
Hvala vsem in vsakomur posebej, ker ste si vzeli čas, se nam pridružili 

in izkazali interes za študij v enem od naših študijskih programov -

EKONOMIST in ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE. 

Veselimo se ponovnega srečanja. 

Vidimo se ob vpisu in prvi dan novega študijskega leta!

INFORMATIVNI DAN



Hvala, ker ste se nam pridružili in izkazali interes za študij 

v enem od naših študijskih programov 

- EKONOMIST in ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE. 

Veselimo se ponovnega srečanja. 

Vidimo se prvi dan novega študijskega leta!

INFORMATIVNI DAN



ZA KOGA SMO PRIMERNI?

 Tiste, ki jih zanima ekonomija – podjetništvo, delo v nabavi, prodaji, 

računovodstvu.

 Tiste, ki jih zanima delo na področju sociale – delo z mladostniki ali 

starostniki.

 Tiste, ki želijo kratek, lahek in cenovno dostopen študij.

 Tiste, ki so po vpisu na visokošolski študij ugotovili, da ta ne izpolnjuje 

njihovih pričakovanj.



RAZLOGI ZA 

VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ 

PREDNOSTI 

EKONOMSKE ŠOLE CELJE, VSŠ

KONTAKT IN

VPISNI POSTOPEK

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJSKEGA PROCESA



V najbolj razvitih državah sveta 

kar 1/3 populacije vključena v 

VSŠ programe.

Praktično naravnano 

izobraževanje: PRI obsega 40 % 

celotnega izobraževanja.  V 

vsakem študijskem letu traja 10 

tednov ali 400 ur. 

Študijski programi omogočajo 

hitro osamosvojitev: v dobrih 2 

letih študentje pridobijo 6/1 stopnjo 

izobrazbe, diplomo in poklic.

Dobra možnost zaposlitve: 

optimalna stopnja izobrazbe glede 

na velikost velike večine 

organizacij v Sloveniji.

RAZLOGI  ZA  VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI  ŠTUDIJ



Študijski program 

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
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Študijski program 

EKONOMIST

Študijski program 

EKONOMIST

Študijski program 

Način študija: redni in izredni

Moduli/smeri: komerciala in računovodstvo

Zaposlitev:

Tehnični komercialist organizira in sklepa prodajne in

nabavne posle, skrbi za ključne kupce, načrtuje in izvaja

promocijske aktivnosti, analizira prodajni in nabavni trg ter

izvaja opravila, ki so pogoj za dobro sklenjen prodajni ali

nabavni posel.

Računovodja osvoji vsa potrebna znanja za samostojno

vodenje računovodstva v manjših gospodarskih družbah,

pri samostojnih podjetnikih ali v javnih zavodih. Prav tako

ima veliko možnosti za samozaposlitev.



Študijski program 

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

Študijski program 

EKONOMIST

Način študija: redni in izredni

Moduli/smeri: otroci in mladostniki ter stari človek

Študijski program 

Zaposlitev:

Na različnih področjih dela z otroki in mladostniki, družinami in

starejšimi, s posamezniki in skupinami, zaradi povezovanja v

okolju ali organiziranja pomoči.

Na območju Savinjske regije deluje:
o 8 centrov za socialno delo,

o 12 domov starejših občanov,

o 3 samostojni socialno-varstveni zavodi,

o 3 materinski domovi,

o 1 enota za usposabljanje otrok in mladostnikov in 3 koncesije,

o 1 krizni center za otroke in mladostnike,

o 1 varna hiša.



Študijski program 

VAROVANJE

Študijski program 

EKONOMIST

Način študija: izredni

Zaposlitev:

na različnih področjih varovanja, ki zajema:

o varovanje ljudi in premoženja,

o prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,

o varovanje javnih zbiranj,

o upravljanje z varnostno nadzornim centrom,

o načrtovanje varnostnih sistemov in

o izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

na delovnih mestih v:

o službah varovanja,

o družbah za varnostne sisteme,

o detektivskih agencijah,

o večjih gospodarskih družbah, ki potrebujejo strokovnjake s 

področja varovanja.



Dolžina študija

2 leti

Stopnja 6/1

Redni VS Izredni

Urnik

Redni študij: 

Predavanja potekajo 

v dopoldanskem času.

Izredni študij:

Predavanja potekajo 

3x tedensko popoldan.

Naenkrat 

se izvaja samo en predmet.

Redni VS Izredni

Praktično izobraževanje

400 ur ali 10 tednov 

v vsakem letniku.

Pri izrednem študiju 

lahko študenti uveljavljajo 

delovne izkušnje in se jim 

praktično izobraževanje 

delno prizna.

Redni VS Izredni

Organizacija študijskega procesa



Ogled prostorov



PREDNOSTI  EKONOMSKE  ŠOLE  CELJE,  VSŠ

Tradicija -
začetek 

delovanja leta 

2000, 1.600 

diplomantov

Pomoč
pri izvedbi 

kakovostne 

prakse 

(tudi v tujini)

Mednarodno 

sodelovanje in 

projekti -
ERASMUS+, 

poletna šola 

ekonomije, 

raziskovalni tabor

Urnik 
prilagojen 

študentom

Sodelovanje 

z okoljem -
ekskurzije, 

obiski 

organizacij, 

gostujoči 

predavatelji

Individualna
obravnava in 

odlični odnosi



Avtohiša 

Škorjanec

Študij na terenu

Engrotuš



Hospic Ljubljana

Študij na terenu

Prosignal

Celje



Avstrija

Praksa v tujini

Španija



Srbija

Praksa v tujini



Direktor družbe 

Jagros

Gostujoči 

predavatelji 

iz prakse

Direktor družbe 

Intersplet



Valentina 

Grobelšek, 

ustanoviteljica 

zavoda

Uspešni 

diplomanti

Kristijan 

Cvetkovski, 

solastnik

podjetja
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Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola

Mariborska cesta 2, 3000 Celje

03 428 54 50 

051 697 400

referat.visja@escelje.si

http://visja.escelje.si/

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola

Kontakt
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2. prijavni rok: 25. avgust do 31. avgust 2022

vpis: po 23. septembru 2022

Preizkus psihofizičnih sposobnosti 

v programu organizator socialne mreže

Prijavo izpolnite na spletni strani višješolske

prijavne službe: https://vss-ce.com/vps/

Vpisni 

postopek

1. prijavni rok: 15. februar do 18. marec 2022

vpis: do 22. avgusta 2022


