
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA JAVNI SEKTOR IN EKONOMIKA 
OKOLJA 

Osnovni podatki 
Ime programa Javni sektor in ekonomika okolja 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 

bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140) 

KLASIUS-P-16 • Ekonomija (0311) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad  17, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija izredni 

Temeljni cilji programa 
Magistrski program Javni sektor in ekonomika okolja je namenjen tako zaposlenim iz različnih institucij javnega 

sektorja kot tudi diplomantom različnih dodiplomskih programov. Cilj programa je, da se slušatelji seznanijo s 

specifičnostmi ekonomike in managementa javnega sektorja oziroma ekonomike okolja. Študenti v okviru skupnih 

predmetov in specifičnih predmetov usmeritve osvojijo temeljna znanja s področja ekonomike in managementa, ki jih 

potrebujejo za razumevanje delovanja javnega sektorja in v tem okviru različnih specifičnih tem, zato predhodna 

znanja iz omenjenih disciplin niso potrebna. Program sam namreč daje študentom tisto skupno podlago, ki omogoča 

nadaljnjo specializacijo na področju ekonomike in managementa ne glede na različno predhodno prvostopenjsko 

izobrazbo študentov. 

Program je enoten in vsebuje dva modula s tem pa zasleduje temeljne cilje programa. Prvi modul s področja 

Management in ekonomika javnega sektorja bo usposabljal tiste posameznike, ki si želijo pridobiti znanja za analizo in 

sprejemanje odločitev na ravni javnega sektorja kot celote oziroma znanja, ki so potrebna za razumevanje posameznih 

sektorskih ravni javnega sektorja (energetika, telekomunikacije, izobraževanje, zdravstvo) ter za oblikovanje 

ekonomskih odločitev na navedenih področjih. Poleg tega pa ta modul daje potrebna znanja za opravljanje 

poslovodnih funkcij na različnih ravneh v posameznih organizacijah javnega sektorja ter za opravljanje različnih 

strokovnih del, vezanih na znanja, pridobljena v programu. Drugi modul Ekonomika in management okolja pa je 

predvsem namenjen tistim zaposlenim ali bodočim zaposlenim v javnem sektorju, ki se bodo ukvarjali s problemi 

ekonomike in managementa varstva okolja. Okoljevarstvena vprašanja so namreč pomemben element odločevalcev 

na ravni ekonomske politike, preko zakonodajnih predpisov pa se čedalje bolj dotikajo tudi delovanja velikega dela 

institucij (podjetij, občin, javnih zavodov) v javnem sektorju. 



Temeljni cilji magistrskega programa Javni sektor in ekonomika okolja so posredovati magistrantom naslednja 

temeljna znanja ter razviti naslednje kompetence in sposobnosti razumevanja: 

• obvladati temeljna znanja s področja mikroekonomije, managementa javne organizacije in metod in tehnik 

raziskovalnega dela na področju ekonomije in poslovnih znanosti, 

• seznaniti magistrante s posebnostmi ekonomike javnega sektorja v primerjavi z zasebnim sektorjem 

• razviti na poglobljeni, analitični in integrativni način poslovodstvena oziroma managerska in ekonomska znanja in 

sposobnosti ter s tem diplomanta usposobiti za poslovodenje organizacij, ki delujejo na področju javnega sektorja 

in na odločevalskih strokovnih ravneh v javni upravi, ki kreirajo delovanje posameznih področij javnega sektorja 

(energetike, varstva okolja, šolstva, itd.) 

• razviti sposobnost razumevanja sprememb, ki so stalno prisotne v delovanju javnega sektorja in ki ga približujejo 

zahtevam delovanja privatnega sektorja 

• usposobiti diplomanta za iskanje novih virov znanja in ustvarjanje novega znanja ter za uporabo sodobnih 

interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih metod pri raziskovanju vprašanj managementa in ekonomike javnega 

sektorja ter varstva okolja, 

• usposobiti diplomante za reševanje konkretnih problemov s področja delovanja javnega sektorja. 

Splošne kompetence (učni izidi) 
Program predvideva uporabo različnih učnih metod, od klasičnega posredovanja znanj, do študij primerov, diskusij v 

razredu, reševanja domačih nalog, priprave in predstavitve seminarskih nalog, uporabe podatkovnih baz, 

elektronskega dela, obiska institucij, sodelovanja gostov iz prakse ter raziskovalnega dela in rešitve konkretnega 

problema v okviru projektne naloge. Vse to bo prispevalo, da bo študent osvojil oziroma razvil naslednja znanje, 

spretnosti, veščine in zmožnosti: 

• celovito in kritično razmišljanje na osnovi analize problema in sinteze 

• učinkovito rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije 

• pridobitev in ustrezno uporabo podatkovnih baz in drugih virov 

• zmožnost uporabe sodobnih znanj, metodoloških pristopov in veščin za identificiranje problemov in njihovo 

reševanje na ravni posamezne institucije javnega sektorja oziroma njegovih odločevalskih ravni 

• sposobnost poslovodenja javnih organizacij na različnih ravneh 

• sposobnost razumevanja vplivov širšega naravnega, družbenega in tehnološkega okolja ter evropske vpetosti na 

spreminjanje pogojev delovanja javnega sektorja 

• sposobnost praktične uporabe znanj in veščin za sprejemanje odločitev pri posameznih vprašanjih delovanja 

javnega sektorja 

• zmožnost skupinskega dela, strokovne razprave in sprejemanja odločitev na osnovi konsenza 

• sposobnost odkrivanja in postavljanja raziskovalnih vprašanj s področja ekonomike in managementa javnega 

sektorja in varstva okolja ter načrtovanja in izvedbe raziskovalnega dela. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 
Predmetnospecifične kompetence progama so naslednje: 

• spoznati temeljne posebnosti delovanja javnega sektorja 

• spoznati napake trga in razumeti njihovo odpravljanje z regulacijo javnega sektorja 

• seznaniti se s problematiko financiranja javnega sektorja 

• spoznati procese liberalizacije na različnih področjih javnega sektorja v EU in razumeti delovanje javnih organizacij 

in podjetij v takšnih razmerah 

• razumeti politične, ekonomske in družbene vidike javnega managementa in razumeti posebnosti posameznih 

držav v luči mednarodne primerljivosti 

• spoznati temeljne teoretične koncepte ekonomike okolja ter javnih politik, s katerimi država rešuje ekonomske, 

družbene in okoljevarstvene probleme. 

Za modul Management in ekonomika javnega sektorja so dodatne predmetno-specifične kompetence naslednje: 

• spoznati delovanje različnih področij javnega sektorja po izbiri študenta: zdravstva, šolstva, telekomunikacij, 

energetike 

• pridobiti sposobnost oblikovanja predlogov za ukrepe ekonomske politike na zgoraj omenjenih področjih 

• pridobiti ustrezna znanja in kompetence za učinkovito poslovodenje javnih organizacij in javnih podjetij 



• uporabiti vsa orodja poslovnih znanosti za učinkovito oblikovanje, uveljavitev in oceno ustreznih managerskih 

pristopov v javnem sektorju 

• pridobitev ustreznih vodstvenih znanj in sposobnosti reševanja problemov za opravljanje funkcij vrhnjih in 

srednjih managerjev v javnih organizacijah. 

Za modul Ekonomika in management okolja pa so dodatne predmetno-specifične kompetence naslednje: 

• dobro razumevanje in poznavanje temeljnih okoljevarstvenih problemov, ki pestijo managerje v različnem 

geografskem in kulturnem okolju 

• zavedanje etičnih in moralnih norm, ki jih je potrebno upoštevati pri zasledovanju premišljene in trajnostne 

uporabe virov 

• pridobitev potrebnih praktičnih znanj, zlasti na področju vplivov na okolje, njihovega spremljanja, nadzora in 

zakonodaje 

• ustrezne umestitve vprašanj ekonomike okolja in zakonodajnih ter drugih etičnih in moralnih zahtev v 

management organizacije, zlasti javne, in širše podjetja. 

Pogoji za vpis 
V 1. letnik se lahko vpiše: 

• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih 

točk po ECTS; 

• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; 

• kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter 

opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent 

opravi pred vpisom na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Temelji mikroekonomije (6 ECTS) 

in Uvod v poslovanje (6 ECTS). 

Dodiplomski programi, oziroma prvostopenjski programi iz prve in druge alineje, ki se upoštevajo kot ustrezna 

strokovna področja pri vpisu v prvi letnik drugostopenjskih podiplomskih magistrskih programov so tisti, ki po 

klasifikaciji ISCED spadajo med družboslovne vede (31), poslovne in upravne vede (34) in okoljske in okoljevarstvene 

vede (422). 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke izbrani glede na 

povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70%) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta 

tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu UL Ekonomske fakultete (30%). 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 
Ekonomska fakulteta bo priznavala znanja in spretnosti v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti Univerze v Ljubljani. 

Načini ocenjevanja 
Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 kreditnih točk po ECTS 

pri izpitih, ki jih je vpisal v prvem letniku. Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani lahko na predlog Komisije za 

študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani izjemoma dovoli napredovanje študentu, ki tega pogoja ne 

dosega in ima za to opravičljive objektivne razloge. 

Študent lahko ponavlja prvi letnik, v katerega je bil prvič vpisan v tekočem študijskem letu, če dosega pogoje za 

ponavljanje letnika kot to določi Senat Ekonomske fakultete.  

Pogoji za prehajanje med programi 
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega 

se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski 

študijski program, vloži prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo o 

izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča Komisija za študijske zadeve 

Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/


Pogoji za dokončanje študija 
Za dokončanje študija mora študent opraviti študijske obveznosti pri vseh predmetih vpisanega študijskega programa 

in uspešno zagovarjati magistrsko delo, in sicer skladno z določili Pravilnika o magistrskem delu, ki ga sprejema Senat 

Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 
Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 
• magister ekonomskih ved 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 
• magistrica ekonomskih ved 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 
• mag. ekon. ved 



PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA S PREDVIDENIMI NOSILKAMI IN NOSILCI PREDMETOV 

Ni členitve (študijski program) 
1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 1000424 Ekonomika javnega 

sektorja 

NEVENKA HROVATIN 45 45 0  0 210 300 10 Zimski ne 

2. 1000425 Mikroekonomija za 

poslovno odločanje 

MAKS TAJNIKAR, NEVENKA 

HROVATIN, NINA 

PONIKVAR, PETRA 

DOŠENOVIĆ BONČA 

45 0 45  0 210 300 10 Zimski ne 

3. 1000128 Metode 

raziskovalnega dela 

IRENA OGRAJENŠEK, 

VLADO DIMOVSKI 

60 30 30  0 180 300 10 Zimski ne 

4. 1000125 Management javnega 

sektorja 

MAKS TAJNIKAR 30 45 15  0 120 210 7 Letni ne 

5. 1000122 Javne finance MITJA ČOK 45 15 30  0 120 210 7 Letni ne 

6. 1000426 Ravnanje s človeškimi 

viri 

NADA ZUPAN 30 45 15  0 120 210 7 Letni ne 

7. 1000129 Okoljevarstvena 

ekonomika in javna 

politika 

ALEKSANDAR KEŠELJEVIĆ 45 15 30  0 180 270 9 Letni ne 

 Skupno 300 195 165 0 0 1140 1800 60  

2. letnik 
 Kontaktne ure  



 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. ISP1 Izbirni strokovni 

predmet 1 

 30 45 15  0 150 240 8 Zimski da 

2. ISP2 Izbirni strokovni 

predmet 2 

 30 45 15  0 120 210 7 Zimski da 

3. 1000131 Projektno delo MAKS TAJNIKAR, 

NEVENKA HROVATIN 

15 60 15  0 150 240 8 Zimski ne 

4. I1 Izbirni splošni 

predmet  

 45 30 15  0 120 210 7 Zimski da 

5. 1000097 MAGISTRSKO DELO  0 0 0  0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 120 180 60 0 0 1440 1800 60  

2. letnik, Izbirni strokovni predmet 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 1000133 Trženje v javnem sektorju TOMAŽ 

KOLAR 

30 45 15  0 150 240 8 Zimski da 

2. 1000119 Ekonomika zdravstva MAKS 

TAJNIKAR 

45 30 15  0 120 210 7 Zimski da 

3. 1000114 Ekonomika trajnostnega 

razvoja 

TJAŠA REDEK 30 45 15  0 150 240 8 Zimski da 

4. 1000126 Management okolja in 

naravnih virov 

TOMAŽ 

ČATER 

30 45 15  0 120 210 7 Zimski da 

 Skupno 135 165 60 0 0 540 900 30  

Študent izbere en sklop dveh izbirnih strokovnih predmetov. 

Sklop Management in ekonomika javnega sektorja: Trženje v javnem sektorju in Ekonomika zdravstva. 



Sklop Ekonomika in management okolja: Ekonomika trajnostnega razvoja in Management okolja in naravnih virov. 

  

2. letnik, Izbirni splošni predmet 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 1000109 Ekonomika energetike JELENA ZORIĆ, MATEJ 

ŠVIGELJ, NEVENKA 

HROVATIN 

45 30 15  0 120 210 7 Zimski da 

2. 1000110 Ekonomika 

izobraževanja 

POLONA DOMADENIK 45 45 0  0 120 210 7 Zimski da 

3. 1000111 Ekonomika okolja in 

naravnih virov 

POLONA DOMADENIK 30 45 15  0 120 210 7 Zimski da 

4. 1000112 Ekonomika regulacije NEVENKA HROVATIN 30 45 15  0 120 210 7 Zimski da 

5. 1000113 Ekonomika 

telekomunikacij 

NEVENKA HROVATIN, 

TOMAŽ TURK 

45 30 15  0 120 210 7 Zimski da 

6. 1000120 Finančni management DUŠAN MRAMOR 90 0 0  0 120 210 7 Zimski da 

7. 1000121 Globalne klimatske 

spremembe: ekonomija, 

družba in politika 

BOGOMIR KOVAČ 45 30 15  0 120 210 7 Zimski da 

8. 1000123 Management 

informatike 

MIRO GRADIŠAR, 

MOJCA INDIHAR 

ŠTEMBERGER, TOMAŽ 

TURK 

45 30 15  0 120 210 7 Zimski da 

9. 1000124 Management javne 

organizacije 

MAKS TAJNIKAR 30 45 15  0 120 210 7 Zimski da 

10. 1000147 Management 

sprememb 

TOMAŽ ČATER 45 45 0  0 120 210 7 Zimski da 



11. 1000127 Mednarodna 

okoljevarstvena 

pogajanja 

BOGOMIR KOVAČ 45 30 15  0 120 210 7 Zimski da 

12. 1000130 Projektni management DARIJA ALEKSIĆ, 

MATEJ ČERNE, MOJCA 

MARC 

45 15 30  0 120 210 7 Zimski da 

13. 1000132 Računovodstvo in 

management okolja 

SIMON ČADEŽ 30 30 30  0 120 210 7 Zimski da 

 Skupno 570 420 180 0 0 1560 2730 91  



 


