
Ime podjetja 

Višješolski program 

EKONOMISTEKONOMISTEKONOMISTEKONOMIST    

Prednosti študija na Višji strokovni šoli Brežice: 

• 6/1 raven izobrazbe – do diplome in poklica ekonomist v dveh letih, 

• študij v bližini domačega kraja in študijske ugodnosti, 
• praktično uporabna znanja s področja prodaje, nabave, prava,  

trženja, komuniciranja, financ, logistike in računovodstva, 
• možnost  opravljanja praktičnega izobraževanja in študija v tujini ter 

visoka zaposljivost, 
• spletna učilnica omogoča vsa brezplačna E-gradiva, 
• možnost poklicnega napredovanja in zaposlitve v podjetju, kjer se 

opravlja praktično izobraževanje, 
• možnost nadaljnjega izobraževanja na visokošolskih programih. 
 

 

INVESTIRANJE V ZNANJE IZPLAČA NAJVIŠJE OBRESTI. 



MODULI IN PREDMETI Št. kontaktnih ur KT 

KOMUNICIRANJE 

P1 Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1) 78 6 

P2 Poslovno komuniciranje (POK) 78 6 

ANALIZA 

P3 Informatika (INF) 72 5 

P4 Poslovna matematika s statistiko (PMS) 84 6 

POSLOVANJE 

P5 Org. in menedžment podjetja (OMP) 72 6 

P6 Ekonomija (EKN) 60 5 

P7 Osnove poslovnih financ (OPF) 78 6 

TRŽENJE 

P8 Trženje (TRŽ) 78 6 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V 1. LETNIKU 400   14 

PREDMETNIK  - 1. LETNIK 



 

PREDMETNIK  - 2. LETNIK 

MODULI IN PREDMETI Št. kontaktnih ur KT 

KOMERCIALA 

P9 Prodaja (PRO) 114 8  

P10 Nabava (NAB) 84 6 

PRAVO 

P11 Poslovno pravo (PPR) 84 6 

KAKOVOST 

P12 Ugotavljanje in zagotavljanje kak. (UZK) 60 5 

PROSTO IZBIRNI PREDMET 

P28 Računovodstvo za s. p.  60 5 

  ali opravljen izpit za 5 KT      

VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO 

P16 Oblikovanje proiz. in teh. procesov (OPP) 96 6 

P17 Poslovna logistika (POL) 90 5 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V 2. LETNIKU 400 14 



PRVI PRIJAVNI ROK 

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od  

12. februarja do 18. marca 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na 

spletni strani Višješolske prijavne službe 
 

http://www.vss-ce.com/vps 
 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno 

pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:  
 

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje,  

Pot na Lavo 22, 3000 Celje. 
 

Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne  

višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu  

navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da 

se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti  

program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole 

oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih  

programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste 

izpolnili vse vpisne pogoje.  

Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2020. 

 

Informativni dan bo  

v petek, 14. 2. 2020,  ob 11. uri  in v soboto, 15. 2. 2020, ob 9. uri, v  

predavalnici P 2. 

 
INFORMACIJE:  

Ekonomska in trgovska šola Brežice 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice 
 

 07 49 92 562 ali http://www.vssbrezice.si 

VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 


