VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Sedež: Stegne 21c, 1000 Ljubljana
Telefon: 059 090 960
Fax: 059 090 962
e-mail: info@vsr.si
spletna stran: www.vsr.si
Sprejeti dne 17.1.2022 na 59. seji senata.
Informativni dnevi:
11. 2.2022 ob 16. uri
14. 3.2022 ob 16. uri
11. 4. 2022 ob 16. uri
16. 5. 2022 ob 16. uri
20. 6. 2022 ob 16. uri
29. 8. 2022 ob 16. uri
Informacije o študijskem programu lahko dobite po telefonu, elektronski pošti in na spletnih
straneh šole ali pa se oglasite v referatu v času uradnih ur v ponedeljek in torek od 14.00 do
16.30 ure.
Visoka šola za računovodstvo in finance je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNOVODSTVO
IN FINANCE
Način izvedbe študija:
Redni in izredni študij.
Razpisana mesta:
Redni študij: 70 študentov (v vsak letnik)
Izredni študij: V Ljubljani: 70 študentov (v vsak letnik) in v Mariboru 20 študentov (v vsak
letnik)
Na vsa razpisana mesta se lahko vpišejo tako državljani EU kot državljani držav izven EU.
Redni študij se izvaja na sedežu šole (pogoj: vpisanih najmanj 20 študentov), izredni študij se
izvaja na sedežu šole in na poslovni enoti v Mariboru.
Trajanje študija:
Študij traja 3 leta.
Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
180 KT (24 obveznih predmetov; 4 izbirni predmeti; strokovna praksa v podjetju in diplomska
naloga).
Po končanem študiju se pridobi strokovni naslov diplomirani/a ekonomist/ka (VS).
Študijski proces (predavanja, vaje in druge pedagoške aktivnosti) izvajamo:

-

na sedežu šole v Ljubljani, Stegne 21c, 1000 Ljubljana
na mariborski enoti v Mariboru, Partizanska cesta 26, 2000 Maribor

Pogoji za vpis:
Vpis v 1. letnik je namenjen:
Vsem, ki ste zaključili katero koli srednjo štiriletno šolo (matura, poklicna matura ali zaključni
izpit).
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi,
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
3) z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu:
AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava,
ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Prijavni roki:
15.2. 2022 – 25.7. 2022
19.8. 2022 – 22.9. 2022
Ob vpisu se predloži potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in sklene pogodbo o
študiju.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:
- Splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi
- Splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk
40% točk

OP.: VS program Računovodstvo in finance je posodobljen dosedanji program Računovodja, ki
se zaključuje. V novem programu so dodane vsebino s področja financ, program je vsebinsko
dopolnjen, posodobljen in ima dve usmeritvi, za katere se študent odloči v 2. letniku.

Nadaljevanje študija v višjem letniku po Merilih za prehode oziroma pod
pogoji za hitrejše napredovanje:
Prehodi med programi so mogoči skladno z Merili za prehode med študijskimi programi in
drugimi predpisi v visokem šolstvu.

1. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje
Študentom drugih visokošolskih strokovnih programov in sorodnih visokošolskih strokovnih
programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje,
podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) Senat šole oz. Komisija
za študijske in študentske zadeve določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v programu Računovodja oz. Računovodstvo in finance.
2. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi
programi prve stopnje
Študentom drugih univerzitetnih študijskih programov in sorodnih univerzitetnih študijskih
programov prve stopnje: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje,
podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo) Senat šole oz. Komisija
za študijske in študentske zadeve določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v programu Računovodja oz. Računovodstvo in finance.
Vpis v 2. letnik
Vpis za diplomante višješolskih programov (sprejetih po letu 1995)
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi,
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
3) z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu:
AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava,
ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Prijavni roki:
15.2. 2022 – 25.7. 2022
19.8. 2022 – 22.9. 2022
K prijavi je potrebno predložiti dokazila (spričevalo, potrdilo o zaključeni izobrazbi). O datumih
vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo potrebno predložiti bo šola kandidate pisno obvestila.
Vpisni pogoji:
Pogoj: diploma višješolskega strokovnega programa po Zakonu o višješolskem strokovnem
izobraževanju, ki je veljal po letu 1995 (39.člen ZVIS)
Vpis je namenjen vsem diplomantom višješolskih študijskih programov sprejetih po letu 1995
(Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju), če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje. Glede na smer študija mora kandidat pred vpisom v 3.
letnik opraviti še diferencialne izpite, in sicer:
a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij (Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja,
Turizem, Gostinstvo, Poštni promet) iz predmetov:
-

Ekonomika podjetja in
Uvod v računovodstvo

skupaj 18 ECTS.
b)
-

diplomanti iz nesorodnih študijskih področij iz predmetov:
Ekonomika Podjetja,
Uvod v računovodstvo,
Upravljalno računovodstvo I

skupaj 27 ECTS.
Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na šoli.
Senat šole oziroma Komisija za študentske in študijske zadeve študentu upošteva tudi
predhodno opravljena izobraževanja in pridobljena znanja.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Računovodstvo in finance VS (2. letnik)program prve
stopnje
- Ljubljana
20
20
- Maribor
0
20
Na vsa razpisana mesta se lahko vpišejo tako državljani EU kot državljani držav izven EU.
Vpis v 3. letnik
Vpis za diplomante višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994.
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na
prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
- z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAIračun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila
izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Prijavni roki:
15.2. 2022 – 25.7. 2022
19.8. 2022 – 22.9. 2022
K prijavi je potrebno predložiti dokazila (spričevalo, potrdilo o zaključeni izobrazbi). O datumih
vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo potrebno predložiti bo šola kandidate pisno obvestila.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred letom 1994.
Glede na smer študija mora kandidat med študijem opraviti še diferencialne izpite, in sicer:

a) diplomanti iz sorodnih študijskih področij (družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne
vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo)
predmetov
-

Uvod v računovodstvo in
Finančno računoovdstvo.

skupaj 15 ECTS.
b) diplomanti višješolskih programov iz drugih strokovnih področij, iz predmetov
-

Ekonomika podjetja,
Uvod v računovodstvo in
Upravljalno računovodstvo I,

skupaj 27 ECTS.

c) Vpišejo se lahko tudi študenti visokošolskih strokovnih programov ekonomskega in
poslovnega področja ter sorodnih družboslovnih področij (programi, sprejeti pred 11.6.2004), ki
imajo opravljene študijske obveznosti prvih dveh letnikov v obsegu 120 KT.
Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na šoli.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

Računovodstvo in finance VS (3. letnik) program prve
stopnje
- Ljubljana
20
20
- Maribor
20
Na vsa razpisana mesta se lahko vpišejo tako državljani EU kot državljani držav izven EU.

