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SPLOŠNE INFORMACIJE O 

FAKULTETI ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE 

 
 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju FKPV) kot naslednica Visoke 

komercialne šole Celje obstaja že od leta 2004. VKŠ Celje kot predhodnica FKPV je prve 

študente vpisala v študijskem letu 2004/05. Prvi študenti VKŠ Celje so diplomirali v letu 

2006. V desetih letih (od oktobra 2004 do konca avgusta 2014) je na FKPV študij zaključilo 

3313 študentov, od tega 2.956 dodiplomski študij, 353 magistrski študij in 4 doktorski študij. 

Po številu študentov je v slovenskem merilu verjetno največja visokošolska institucij v 

zasebni lasti, saj trenutno na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih izobražuje 

skoraj 1.500 študentov. Šola ima poseben pomen za občino Celje, kjer ima svoj sedež, saj je 

prvi diplomant VKŠ Celje kot predhodnice FKPV bil tudi prvi diplomant katerekoli visoke 

šole s sedežem v Celju. 

 

 

Lokacije 

 

FKPV bo v študijskem letu 2014/15 svoje programe izvajala tako na matični enoti v Celju kot 

tudi na dislociranih enotah, ki  so zaenkrat locirane tako v univerzitetnih središčih Ljubljani 

in Mariboru, kot tudi v krajih, kjer je šibka ponudba visokošolskih programov (Nova 

Gorica, Murska Sobota, Kranj in predvidoma tudi Slovenj Gradec). Dodiplomski študij se 

bo predvidoma izvajal na vseh navedenih enotah, medtem ko se bo magistrski študij izvajal v 

Celju, Mariboru in Ljubljani, doktorski pa samo na matični enoti v Celju. 

 

Na vseh lokacijah bosta informativna dneva v četrtek, 4. in 18. septembra 2014 ob 16.30 

(izjemoma v Ljubljani za magistrskiski študij ob 18h). 

 

 

Način izvajanja študija in šolnine 

 

Čeprav se dodiplomski programi izvajajo tudi za redne študente (samo v Celju), je večina 

slušateljev izrednih. Posebnost FKPV je na namreč ta, da ima zelo visok odstotek izrednih 

študentov, ki se izobražujejo ob delu, kar pomeni, da so že zaposleni in jim študij ne pomeni 

temelja za pridobitev zaposlitve, pač pa je zanje pomemben zaradi pridobivanja strokovnih 

kompetenc, možnosti napredovanja ter prispevka k uspešnemu poslovanju organizacije, kjer 

so zaposleni. 

 

Redni študij se načeloma izvaja ob delovnikih v dopoldanskem času med 8. in 13. uro ali ob 

delovnikih med 16.30 in 20. uro in ob sobotah med 8. in 12. uro, medtem ko je izredni študij 

prilagojen zaposlenim in se izvaja le ob delovnikih med 16.30 in 20. uro in/ali ob sobotah 

med 8. in 12. uro. 

 

V naslednji preglednici so za študijsko leto 2014/15 razvidne šolnine, ki jih lahko študenti 

poravnajo v enem obroku, pri čemer se jim prizna popust, ali pa plačilo razdelijo na (največ) 

deset oziroma enajst mesečnih obrokov. 
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Program 

Cena 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Dodiplomski redni izredni redni izredni redni izredni 

Komerciala I 1.440,00 1.940,00 1.440,00 1.940,00 1.440,00 1.940,00 

Poslovna 

informatika I 

1.440,00 1.940,00 1.440,00 2.160,00 1.440,00 2.160,00 

Turizem I 1.440,00 1.940,00 1.440,00 2.050,00 1.440,00 2.050,00 

Varnostni 

menedžment I 

/ 1.940,00 / / / / 

    

Podiplomski    

Magistrski / 2.450,00 / 2.450,00 / / 

Doktorski / 3.800,00 / 3.800,00 / 3.800,00 

    

 

 

Poleg vpisnine, izvajanja študijskih programov, opravljanja izpitov in uporabe knjižnice 

FKPV vključuje šolnina za dodiplomski in magistrski študij tudi osnovno študijsko gradivo, 

ki ga študenti dobijo ob začetku predavanj pri vsakem predmetu. 

 

 

 

Študijski programi  

 

V študijskem letu 2014/15 bo izvajala naslednje študijske programe: 

o Visokošolski študijski programi prve stopnje (redni in izredni študij): 

 Komerciala I (z izbirnimi moduli Finance, Trženje, Računovodstvo, 

Bančništvo in Delovanje Evropske unije)  traja 3 leta, ovrednoten je 

s 180 kreditnimi točkami, pridobljeni strokovni naziv: diplomirani 

ekonomist (VS)/diplomirana ekonomistka (VS) 

 Poslovna informatika I (z izbirnima moduloma Tehnologija in 

Poslovna analiza)  traja 3 leta, ovrednoten je s 180 kreditnimi 

točkami, pridobljeni strokovni naziv: diplomirani poslovni informatik 

(VS)/diplomirana poslovna informatičarka (VS) 

 Turizem I (študenti izbirajo med petimi moduli: Wellness turizem, 

Menedžment prireditev, Menedžment športa, Marketing turizma ter 

Igralništvo in igralniški turizem)  traja 3 leta, ovrednoten je s 180 

kreditnimi točkami, pridobljeni strokovni naziv: diplomirani 

organizator turizma (VS)/diplomirana organizatorka turizma (VS) 

 Varnostni menedžment I (študenti izbirajo med štirimi moduli: 

Civilna zaščita in zaščita življenjskega okolja, Korporativna varnost, 

Varnost v turizmu, Požarna varnost)  traja 3 leta, ovrednoten je s 180 

kreditnimi točkami, pridobljeni strokovni naziv: diplomirani varnostni 

menedžer (VS) oz. diplomirana varnostna menedžerka (VS) 

o Magistrski študijski programi druge stopnje (izredni študij): 

 Komerciala II (študenti izbirajo med moduli Globalno trženje, 
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Računovodstvo in kontroling ter Podjetniške finance)  traja 2 leti, 

ovrednoten je s 120 kreditnimi točkami, pridobljeni strokovni naziv: 

magister/magistrica poslovnih ved 

 Poslovna informatika II (z izbirnima moduloma Menedžment 

informacijskih sistemov in Spletne aplikacije)  traja 2 leti, 

ovrednoten je s 120 kreditnimi točkami, pridobljeni strokovni naziv: 

magister/magistrica poslovne informatike 

 Turizem II (z izbirnima moduloma Turistična destinacija in Hotelirska 

industrija)  traja 2 leti, ovrednoten je s 120 kreditnimi točkami, 

pridobljeni strokovni naziv: magister/magistrica turizma 

o Doktorski študijski program tretje stopnje Poslovne vede (smeri Komerciala, 

Poslovna informatika, Turizem)  traja 3 leta, ovrednoten je s 180 kreditnimi 

točkami, pridobljeni znanstveni naziv: doktor/doktorica znanosti 

 

 

Prilagodljivost potrebam študentov in okolja 

 

VKŠ Celje je kot predhodnica FKPV nastala v obdobju, ko se je število visoko-strokovnih šol 

hitro povečevalo, kar je omogočalo (in še vedno omogoča) študentom odločanje med šolami 

ne samo na osnovi kakovosti, pač pa tudi na osnovi »mehkih« elementov, ki jih je FKPV zelo 

dobro razvila. Tako se na področjih, kjer je to mogoče, prilagaja potrebam študentov, npr. 

predavanja za izredne študente se med tednom ne začenjajo pred 16.30, referat za študijske 

zadeve je dosegljiv tako rekoč cel dan, študenti lahko mnoge stvari uredijo po telefonu ali po 

e-pošti, predavatelji so dosegljivi za študente tudi izven pogovornih ur in podobno. 

 

Velika stopnja odprtosti v okolje se kaže na eni strani v sodelovanju z delodajalci, na drugi 

strani pa v dejstvu, da FKPV zaposluje pestro strukturo ustreznega strokovnega in 

pedagoškega osebja, ki večinoma prihaja iz gospodarstva. V programe FKPV je  namreč 

vključenih približno 100 izvajalcev, od katerih je večina iz gospodarske prakse, kar daje že 

tako sodobno zasnovanemu programu še večjo vrednost. 

 

Mlada fakulteta se lahko pohvali tudi z odličnimi materialnimi pogoji, saj ima na sedežu v 

Celju skoraj 3.000 m
2
 svojih prostorov. Za predavanja in vaje uporablja 13 sodobno 

opremljenih predavalnic (od tega dve za 120 študentov, štiri za 90 študentov, ostale pa za 30 

do 60 študentov) in 4 računalniške predavalnice z najsodobnejšo računalniško podporo (za 16 

do 20 študentov). FKPV razpolaga tudi s svojo knjižnico s strokovno literaturo. Odlični 

pogoji so zagotovljeni tudi na drugih lokacijah, vendar prostori niso v lasti FKPV. 

 

 

Vizija in poslanstvo 

 

Predhodnica FKPV - samostojni visokošolski zavod Visoka komercialna šola Celje je nastal 

je na podlagi potreb regije po usposobljenih strokovnih kadrih, ki bodo pospešili gospodarski 

in splošni družbeni razvoj. Ustanovilo ga je podjetje Abitura, v okviru katerega še vedno 

delujeta tudi Srednja poklicna in strokovna šola ter Višja strokovna šola s programoma 

»komercialist« in »poslovni sekretar«. FKPV slovenskemu gospodarstvu, javnemu in tretjemu 

sektorju zagotavlja visoko usposobljene kadre za opravljanje pomembnejših del v 
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organizacijah, kar se odraža tudi v zelo visoki stopnji zaposljivosti diplomantov. Takšno 

vlogo želi ohraniti in utrditi tudi v prihodnje. Poleg tega pa se mora uveljaviti tudi v 

evropskem prostoru, kar ji bo uspelo le, če se bo ustrezno odzvala na nevarnosti in priložnosti 

v spreminjajočem se domačem in tujem okolju in če bo znala izkoristiti svoje notranje 

prednosti in odstraniti morebitne slabosti. 

 

Poslanstvo FKPV  je zagotavljati gospodarstvu, javnemu in tretjemu sektorju visoko 

ekonomsko usposobljene kadre za opravljanje pomembnih del v organizacijah. Z delovanjem 

v Celju želi približati možnost pridobivanja visoke strokovne izobrazbe študentom celjsko-

savinjske regije in jih pritegniti z edinstveno programsko usmerjenostjo. Prav programska 

usmerjenost je tista, ki pritegne študente tudi v drugih izobraževalnih središčih v Sloveniji, 

kjer FKPV organizira izobraževanje. Za zagotavljanje ustrezne programske usmeritve FKPV 

sistematično in stalno razvija kakovostno sodelovanje s potencialnimi uporabniki svojih 

kadrov. Raziskovalno delo na FKPV usmerjeno predvsem glede na potrebe uporabnikov. 

Svoje poslanstvo bo FKPV uresničevala na ravni prve, druge in tretje bolonjske stopnje 

izobraževanja, ki ga bo organizirala sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi 

izobraževalnimi institucijami. Na vseh ravneh bo razvijala programe s področja komerciale, 

poslovne informatike, turizma in drugih poslovnih ved. 

 

FKPV želi postati ena najboljših zasebnih izobraževalnih institucij s področja komerciale in 

poslovnih ved v Sloveniji, prepoznavna kot ena boljših tudi v evropskem merilu. Zaenkrat 

ponuja možnost študija komerciale, poslovne informatike in turizma na prvi, drugi in tretji 

bolonjski stopnji. V bližnji prihodnosti namerava ponuditi tudi povsem nove smeri študija. 

Njena povezanost s prakso bo omogočila usposabljanje visoko kakovostnih diplomantov z 

uporabnim znanjem za gospodarstvo in javni sektor na evropski ravni. Njena privlačnost za 

študente in delodajalce bo temeljila na visokem standardu kakovosti. Z naborom novih in 

prenovljenih študijskih programov, vrhunskim kadrom, mednarodnim sodelovanjem, 

sodobnim informacijskim okoljem, povezovanjem študija z raziskovanjem in prakso, skrbjo 

za kakovost in razvito obštudijsko dejavnostjo bo še povečala svojo privlačnost za študente. 

Pritegnila bo domače in tuje študente, ugledne domače in tuje znanstvenike ter mednarodne 

programe in projekte. S poudarkom na uporabnosti znanja in zaposljivosti diplomantov bo 

okrepila raziskovalno razvojno sodelovanje s prakso in postala iskan partner industrijskih in 

drugih organizacij. 

 

 

 

 

Vodstvo fakultete 

 

Direktor Andrej Geršak, dipl.ekon. 

Dekanja izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok 

Prodekanja doc. dr. Tatjana Kovač 

 
 
Dodatne informacije 
Petra Vovk Škerl (petra.skerl@fkpv.si ali gsm 041 211 664) 
www.fkpv.si  
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