Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-00-20
E-pošta: referat.fei@uni-nm.si
Spletna stran: https://fei.uni-nm.si/
Informativna mesta in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2;
− 11. 2. 2022 ob 10.00 za redni študij,
− 11. 2. 2022 ob 16.00 za redni študij, izredni študij/e-študij,
− 12. 2. 2022 ob 10.00 za redni študij, izredni študij/e-študij.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete
https://fei.uni-nm.si/programi_1_stopnje/upravljanje_in_poslovanje/.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti dobijo strokovni
naslov diplomirani ekonomist (VS) oz. diplomirana ekonomistka (VS).
Kraj izvajanja študija
Novo mesto, Na Loko 2 (redni in izredni študij/e-študij).
Način študija
Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij/e-študij.
Če bo v študijski program na izrednem študiju vpisanih manj kot 15 študentov, bo
študij potekal v obliki študija na daljavo.
Jezik poučevanja
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje
slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR).
Fakulteta si pridružuje pravico, da v primeru dvoma o znanju slovenščine pred
izbirnim postopkom od kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika
izkažejo s potrdilom pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji
jezik (oz. https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na
poziv fakultete ne bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo
fakulteta izločila iz izbirnega postopka.

Način prijave in prijavni roki
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »I. Prijava za
vpis«.
Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj
študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij o postopku
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih
zavodih v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/teme/priznavanje-izobrazevanja-za-namen-nadaljevanjaizobrazevanja-na-izobrazevalnih-institucijah/
oziroma
pišete
na
naslov:
referat.fei@uni-nm.si.
Vpisni pogoji
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Upravljanje in poslovanje se lahko vpiše:
• kdor je opravil maturo,
• kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem
programu,
• kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Upravljanje in poslovanje –
1. letnik

60 % točk,
40 % točk.

Redni študij

Izredni/e-študij

80

40

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD
POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »1.3. Prijava
za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 2. letnik študija po končanem višješolskem programu, sprejetem po
01. 01. 1994, je diploma višješolskega študija. Kandidati morajo do vpisa v 3. letnik
opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlike med programi.
Vpis v 2. letnik je možen tudi na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja
v primerljivih visokošolskih študijskih programih in upoštevaje merila NAKVIS za
prehode med študijskimi programi (Uradni list, št. 14/19).

Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
Redni študij
Izredni/e-študij
program prve stopnje
Število
vpisnih
mest je omejeno s
Upravljanje in poslovanje
20
številom
vpisnih
mest za 1. letnik.
VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 3. letnik po končanem višješolskem programu, sprejetem pred
01. 01. 1994, je diploma višješolskega študija. Brez diferencialnih izpitov se lahko
vpišejo diplomanti sorodnih programov (EF Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ/FU
Ljubljana, VŠOD/FOV Kranj). Diplomanti drugih šol oziroma fakultet bodo morali
opraviti dodatne študijske obveznosti iz izbranih vsebin predmetov prvega in drugega
letnika.
Vpis v 3. letnik je možen tudi na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja
v primerljivih visokošolskih študijskih programih in upoštevaje merila NAKVIS za
prehode med študijskimi programi (Uradni list, št. 14/19).
Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni
program prve stopnje

študijski

Upravljanje in poslovanje

Redni študij

Izredni/e-študij

Število vpisnih mest je
omejeno s številom
vpisnih
mest
za
1. letnik.

20

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Upravljanje in poslovanje

Redni študij

Izredni/e-študij

3

3

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Upravljanje in poslovanje

Redni študij

Izredni/e-študij

4

4

VPISNA MESTA ZA TUJE DRŽAVLJANE
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Upravljanje in poslovanje

Redni študij

Izredni/e-študij

10

10

Prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022.
Rok za oddajo prilog k prijavi: do zaključka prijavnega roka.

Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393-00-20
E-pošta: referat.fei@uni-nm.si
Spletna stran: https://fei.uni-nm.si/
Informativna mesta in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2;
− 11. 2. 2022 ob 10.00 za redni študij,
− 11. 2. 2022 ob 16.00 za redni študij, izredni študij,
− 12. 2. 2022 ob 10.00 za redni študij, izredni študij.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
POSLOVNA INFORMATIKA
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete
https://fei.uni-nm.si/programi_1_stopnje/poslovna_informatika/.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti dobijo strokovni
naslov diplomirani poslovni informatik (VS) oz. diplomirana poslovna informatičarka
(VS).
Kraj izvajanja študija
Novo mesto, Na Loko 2 (redni in izredni študij).
Način študija
Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij.
Študijski program na izrednem študiju se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 15 študentov.
Jezik poučevanja
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje
slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR).
Fakulteta si pridružuje pravico, da v primeru dvoma o znanju slovenščine pred
izbirnim postopkom od kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika
izkažejo s potrdilom pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji
jezik (oz. https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na
poziv fakultete ne bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo
fakulteta izločila iz izbirnega postopka.

Način prijave in prijavni roki
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »I. Prijava za
vpis«.
Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj
študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij o postopku
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih
zavodih v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/teme/priznavanje-izobrazevanja-za-namen-nadaljevanja-izobraze
vanja-na-izobrazevalnih-institucijah/ oziroma pišete na naslov: referat.fei@uninm.si.
Vpisni pogoji
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Poslovna
informatika se lahko vpiše:
• kdor je opravil maturo,
• kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem
programu,
• kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Poslovna informatika – 1. letnik

60 % točk,
40 % točk.

Redni študij

Izredni študij

32

20

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD
POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »1.3. Prijava
za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V 2. LETNIK
Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 2. letnik študija po končanem višješolskem programu, sprejetem po
01. 01. 1994, je diploma višješolskega študija. Kandidati morajo do vpisa v 3. letnik
opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlike med programi.
Vpis v 2. letnik je možen tudi na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja
v primerljivih visokošolskih študijskih programih in upoštevaje merila NAKVIS za
prehode med študijskimi programi (Uradni list, št. 14/19).

Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Poslovna informatika

Redni študij

Izredni študij

Število vpisnih mest
je omejeno s številom
vpisnih
mest
za
1. letnik.

/

VPIS V 3. LETNIK
Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 3. letnik po končanem višješolskem programu, sprejetem pred
01. 01. 1994, je diploma višješolskega študija. Individualne vloge bo pregledala
pristojna komisija in določila pogoje za vpis.
Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpis v 3. letnik je možen tudi na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja
v primerljivih visokošolskih študijskih programih in upoštevaje merila NAKVIS za
prehode med študijskimi programi (Uradni list, št. 14/19).
Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za študentske zadeve.
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Poslovna informatika

Redni študij

Izredni študij

Število vpisnih mest
je
omejeno
s
številom
vpisnih
mest za 1. letnik.

/

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Poslovna informatika

Redni študij

Izredni študij

3

3

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Poslovna informatika – 1. letnik

Redni študij

Izredni študij

1

1

VPISNA MESTA ZA TUJE DRŽAVLJANE
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Poslovna informatika – 1. letnik

Redni študij

Izredni študij

5

5

Prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022.
Rok za oddajo prilog k prijavi: do zaključka prijavnega roka.

Utemeljitev potreb po vpisnih mestih na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za ekonomijo
in informatiko z vidika zaposlovalnega okolja, trga dela in zaposljivosti diplomantov ali
potreb po znanju in ciljev družbe
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko izobražuje za
poklice, ki jih gospodarski in negospodarski subjekti JV Slovenije potrebujejo za
delovanje v visoko konkurenčnem mednarodnem okolju. Primarno sta študijska
programa Upravljanje in poslovanje ter Poslovna informatika namenjena
izobraževanju študentov iz te regije, čeprav se predvsem v zadnjem obdobju
povečuje število študentov iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Iz analize vpisanih
študentov v študijskem letu 2020/2021 je razvidno, da je 75,7 % študentov iz JV
Slovenije, 9,7 % iz Osrednje-slovenske regije in 11,7 % iz Posavske regije, iz ostalih
regij pa je bilo študentov manj.
V JV Sloveniji je na 13 % površine Slovenije v letu 2020 živelo 145.357 oseb, med
katerimi je bilo 23.695 prebivalcev starih do 14 let. Regija se lahko tudi pohvali z
najvišjim številom rojstev na 1.000 prebivalcev v Sloveniji ter z drugo najnižjo
povprečno starostjo prebivalcev v Sloveniji. V JV Sloveniji se je tako v letu 2020 na
1.000 prebivalcev rodilo 10,9 otrok (Osrednjeslovenska regija 9,6 otrok na 1.000
prebivalcev, povprečje za Slovenijo je 9,3 živorojenih na 1.000 prebivalcev),
povprečna starost prebivalcev pa je bila 42,5 let (Osrednjeslovenska regija 42,0 let)
(https://gis.stat.si).
Podatki pokažejo, da je v regiji JV Slovenija v letu 2020 delovalo 2.716 družb oz.
75 več kot leta 2019, ki so v povprečju zaposlovale (upoštevaje delovne ure) 32.482
delavcev (kar 803 manj kot leta 2019, kar je še vedno krepko več kot leta 2009, ko
so zaposlovala 29.976 oseb). Več zaposlenih pa so preteklo leto imeli samostojni
podjetniki, ki so v povprečju zaposlovali 3.053 oseb. Tudi v letu 2020, tako kot že
vrsto preteklih let, so družbe JV Slovenije poslovale boljše in bolj stabilno kot je
povprečje družb v državi. Pri tem JV Slovenija izstopa po (a) neto dodani vrednosti
na zaposlenega, ki znaša 60.214 € (povprečje v Sloveniji 47.161 €), (b) deležu
doseženih prihodkov z izvozom (delež v nobeni drugi regiji ni tako visok) in (c)
povprečno izplačani plači (povprečna plača na zaposlenega je bila 1.976 €, v
Sloveniji 1.774 €). Po izračunu kazalnikov gospodarnosti, donosnosti,
produktivnosti in financiranja pa tudi ugotavljamo, da je poslovanje družb v regiji

tudi bolj stabilno od poslovanja družb v državi (Informacija o poslovanju
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v JV Sloveniji v letu 2020,
2021, str. 5–8).
Zelo pomemben kazalec gospodarske aktivnosti v državi in regiji je tudi dodana
vrednost. Družbe v JV Sloveniji so v letu 2020 ustvarile za 1.956 milijonov evrov
neto dodane vrednosti oziroma 3 % več kot v letu 2019 (Informacija o poslovanju
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v JV Sloveniji v letu 2020,
2021, str. 4).
Dejavnosti fakultete so tesno povezane z gospodarskimi in drugimi organizacijami
z območja JV Slovenije (pa tudi širše), v katerih se diplomanti uspešno zaposlujejo.
Fakulteta za ekonomijo in informatiko bo tako pomembno prispevala k
uresničevanju regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo, ki za obdobje
2021–2027 izpostavlja pomembne cilje oziroma prioritete (Razvojni center Novo
mesto, Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021–
2027, 2020, str. 43–79):
• gospodarska, pametna in trajnostna JV Slovenija (raziskave, razvoj in
inovativna dejavnost v regiji; podporno okolje za rast in konkurenčnost
gospodarske regije; digitalna preobrazba regije; razvoj kadrov in kompetenc;
trajnostno upravljanje, razvoj in promocija turistične ponudbe destinacij v
regiji; identiteta naravne in kulturne dediščine; razvoj kmetijstva,
gozdarstva in ohranjanje vitalnega podeželja),
• zelena in nizkoogljična JV Slovenija (varovanje naravnih virov; večja
energetska učinkovitost in spodbujanje obnovljivih virov energije; prehod na
krožno gospodarstvo; prilagajanje podnebnim spremembam; izboljšanje in
ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju
in zmanjšanje onesnaževanja; trajnostna mobilnost),
• mobilna in bolj povezana JV Slovenija (razvoj cestne infrastrukture; razvoj
železniške infrastrukture; razvoj letališke infrastrukture in storitev; razvoj
rečnega prometa; razvoj širokopasovnih povezav),
• socialna, solidarna in pravična regija JV Slovenija (zdravo in aktivno
življenje
ter
kakovost
življenja;
socioekonomska
integracija
marginaliziranih skupnosti, migrantov in ranljivih skupin preko
programov, ukrepov, socialnih storitev; izboljšanje učinkovitosti trga dela in
dostopa do kakovostne zaposlitve preko infrastrukture, programov in
socialnih inovacij; izboljšanje dostopa do ključnih in kakovostnih storitev v
izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskem učenju preko programov in
infrastrukture; zagotovitev kakovostnih pogojev in infrastrukture za razvoj
in krepitev programov družbenih dejavnosti),
• regija JV Slovenija, ki je bliže državljanom, s spodbujanjem trajnostnega in

celostnega razvoja mestnih in podeželskih območij ter lokalnih pobud
(trajnostni razvoj mest, mestnih naselij in naselij mestnih območij; zeleno,
podjetno in radoživo podeželje; izdelava regionalnega prostorskega plana;
razvoj problemskih območij; revitalizacija razvrednotenih/degradiranih
območij).

Prav tako pa so programi aktualni tudi za gospodarski in negospodarski sektor JV
Slovenije in širše. Omenimo samo nekatere gospodarske subjekte iz neposrednega
okolja: Revoz, d. d., TPV, d. o. o., Krka, d. d., Adria Mobil, d. o. o., Krka zdravilišča,
d. o. o. idr.
O nujnosti izobraževanja kadrov s področja študijskih fakultete pričajo tudi
rezultati
raziskave
Poklicni
barometer
2021
(https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/katerih-kadrov-bo-primanjkovaloprihodnje-leto), ki je pokazala, da je na trgu dela na področjih programov fakultete
predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili v korist
slednjega. Tako na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje za območno službo
Novo mesto napovedujejo primanjkljaj ustrezno izobraženih za naslednje poklice:
programerji računalniških aplikacij, razvijalci in analitiki programske opreme in
aplikacij, razvijalci programske opreme, razvijalci spletnih in multimedijskih
rešitev, strokovnjaki za računovodstvo in revizijo, strokovnjaki za razvoj kadrov in
karierno svetovanje … Primanjkljaj omenjenih poklicev pa napovedujejo tudi za
Slovenijo kot celoto.
O pomenu izobraževanja s področja študijskih programov fakultete govori tudi
Evropska komisija (2020), ki pravi, da je izboljšanje izobraževanja in znanj ter
spretnosti ključni del splošne vizije za digitalno preobrazbo v Evropi. Evropska
podjetja potrebujejo digitalno podkovane zaposlene za uspeh na trgu, ki temelji
na tehnologiji, delavci in delavke pa potrebujejo digitalne kompetence za uspeh na
vedno bolj digitaliziranem in hitro spreminjajočem se trgu dela. Ob tem dodaja, da
potreba po digitalnih znanjih in spretnostih pa še zdaleč ni omejena na trg dela. Digitalne

tehnologije prežemajo naša poklicna in zasebna življenja, zato so vsaj osnovna digitalna
pismenost ter znanja in spretnosti postali osnovni predpogoj za učinkovito sodelovanje v
današnji družbi. Z avtomatizacijo vse več procesov bo digitalizacija povzročila spremembe,
ki bodo presegle tehnološki sektor. Že danes več kot 90 % delovnih mest že zahteva vsaj
osnovna digitalna znanja in spretnosti, vendar slednjih kljub temu primanjkuje 43 %
evropskih državljanov in državljank ter več kot tretjini delovne sile v EU. Nič drugače pa
ni niti v Sloveniji, kjer podatki kažejo, da v večini primerov nismo dosegli vrednosti
kazalnikov, ki smo si jih zadali v Digitalni Slovenji 2020 – Strategija razvoja informacijske
družbe do leta 2020. Slovenija pa je zabeležila tudi padec uvrstitve glede na področje
meritev Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe – DESI (Ministrstvo za javno upravo,
2021). Prednostna področja tako ostajajo širokopasovna in druga infrastruktura
elektronskih komunikacij, inovativne podatkovno vodene storitve, digitalno podjetništvo,
kibernetska varnost in vključujoča informacijska družba.
Glede na vse naveden podatke in dejstvo, da so gospodarski subjekti močno vključeni v
mednarodne gospodarske tokove, je dobro izobražena delovna sila ključna za
konkurenčnost. Tako število razpisanih mest na študijskih programih Fakultete za
ekonomijo in informatiko ohranjamo na enaki ravni kot v preteklosti, saj je dostopnost
študija v lokalnem, ruralne okolju nujno, če želimo slediti zastavljenim strategijam. O

pomenu le tega pa priča tudi iz leta v leto večje število prvič vpisanih študentov.

