji, kupci, 
konkurenco) 

10 7,81% 3 8,33% 

6 Zmanjševanje obsega poslovanja 
(prodaja vozil, manj voznikov) 

9 7,03% 1 2,78% 

7 Iskanje novih strank in trgov 7 5,47% 1 2,78% 

8 Razmisli o zaposlovanju več moške 
delovne sile ali starejših žensk 

7 5,47% 1 2,78% 

12 Povezovanje z znano 
franšizo/podjetjem 

6 4,69% 0 0,00% 

11 Uvedba sistema zmanjševanja 
stroškov 

6 4,69% 5 13,89% 

9 Zadržanje/pridobitev glavnih kupcev 
z zniževanjem cen, dodatnimi popusti 
in promocijo 

6 4,69% 1 2,78% 

10 Zmanjševanje števila zaposlenih - 
odpustitev delavcev 

6 4,69% 1 2,78% 

13 Prodaja logističnega centra 5 3,91% 2 5,56% 

25 Dodatno izobraževanje team-
buildingi že obstoječih delavcev 

2 1,56% 3 8,33% 

13 Skupna izdelava srednjeročnega 
poslovnega in finančnega načrta z 
vsemi ključnimi kadri v podjetju 

5 3,91% 2 5,56% 

15 Reorganizacija in osvežitev, 
izboljšava postopkov pri poslovanju 

4 3,13% 2 5,56% 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 16 12,50% 7 19,44% 

        Skupaj 133 100,00% 41 100,00% 
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Graf 5: Primerjava predlogov izrednih študentov prvi vpis 2013/2014 

 

Primerjalna analiza med študenti v drugem in tretjem letniku kaže, da so študenti 
tretjega letnika veliko bolj izpostavili mehke dejavnike, ki se nanašajo na 
zaposlovanje in kadrovanje v podjetju. Tako npr. študenti v tretjem letniku (v 
drugem letniku je to bolj postranskega pomena) podarijo, da podjetje mora: 

- dodatno zaposliti izkušene kadre, 
- uvesti sistem za zmanjševanje stroškov, 
- uvesti dodatno izobraževanje team-buildingi že obstoječih delavcev, 
- organizirati skupno izdelavo srednjeročnega poslovnega in finančnega načrta 

z vsemi ključnimi kadri v podjetju in 
- reorganizirati in osvežiti, izboljšati postopkov pri poslovanju. 

Po drugi strani, pa študenti v tretjem letniku ne vidijo rešitve podjetja v dodatni 
zaposlitvi kadrov za kratek časovni rok (nadomeščanje) - pomoč hčera na 
porodniškem dopustu, zmanjševanju obsega poslovanja (prodaja vozil, manj 
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voznikov) ali povezovanju z znano franšizo/podjetjem. Te predloge pa so študenti v 
drugem letniku omenili večkrat. 

Izredni študenti prvi vpis 2014/2015 (2. letnik) 
Skupina izrednih študentov drugega letnika, generacije s prvim vpisom v letu 
2014/2015 je skupaj podala 84 predlogov, za rešitev situacije podjetja iz študije 
poslovnega primera. Rezultati so konsistentni, z drugim letnikom rednih študentov. 
Tudi izredni študenti poudarjajo finančne in kadrovske ukrepe. Pri čemer pa 
ekstremnih ukrepov, kot so naprimer (1) povezovanje z znano franšizo/podjetjem, 
(2) prodaja podjetja - odprtje novega zdravega dela podjetja, (3) selitev podjetja v 
tujino - v davčno ugodnejše okolje ali pa (4) prodaja bivših poslovnih prostorov niso 
omenjali. Natančnejši rezultati so prikazani v spodnji tabeli in grafu. 
 
Tabela 6: Primerjava predlogov izrednih študentov prvi vpis 2014/2015 

 

Št. 
predloga Predlog 

2. letnik 2014/2015 

Št. 
predlogov % predlogov 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 15 19,48% 

2 
Povezovanje z dolgoročnimi poslovnimi partnerji preko javnih 
razpisov (dobavitelji, kupci, konkurenco) 9 11,69% 

11 
Najem zunanjih svetovalcev oz. outsorcing storitve (finance, 
novi trgi, računovodstvo, vodenje) 8 10,39% 

8 
Razmisli o zaposlovanju več moške delovne sile ali starejših 
žensk 6 7,79% 

18 
Dodatna zaposlitev kadrov za kratek časovni rok 
(nadomeščanje) - pomoč hčera na porodniškem dopustu 5 6,49% 

31 
Zamrznitev/reprogram plačevanja obstoječih obveznosti do 
bank (moratorij) 5 6,49% 

7 
Zmanjševanje obsega poslovanja (prodaja vozil, manj 
voznikov) 4 5,19% 

4 Iskanje novih strank in trgov 3 3,90% 

5 
Diverzifikacije v druge panoge (prevoz vozil, najem poslovnih 
prostorov, popravilo karamboliranih vozil…) 3 3,90% 

6 Zmanjševanje števila zaposlenih - odpustitev delavcev 3 3,90% 

3 
Prezaposlitev in rekonstrukcija kadra (zaposlitev študentov, 
dijakov, pogodbe za določen čas, podjemne pogodbe…) 2 2,60% 

13 
Skupna izdelava srednjeročnega poslovnega in finančnega 
načrta z vsemi ključnimi kadri v podjetju 2 2,60% 

17 Prodaja logističnega centra 2 2,60% 

20 Razmisli o strategiji in ciljih že izvedene investicije 2 2,60% 

22 
Novo posojilo pri banki za pomoč pri poslovanju/zamenjavo 
tovornih vozil 2 2,60% 

23 
Prenos odločanja in odgovornosti na druge/mlajše zaposlene 
(npr. krizni manager), zamenjava vodstva 2 2,60% 

32 Dodatno oglaševanje in marketinške aktivnosti 2 2,60% 

33 
Vzpostavitev bolj timskega sodelovanja med sodelavci - 
sestanki s sodelavci 2 2,60% 

      Skupaj 77 100,00% 
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Graf 6: Primerjava predlogov izrednih študentov prvi vpis 2014/2015 

 
 
 

Izredni študenti prvi vpis 2015/2016 (1. letnik) 
Izredni študenti prvega letnika, ki so se vpisali v letu 2015/2016 so bili prvič 
vključeni v študijo poslovnega primera. Skupaj so podali 86 predlogov, rezultati pa 
so prikazani v nadaljevanju. 

Tabela 7: Primerjava predlogov izrednih študentov prvi vpis 2015/2016 

Št. 
predloga Predlog 

1. letnik 2015/2016 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 15 19,23% 

2 
Povezovanje z dolgoročnimi poslovnimi partnerji preko javnih 
razpisov (dobavitelji, kupci, konkurenco) 11 14,10% 

18 
Dodatna zaposlitev kadrov za kratek časovni rok 
(nadomeščanje) - pomoč hčera na porodniškem dopustu 9 11,54% 

6 Zmanjševanje števila zaposlenih - odpustitev delavcev 5 6,41% 

8 
Razmisli o zaposlovanju več moške delovne sile ali starejših 
žensk 5 6,41% 

9 
Zadržanje/pridobitev glavnih kupcev z zniževanjem cen, 
dodatnimi popusti in promocijo 5 6,41% 

31 
Zamrznitev/reprogram plačevanja obstoječih obveznosti do 
bank (moratorij) 5 6,41% 



 

77 
 

Št. 
predloga Predlog 

1. letnik 2015/2016 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

7 
Zmanjševanje obsega poslovanja (prodaja vozil, manj 
voznikov) 4 5,13% 

5 
Diverzifikacije v druge panoge (prevoz vozil, najem poslovnih 
prostorov, popravilo karamboliranih vozil…) 3 3,85% 

11 
Najem zunanjih svetovalcev oz. outsorcing storitve (finance, 
novi trgi, računovodstvo, vodenje) 3 3,85% 

30 Povezovanje z znano franšizo/podjetjem 3 3,85% 

3 
Prezaposlitev in rekonstrukcija kadra (zaposlitev študentov, 
dijakov, pogodbe za določen čas, podjemne pogodbe…) 2 2,56% 

10 
Prenos pooblastil na druge družinske člane oz. zaposlene (zet, 
sin) 2 2,56% 

16 Uvedba sistema zmanjševanja stroškov 2 2,56% 

22 
Novo posojilo pri banki za pomoč pri poslovanju/zamenjavo 
tovornih vozil 2 2,56% 

23 
Prenos odločanja in odgovornosti na druge/mlajše zaposlene 
(npr. krizni manager), zamenjava vodstva 2 2,56% 

      Skupaj 78 100,00% 

 

Graf 7: Primerjava predlogov izrednih študentov prvi vpis 2015/2016 
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Podiplomski študenti 
Podiplomski študenti prvi vpis 2015/2016 (1. letnik) 

V sklopu študije poslovnega primera so v letu 2016 sodelovali štirje podiplomski 
študenti. Skupaj so dali 23 predlogov. Natančnejši rezultati so predstavljeni v 
spodnji tabeli in grafu:  

Tabela 8: Primerjava predlogov podiplomskih študentov prvi vpis 2015/2016 

Št. 
predloga Predlog 

1. letnik podiplomski 
2015/2016 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 3 13,04% 

5 
Diverzifikacije v druge panoge (prevoz vozil, najem poslovnih 
prostorov, popravilo karamboliranih vozil…) 2 8,70% 

13 
Skupna izdelava srednjeročnega poslovnega in finančnega 
načrta z vsemi ključnimi kadri v podjetju 2 8,70% 

17 Prodaja logističnega centra 2 8,70% 

19 Modernizacija podjetja 2 8,70% 

23 
Prenos odločanja in odgovornosti na druge/mlajše zaposlene 
(npr. krizni manager), zamenjava vodstva 2 8,70% 

31 
Zamrznitev/reprogram plačevanja obstoječih obveznosti do 
bank (moratorij) 2 8,70% 

7 
Zmanjševanje obsega poslovanja (prodaja vozil, manj 
voznikov) 1 4,35% 

8 
Razmisli o zaposlovanju več moške delovne sile ali starejših 
žensk 1 4,35% 

16 Uvedba sistema zmanjševanja stroškov 1 4,35% 

30 Povezovanje z znano franšizo/podjetjem 1 4,35% 

36 Prodaja podjetja - odprtje novega zdravega dela podjetja 1 4,35% 

38 Stečaj podjetja 1 4,35% 

41 
Podaljšanje plačilnih rokov dobaviteljev, ali prodaja terjatev 
da bi s tem zagotovili likvidnost 1 4,35% 

42 
Izdelava finančne analize podjetja - s ključnimi 
računovodskimi kazalniki 1 4,35% 

      Skupaj 23 100,00% 
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Graf 8: Primerjava predlogov podiplomskih študentov prvi vpis 2015/2016 

 

Predlogi podiplomskih študentov v večini obsegajo vsa področja poslovanja, med 
katerimi najbolj izstopajo finančni predlogi, kot so: (1) Skupna izdelava 
srednjeročnega poslovnega in finančnega načrta z vsemi ključnimi kadri v podjetju 
in (2) Zamrznitev/reprogram plačevanja obstoječih obveznosti do bank (moratorij). 
Študenti prav tako omenijo možnost modernizacije podjetja, diverzifikacijo v druge 
panoge, prenos odločanja na druge zaposlene in nenazadnje možnost prodaje 
logističnega centra. 

Primerjava med rednimi/izrednimi študenti prvega letnika vpis 2015/2016 
Kot zadnje pa je v nadaljevanju predstavljena analiza prvih letnikov rednih in 
izrednih študentov, ki so se vpisali v prvi letnik v šolskem letu 2015/2016.  

Tabela 9: Primerjava med predlogi rednih in izrednih študentov prvi vpis 2015/2016 

Št. 
predloga Predlog 

1. letnik izredni 
2015/2016 

1. letnik redni 
2015/2016 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

1 Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov 15 19,74% 19 16,10% 

2 

Povezovanje z dolgoročnimi 
poslovnimi partnerji preko javnih 
razpisov (dobavitelji, kupci, 
konkurenco) 11 14,47% 19 16,10% 

18 

Dodatna zaposlitev kadrov za kratek 
časovni rok (nadomeščanje) - pomoč 
hčera na porodniškem dopustu 9 11,84% 7 5,93% 
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Št. 
predloga Predlog 

1. letnik izredni 
2015/2016 

1. letnik redni 
2015/2016 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

Št. 
predlogov 

% 
predlogov 

6 
Zmanjševanje števila zaposlenih - 
odpustitev delavcev 5 6,58% 7 5,93% 

8 
Razmisli o zaposlovanju več moške 
delovne sile ali starejših žensk 5 6,58% 11 9,32% 

9 

Zadržanje/pridobitev glavnih kupcev 
z zniževanjem cen, dodatnimi popusti 
in promocijo 5 6,58% 5 4,24% 

31 

Zamrznitev/reprogram plačevanja 
obstoječih obveznosti do bank 
(moratorij) 5 6,58% 0 0,00% 

7 
Zmanjševanje obsega poslovanja 
(prodaja vozil, manj voznikov) 4 5,26% 4 3,39% 

5 

Diverzifikacije v druge panoge 
(prevoz vozil, najem poslovnih 
prostorov, popravilo karamboliranih 
vozil…) 3 3,95% 0 0,00% 

11 

Najem zunanjih svetovalcev oz. 
outsorcing storitve (finance, novi 
trgi, računovodstvo, vodenje) 3 3,95% 3 2,54% 

30 
Povezovanje z znano 
franšizo/podjetjem 3 3,95% 0 0,00% 

3 

Prezaposlitev in rekonstrukcija kadra 
(zaposlitev študentov, dijakov, 
pogodbe za določen čas, podjemne 
pogodbe…) 2 2,63% 8 6,78% 

10 
Prenos pooblastil na druge družinske 
člane oz. zaposlene (zet, sin) 2 2,63% 0 0,00% 

16 
Uvedba sistema zmanjševanja 
stroškov 2 2,63% 0 0,00% 

22 
Novo posojilo pri banki za pomoč pri 
poslovanju/zamenjavo tovornih vozil 2 2,63% 5 4,24% 

23 

Prenos odločanja in odgovornosti na 
druge/mlajše zaposlene (npr. krizni 
manager), zamenjava vodstva 0 0,00% 2 1,69% 

4 Iskanje novih strank in trgov 0 0,00% 8 6,78% 

17 Prodaja logističnega centra 0 0,00% 5 4,24% 

40 Prodaja bivših poslovnih prostorov 0 0,00% 5 4,24% 

36 
Prodaja podjetja - odprtje novega 
zdravega dela podjetja 0 0,00% 4 3,39% 

25 
Dodatno izobraževanje team-
buildingi že obstoječih delavcev 0 0,00% 3 2,54% 

32 
Dodatno oglaševanje in marketinške 
aktivnosti 0 0,00% 3 2,54% 

        Skupaj 76 100,00% 118 100,00% 
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Graf 9: Primerjava med predlogi rednih in izrednih študentov prvi vpis 2015/2016 

 

Iz analize je razvidno, da izredni študenti že v prvem letniku poudarjajo takojšnje 
hitre akcijske rešitve kot so:  

- Zamrznitev/reprogram plačevanja obstoječih obveznosti do bank (moratorij) 
- Diverzifikacije v druge panoge (prevoz vozil, najem poslovnih prostorov, 

popravilo karamboliranih vozil…) 
- Povezovanje z znano franšizo/podjetjem 
- Prenos pooblastil na druge družinske člane oz. zaposlene (zet, sin) 
- Uvedba sistema zmanjševanja stroškov. 

Iz tega je moč sklepati, da so izredni študenti že ob vpisu bolj izkušeni in bolj 
natančno poznajo podjetništvo. Po drugi strani pa izredni študenti praktično ne 
omenijo sledečih možnosti, ki pa so jih zaznali redni študenti: 
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- Prodaja logističnega centra 
- Prodaja bivših poslovnih prostorov 
- Prodaja podjetja - odprtje novega zdravega dela podjetja 
- Dodatno izobraževanje team-buildingi že obstoječih delavcev 
- Dodatno oglaševanje in marketinške aktivnosti 

Redni študenti, prav tako omenijo več različnih vrst predlogov, in tudi skupno 
podajo več predlogov, kakor izredni študenti.
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ZAKLJUČEK 
 
Študija poslovnega primera je bila v letu 2016 izvedena v prvem, drugem in tretjem 
letniku rednih in izrednih študentov, ter prvem letniku podiplomskih študentov. 
Skupaj je v celotni študiji sodelovalo 128 študentov, od katerih pa 7 študentov, ni 
podalo konkretnih predlogov, ali pa niso odgovorili na vprašanja. Vsi študenti 
skupaj so lastniku podjetja, ki je predstavljeno v študiji primera podalo 550 
predlogov, ki so finančne, kadrovske, strateške, prodaje, stroškovne narave. Veliko 
predlogov je tudi takih, se ne nanašajo na konkretno reševanje vprašanja v študiji 
poslovnega primera. 

V prvem letniku študenti predlagajo široko paleto predlogov in le ti niso 
konsistentno med sabo povezani. V drugem letniku izrazito prevladujejo predlogi, 
ki so finančno/računovodske narave (npr. moratoriji strank, zmanjševanje stroškov, 
spremembe rokov plačil,…). V tretjem letniku pa študenti veliko omenjajo strateški 
pomen reševanja težav v podjetju, predlagajo naj lastnik pripravi poslovni načrt, 
finančno analizo, SWOT analizo. Študenti predlagajo celo naj se podjetje ravna po 
Churchill Lewisovemu modelu rasti ter da naj zaposli dodatne kadre iz tujine. 
Študenti v tretjem letniku pokažejo poznavanje strategij in znanje na področju 
rasti podjetja ter mednarodnega poslovanja.  

Primerjalna analiza med rednimi in izrednimi študenti prvega letnika pa je 
pokazala, da so izredni študenti predlagali več takoj izvedljivih rešitev. Medtem ko 
so redni študenti predlagali naj lastnik proda podjetje oz. naj konkretno spremeni 
poslovanje.  

Posebnosti pri podiplomskih študentov ni zaznati, kar je razumljivo, saj je v študiji 
poslovnega primera sodelovalo le peščica študentov.  
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PRILOGA 3 
 

MERJENJE OBREMENITEV ŠTUDENTOV PO ECTS 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 

Mag. Majda Gartner 
Avgust 2016 

 
 
V študijskem letu 2015/2016 smo na GEA College – FP znova merili obremenitev 
študentov po ECTS po metodlogiji, ki je bila razvita in testirana leto prej. Merjenje 
poteka po postopku, ki je opisan v Priročniku kakovosti GEA College – Fakultete za 
podjetništvo.  
 
Merjenje obremenitev študentov po ECTS je bilo izvedeno po posebej pripravljenem 
vprašalniku, po katerem je bila analizirana obremenitev študentov glede na različne 
oblike pedagoškega dela, ki jih Fakulteta izvaja: 

 Kontaktne ure (obseg predavanj in vaj)  

 Samostojno delo študentov pri študiju posameznega predmeta (sprotna priprava 
na predavanja, vaje in preverjanje zapiskov; študij literature; priprava 
domačih, seminarskih in projektnih nalog; strokovne ekskurzije in terensko 
delo; priprava na izpit).  

 
Predvideno število ur za posamezno obliko pedagoškega procesa so najprej ocenili 
visokošolski učitelji – nosilci predmetov, v skladu z učnim načrtom in predvidenimi 
oblikami metod dela, potem pa so vprašalnik izpolnjevali še študentje. Za predavanja 
in vaje so študentje ocenjevali ali je kontaktnih ur premalo, ustrezno ali preveč. Za 
posamezne oblike samostojnega dela so študentje imeli naslednje možnosti odgovorov: 
porabil sem več čas, toliko časa, manj časa. 
 
V zadnjem delu vprašalnika imajo študenti možnost zapisati, koliko ur bi po samooceni 
porabili več oziroma manj za posamezno obliko dela.  
 
V okviru študijskega programa Podjetništvo 1. stopnja smo merili obremenitve  
študentov pri rednem (vključno s študenti na izmenjavi ERASMUS) in pri izrednem 
študiju. Sledila so tudi merjenja na podiplomskih študijskih programih Podjetniškega 
managementa in Managementa Korporativne varnosti.   
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Analiza merjenja obremenjenosti po ECTS - Podjetništvo, študij 1. Bolonjske stopnje, redni/Erasmus 

Predmet Odstotek, ki 
ocenjuje, da 
je predavanj 
preveč oz. 
premalo/ 
povprečje 
števila ur 
preveč oz. 
premalo 

Odstotek, ki 
ocenjuje, da 
je vaj preveč 
oz. premalo/ 
povprečje 
števila ur 
preveč oz. 
premalo 

Čas, porabljen 
za sprotno 
priprava na 
predavanja, 
vaje in 
prebiranje 
zapiskov 

Čas porabljen 
za študij 
literature 

Čas, porabljen 
za priprava 
domačih, 
seminarskih in 
projektnih 
nalog 

Čas, namenjen 
strokovnim  
ekskurzijam 

Čas, porabljen 
za pripravo na 
izpit 

Podjetništvo 8% preveč  
8% premalo 

12% preveč 
4% premalo 

15% porabi 
manj časa 

27% porabi 
manj časa 

23% porabi 
manj časa 

12% bi 
namenila manj 
časa 

12% porabi 
manj časa 

Osnove 
managementa 

100 % ustreza 6% preveč 22% porabi 
manj časa 

28% porabi 
manj časa 

22% porabi 
manj časa 

13% bi 
namenila manj 
časa 

33% porabi 
manj časa 

Informatika za 
podjetnike 

43% preveč 14% preveč 
43% premalo, 
v povprečju za 
10 ur 

21% porabi 
manj in  
14% porabi več 
časa 

29% porabi 
manj in  
14% porabi več 
časa 

14% porabi 
manj in 36% 
porabi več 
časa, v 
povprečju 20 
ur več 

17% bi 
namenilo manj 
in  
36% več časa, 
v povprečju 10 
ur več 

21% porabi 
manj in  
36% porabi več 
časa (št. ur ni 
opredeljeno) 

Osnove analize 
poslovanja 

17% preveč 8% preveč, v 
povprečju 5 ur 

16% porabi 
manj časa 

28% porabi 
manj časa, v 
povprečju 2 
uri 

17% porabi 
manj časa, v 
povprečju 20 
ur 

20% bi 
namenilo manj 
časa 

8% porabi 
manj časa 

Osnove 
ravnanja s 
kadri 

16% preveč 13% preveč 31% porabi 
manj časa, v 
povprečju za 3 
ure 

41% porabi 
manj časa, v 
povprečju za 6 
ur 

41% porabi 
manj časa, v 
povprečju za 
15 ur 

13% bi 
namenilo manj 
časa 

31% porabi 
manj časa, v 
povprečju za 7 
ur 

Opomba: Primerjave časa so opravljene glede na oceno časa, ki jo je podal predavatelj, izvajalec predmeta. 
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Pri ostalih predmetih bistvenih odstopanj med oceno posameznih oblik dela 
predavateljev in samooceno študentov ni zaznati.  
 
Posamezni študenti so glede na zanimivost vsebin izrazili željo po nekoliko povišanem 
številu ur predavanj(v povprečju 5 ur) pri predmetih Ustvarjalnost in inovativnost ter 
Zakonitosti delovanja sodobnih masovnih medijev.  
 
Glede na samoocene obremenjenosti po ECTS je opaziti, da redni študenti v primerjavi 
z izrednimi nekoliko bolje obvladajo tuji jezik (Angleščina 1 in 2), čeprav sta obe 
skupini ocenili predmeta kot ustrezna in le samoocena posameznih študentov odstopa 
od predvidenih časov predavatelja. Redni študenti izkazujejo nekoliko večje 
razumevanje vsebin pri predmetih Računovodstvo ter Poslovna matematika in 
statistika, ter posledično za samostojne oblike študija porabijo pri teh dveh predmetih 
manj časa od izrednih študentov.  
 
Izredni študenti prav tako kot redni izkazujejo višjo stopnjo predznanja in 
razumevanja managerskih vsebin, kjer za praktično vse oblike študija porabijo manj 
časa od tega, ki ga je predvidel izvajalec predmeta.  
 
Predmet Management razvoja organizacije sta obe skupini (redni in izredni) ocenili kot 
ustrezen, prav tako Angleški jezik, Ustvarjalnost in inovativnost ter druge predmete 
študijskega programa.  
 
Odstopanje med obema skupinama študentov je razmeroma veliko pri predmetu 
Načrtovanje rasti podjetja, pri katerem redni študenti menijo, da je predavanj in vaj 
preveč (25% za predavanja in 13 % za vaje), medtem ko skupina izrednih študentov 
ocenjuje nasprotno, da je kontaktnih ur premalo (19%  za predavanja in 25% za vaje).  
Posledično za samostojne oblike dela redni študenti v povprečju ocenjujejo, da 
porabijo enako ali manj časa, kot je ocenil izvajalec predmeta, medtem ko precej 
visok delež izrednih študentov za samostojne oblike študija porabi več časa (med 245 
in 62%), v povprečju kar za 30 ur.  
 
Odstopanja med obema skupinama študentov je opaziti tudi pri predmetu 
Podjetništvo. Medtem, ko redni študenti celo ocenjujejo, da je predavanj in vaj 
preveč, je 26% izrednih študentov ocenilo, da je predavanja v povprečju za 5 ur 
premalo, 32% izrednih študentov pa se strinja, da je v povprečju 5 ur premalo tudi vaj 
pri predmetu Podjetništvo. Ne glede na ta komentar pa je skupina izrednih študentov 
ocenil, da porabijo manj časa za samostojne oblike dela: 

- Sprotna priprava na predavanja, vaje in prebiranje zapiskov 32% študentov 
porabi manj časa 

- Študij literature 41% študentov porabi manj časa 
- Priprava domačih, seminarskih in projektnih nalog 14% študentov porabi manj 

časa 
- Strokovne ekskurzije in terensko delo 40% 
- Priprava na izpit 29% študentov porabi manj časa 

 
Analizo merjenja obremenjenosti izrednih študentov po ECTS, v skupini dodiplomskega 
študija Podjetništvo, prikazuje naslednja tabela: 
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Analiza merjenja obremenjenosti po ECTS - Podjetništvo, študij 1. Bolonjske stopnje, izredni 

Predmet Odstotek, ki 
ocenjuje, da 
je predavanj 
preveč oz. 
premalo/ 
povprečje 
števila ur 
preveč oz. 
premalo 

Odstotek, ki 
ocenjuje, da 
je vaj preveč 
oz. premalo/ 
povprečje 
števila ur 
preveč oz. 
premalo 

Čas, porabljen 
za sprotno 
priprava na 
predavanja, 
vaje in 
prebiranje 
zapiskov 

Čas porabljen 
za študij 
literature 

Čas, porabljen 
za priprava 
domačih, 
seminarskih in 
projektnih 
nalog 

Čas, namenjen 
strokovnim  
ekskurzijam 

Čas, porabljen 
za pripravo na 
izpit 

Osnove 
managementa 

17% premalo 
 

8% premalo 8% porabi 
manj časa 

25% porabi 
manj časa 

8% porabi 
manj časa 

18% bi 
namenila več 
časa 

25% porabi 
manj časa 

Informatika za 
podjetnike 

14% premalo 
10% preveč 

38% premalo 
5,5 ur 

19% porabi 
manj in 
14% porabi več 
časa 

15% porabi 
manj in 20% 
porabi več 
časa 

19% porabi 
manj časa in 
33% več časa 

24% porabi 
manj časa in 
14% porabi več 
časa 

5% porabi 
manj časa in 
19% porabi več 
časa 

Osnove analize 
poslovanja 

31% premalo, 
v povprečju 5 
ur 

50% premalo, 
v povprečju 
7,5 ur  

29% porabi več 
časa, v 
povprečju 3 
ure 

35% porabi več 
časa, v 
povprečju 10 
ur 

59% porabi več 
časa, v 
povprečju 
11,67 ur 

17% bi 
namenilo manj 
in  
17% bi 
namenilo več 
časa 

25% porabi več 
časa, v 
povprečju 40 
ur(mnenje 
izrazil le en 
študent) 

Računovodstvo  22% premalo, 
v povprečju za 
5 ur 

22% premalo, 
v povprečju za 
6 ur 

47% porabi 
manj in  
20% porabi več 
časa, v 
povprečju 10 
ur 

28% porabi 
manj in  
28% porabi več 
časa, v 
povprečju za 
13 ur 

23% porabi 
manj in  
27% porabi več 
časa, v 
povprečju za 
13 ur 

 13% porabi 
manj in 40% 
porabi več 
časa, v 
povprečju za 
18 ur 

Osnove 
ravnanja s 
kadri 

16% preveč 13% preveč 31 % porabi 
manj časa 

41% porabi 
manj časa 

41% porabi 
manj časa 

13% bi 
namenilo manj 
časa in 
16% več časa 

31% porabi 
manj časa 

Opomba: Primerjave časa so opravljene glede na oceno časa, ki jo je podal predavatelj 
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Analiza merjenja obremenjenosti po ECTS – Podjetniški management, 2. Bolonjska stopnja (programje zamenjava za prejšnji 
magistrski študijski program Podjetništvo) 

Predmet Odstotek, ki 
ocenjuje, da 
je predavanj 
preveč oz. 
premalo/ 
povprečje 
števila ur 
preveč oz. 
premalo 

Odstotek, ki 
ocenjuje, da 
je vaj preveč 
oz. premalo/ 
povprečje 
števila ur 
preveč oz. 
premalo 

Čas, porabljen 
za sprotno 
priprava na 
predavanja, 
vaje in 
prebiranje 
zapiskov 

Čas porabljen 
za študij 
literature 

Čas, porabljen 
za priprava 
domačih, 
seminarskih in 
projektnih 
nalog 

Čas, namenjen 
strokovnim  
ekskurzijam 

Čas, porabljen 
za pripravo na 
izpit 

Poslovne 
finance 2 

 50% premalo, 
v povprečju 5 
ur  

    50% študentov 
porabi več 
časa (število 
ur ni 
opredeljeno) 

Ustvarjanje in 
vodenje 
učinkovite 
organizacije 

  33% porabi več 
časa in  
33% porabi 
manj časa 

17% porabi več 
časa in  
17% porabi 
manj časa 

33% porabi več 
časa in  
17% porabi 
manj časa 

 40% porabi več 
časa 

Pogajanja in 
prepričevanje 

13% premalo  33% porabi 
manj časa in 
20% porabi več 
časa 

13% porabi 
manj časa in  
47% porabi več 
časa 

40% porabi 
manj časa in 
7% porabi več 
časa 

 27% porabi 
manj časa in 
13% porabi več 
časa 

Vodenje in 
upravljanje 

14% preveč 14% preveč 14% porabi 
manj časa 

14% porabi ve 
časa 

29% porabi več 
časa 

29% bi 
porabila manj 
časa 

29% porabi več 
časa 

Opomba: Primerjave časa so opravljene glede na oceno časa, ki jo je podal predavatelj 
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Analiza merjenja obremenjenosti po ECTS – Management korporativne varnosti, 2. Bolonjska stopnja 

Predmet Odstotek, ki 
ocenjuje, da 
je predavanj 
preveč oz. 
premalo/ 
povprečje 
števila ur 
preveč oz. 
premalo 

Odstotek, ki 
ocenjuje, da 
je vaj preveč 
oz. premalo/ 
povprečje 
števila ur 
preveč oz. 
premalo 

Čas, porabljen 
za sprotno 
priprava na 
predavanja, 
vaje in 
prebiranje 
zapiskov 

Čas porabljen 
za študij 
literature 

Čas, porabljen 
za priprava 
domačih, 
seminarskih in 
projektnih 
nalog 

Čas, namenjen 
strokovnim  
ekskurzijam 

Čas, porabljen 
za pripravo na 
izpit 

Varnostni 
standardi v 
poslovnih 
procesih 

14% premalo  43% porabi 
manj časa 

29% porabi 
manj časa 

14% porabi 
manj časa 

43% bi 
porabila manj 
časa 

43% porabi 
manj časa 

Pravni vidiki 
korporativne 
varnosti 

67% premalo  67% porabi 
manj časa 

67% porabi 
manj časa 

67% porabi 
manj časa 

50% bi 
porabilo manj 
časa 

33% porabi 
manj časa 

Informacijska 
varnost 

43% premalo 50% premalo 14% porabi 
manj časa 

29% porabi 
manj časa 

14% porabi več 
časa in 
14% porabi 
manj časa 

14% bi 
porabilo manj 
in  
14% več časa 

29>% porabi 
manj časa in 
14% več časa 

        

        

Opomba: Primerjave časa so opravljene glede na oceno časa, ki jo je podal predavatelj 
 
 
Pri predmetih Management človeških virov in Managementu korporativne varnosti študentje ocenjujejo, da je število ur predavanj in vaj 
ustrezno, ter da za samostojne oblike dela v povprečju porabijo manj časa, kot je predvidel predavatelj. Enako velja za predmet 
Ekonomika in obvladovanje tveganj v poslovnem okolju.  
 
 
 


