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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 Univerza na 

Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za management (UP FM):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP FM 

EKONOMIJA IN FINANCE (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) 

INOVIRANJE IN PODJETNIŠTVO 

MANAGEMENT   

PRAVO ZA MANAGEMENT 

UP FM (koordinatorica), UP 
FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ 
Turistica 

MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

UP FM (koordinatorica) in UP 
FHŠ 

POLITOLOGIJA 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM) 

Cankarjeva 5, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN: www.fm.upr.si 

Telefon: +386 (5) 610 20 03, +386 (5) 610 20 20, +386 (5) 610 20 27 

Faks: +386 (5) 610 20 15 

Elektronski naslov: referat@fm.upr.si  

 

Informativni mesti:  

- Koper: UP FM, Cankarjeva 5, Koper 

- Škofja Loka: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1/a, 4220 Škofja Loka, tel.: (04) 506 13 70 

 

UP Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje magistrske študijske 

programe 2. stopnje: Ekonomija in finance (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku), 

Management, Inoviranje in podjetništvo ter Pravo za management.  

http://www.fm.upr.si/
mailto:referat@fm.upr.si


 2 

V sodelovanju z UP Fakulteto za humanistične študije, UP Fakulteto za vede o zdravju in UP 

Fakulteto za turistične študije – Turistico razpisuje interdisciplinarni magistrski študijski program 2. 

stopnje Management trajnostnega razvoja, v sodelovanju z UP Fakulteto za humanistične študije pa 

interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Politologija. 

 

Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete. 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA IN FINANCE 

Magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance je razpisan za izvedbo v 

slovenskem in angleškem jeziku. 

 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  
Pogoj za vpis v 1. letnik:  

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju managementa, 

ekonomskih in poslovnih ved ter prava na: 

a) študijskem programu 1. stopnje ali 

b) dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004). 

 

Dodatni pogoj za vpis v študijski program je uspešno opravljen preizkus ugotavljanja analitičnih 

sposobnosti s področja ekonomije in matematike.  

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti predmetov: Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva in 

Osnove poslovnih financ. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

 

-  za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Ekonomija in finance 
1. letnik 

redni izredni 

Koper - izvedba v slovenskem jeziku 30 20 

Koper - izvedba v angleškem jeziku - 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Ekonomija in finance 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper - izvedba v slovenskem jeziku 3 2 

Koper - izvedba v angleškem jeziku - 20 

 
 
- za kandidate za vzporedni študij 

Ekonomija in finance 
1. letnik 

redni  izredni 
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Koper - izvedba v slovenskem jeziku 2 - 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega 

programa 2. stopnje Ekonomija in finance, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Ekonomija in finance 
2. letnik 

redni  

Koper - izvedba v slovenskem jeziku 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Ekonomija in finance 
2. letnik 

redni  

Koper - izvedba v slovenskem jeziku 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_ekonomija_in_finance.html 

 

 
* * * * * 

 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_ekonomija_in_finance.html
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: INOVIRANJE IN PODJETNIŠTVO  

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področjih managementa, 

ekonomskih, poslovnih ved in upravnih ved ali prava: 

- v študijskem programu 1. stopnje ali  

- v visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 

2004). 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so diplomirali po študijskem 

programu 1. stopnje ali visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) 

ali univerzitetnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij. Ti 

kandidati morajo pred vpisom opraviti premostitveni program v obsegu od 12 do 18 ECTS, ki jih 

kandidatu določi pristojna komisija glede na različnost strokovnega področja.   

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Inoviranje in podjetništvo  
1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 20 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Inoviranje in podjetništvo 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 3 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Inoviranje in podjetništvo 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 2 - 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Prehodi v magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo so mogoči: 

- iz študijskih programov 2. stopnje na področju managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih 

ved in prava, in 
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- univerzitetnih študijskih programov na področju managementa, ekonomije, poslovnih in 

upravnih ved in prava (sprejeti pred 11.6.2004). 

 

Študent oziroma diplomant (študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004) se lahko vpiše po 

merilih za prehode, če mu pristojna komisija lahko iz predhodnega programa prizna vsaj polovico 

obveznosti ECTS iz obveznih vsebin študijskega programa. 

 

Pri prehodu se priznajo primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem 

programu in neformalno pridobljena primerljiva znanja.  Pristojna komisija odloči v kateri letnik lahko 

študent prehaja in študentu določi individualni predmetnik za dokončanje študija tako, da ob koncu 

študija študent pridobi vse potrebne kompetence. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Inoviranje in podjetništvo 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Inoviranje in podjetništvo 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/inoviranje_in_podjetnistvo 

 

 

* * * * * 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper, Škofja Loka 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomskih in poslovnih 

ved ter prava; ali  

b) diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti predmetov: Uvod v ekonomijo, Uvod v management in Uvod v 

pravo.  

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.   
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 
Vpisna mesta (1. letnik)  
- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management  1. letnik 

http://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/inoviranje_in_podjetnistvo
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redni izredni 

Koper 50 20 

Škofja Loka 50 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Management 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 5 2 

Škofja Loka 5 2 

 
 - za kandidate za vzporedni študij 

Management 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 2 - 

Škofja Loka 2 - 

 

NA ŠTUDIJSKEM SREDIŠČU SE BO ŠTUDIJSKI PROGRAM IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 

ŠTUDENTOV.  

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega 

študijskega programa 2. stopnje Management, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

Prehodi v magistrski študijski program 2. stopnje Management so mogoči tudi iz univerzitetnih 

študijskih programov s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava (študijski 

programi, sprejeti pred 11. 6. 2004). 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

-  za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management - izvedba v 
slovenskem jeziku  

2. letnik 

redni  
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Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Celje 

Škofja Loka 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Management - izvedba v 
slovenskem jeziku 

2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Celje 

Škofja Loka 

 

 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: 
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_management.html 

 

 

* * * * *   

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PRAVO ZA MANAGEMENT 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področjih managementa, 

ekonomskih, poslovnih ved ali prava: 

- v študijskem programu 1. stopnje ali  

- v visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004). 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij (drugo 

družboslovje, humanistika, naravoslovje, tehnika). Ti morajo pred vpisom opraviti premostitveni 

program, ki obsega 18 ECTS, in sicer: 

- Pravo družb in delovno pravo (6 ECTS),   

- Uvod v pravo (6 ECTS) in  

- Uvod v management (6 ECTS). 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 
Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Pravo za management  
1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 20 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Pravo za management 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 3 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Pravo za management 
1. letnik 

redni  izredni 

Koper 2 - 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_management.html
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ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega 

programa 2. stopnje Pravo za management, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Pravo za management 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Pravo za management 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_pravo_za_management.html 

 

 
* * * * * 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga. 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_pravo_za_management.html
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Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – 

obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 

overjene kopije diplome. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA IMA KANDIDAT TUJO DIPLOMSKO 

LISTINO 

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: 
a. diplomsko listino (original diplomske listine / diploma tuje institucije) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. overjen prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik –  obvezno le 

če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku), 

d. overjen prevod potrdila (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih – obvezno le če 

listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku), 

e. kronološki opis (kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi kandidat) – obvezna priloga, 

f. opis študijskega programa (opis oziroma podatki o končanem študijskem programu) – 

neobvezna priloga. 

 

Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 
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http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajajo UP Fakulteta za management, UP 
Fakulteta za humanistične študije, UP Fakulteta za vede o zdravju in UP Fakulteta za 
turistične študije - Turistica. 

 
Informativna mesta:  
UP Fakulteta za management  
Cankarjeva 5, 6000 Koper  
Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 27 
Faks: (05) 610 20 15 
E-pošta: referat@fm.upr.si  
Spletna stran: www.fm.upr.si 
 
UP Fakulteta humanistične študije  
Titov trg 5, 6000 Koper 
Tel.: (05) 663 77 40 
Faks: (05) 663 77 42 
E-pošta: info@fhs.upr.si 
Spletna stran: www.fhs.upr.si  
 
UP Fakulteta za vede o zdravju  
Polje 42, 6310 Izola  
Tel.: (05) 662 64 60 
Faks: (05) 662 64 80 
E-pošta: info@fvz.upr.si 
Spletni naslov: www.fvz.upr.si 
 
UP Fakulteta za turistične študije - Turistica  
Obala 11a, 6320 Portorož  
Tel.: (05) 617 70 00 
Faks: (05) 617 70 20 
E-pošta: info@turistica.upr.si 
Spletni naslov: www.turistica.si 
 
Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletnih straneh fakultet. 

 

VPISNI POGOJI:  
V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju humanističnih  

družboslovnih, tehniških, zdravstvenih, biotehničnih ali naravoslovnih ved: 

- v študijskem programu 1. stopnje ali 

- v dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004). 

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu od 12 do 18 ECTS, ki jih kandidatu določi pristojna 

komisija glede na različnost strokovnega področja. 

 

V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so v tujini opravili primerljiv program. 

 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
mailto:referat@fm.upr.si
http://www.fm.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.fvz.upr.si/
http://www.turistica.si/
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V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.   
 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik)  

 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management trajnostnega razvoja  1. letnik 

Koper 
redni izredni 

30 20 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Management trajnostnega razvoja 1. letnik 

Koper 
redni  izredni 

3 2 

 
- za kandidate za vzporedni študij 

Management trajnostnega razvoja 1. letnik 

Koper 
redni  izredni 

2 2 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 

2. stopnje Management trajnostnega razvoja, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 
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Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management trajnostnega 
razvoja 

2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Management trajnostnega 
razvoja 

2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_management_trajnostnega_razvoja.html 

 
 

* * * * * 
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga. 

 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – 

obvezna priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management, UP Fakultete za humanistične študije, UP Fakultete za 

vede o zdravju in UP Fakultete za turistične študije - Turistice ni potrebno prilagati diplome in 

potrdila o opravljenih izpitih. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA IMA KANDIDAT TUJO DIPLOMSKO 

LISTINO 

Kandidat mora predložiti sledeča dokazila: 

a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine / diploma tuje institucije) – obvezna priloga, 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_management_trajnostnega_razvoja.html
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b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. overjen prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik) - obvezno le 

če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, 

d. overjen prevod potrdila (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih) - obvezno le če 

listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, 

e. kronološki opis (kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi kandidat) – obvezna priloga, 

f. opis študijskega programa (opis oziroma podatki o končanem študijskem programu) – 

neobvezna priloga. 

 

Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 
* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: POLITOLOGIJA 

Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajata UP Fakulteta za management in UP 
Fakulteta za humanistične študije. 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

 
Informativna mesta:  
UP Fakulteta za management  
Cankarjeva 5, 6000 Koper  
Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 27 
Faks: (05) 610 20 15 
E-pošta: referat@fm.upr.si  
Spletna stran: www.fm.upr.si 
 
UP Fakulteta humanistične študije  
Titov trg 5, 6000 Koper  
Tel.: (05) 663 77 40 
Faks: (05) 663 77 42 
E-pošta: info@fhs.upr.si 
Spletna stran: www.fhs.upr.si  
 
Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletnih straneh fakultet. 

 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
mailto:referat@fm.upr.si
http://www.fm.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
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VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področja družboslovja ali humanistike; ali  

b) diploma dodiplomskega študijskega programa (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s 

področja družboslovja ali humanistike. 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti premostitveni program v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidatu določi pristojna 

komisija glede na različnost strokovnega področja.   

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Politologija 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 20 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Politologija 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 3 2 

 

- za kandidate za vzporedni študij 

Politologija 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 2 - 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- študent prehaja iz študijskih programov na področju družboslovja ali humanistike, 

- pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega 

programa 2. stopnje Politologija, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na 

podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči 

katere obveznosti opravi za dokončanje študija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 
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Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Politologija 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 

Politologija 
2. letnik 

redni  

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 
1. letnik v 2016/2017 

 
 
Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen:  
http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_politologija.html 

 

* * * * * 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga. 

 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – 

obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega 

zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management in UP Fakultete za humanistične študije ni potrebno 

prilagati diplome in potrdila o opravljenih izpitih. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA IMA KANDIDAT TUJO DIPLOMSKO 

LISTINO 

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: 
a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine / diploma tuje institucije) – obvezna priloga, 

http://www.fm-kp.si/si/magistrski_program_2_stopnje_politologija.html
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b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

c. overjen prevod diplomske listine: sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik – obvezno le 

če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, 

d. overjen prevod potrdila: sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih – obvezno le če 

listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, 

e. kronološki opis: kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi kandidat – obvezna priloga, 

f. opis študijskega programa: opis oziroma podatki o končanem študijskem programu – 

neobvezna priloga. 

 

Original listine mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo 

spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski 

program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU) UP FM, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

* * * * * * 

V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na 

spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 
 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI - PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN 

NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv 

študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v 

postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem 

študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje 

vpisnih pogojev za vpis v prvi  ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja. 

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje 

obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja, 

morajo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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izobraževanja, in priloži zahtevane priloge. Seznam zahtevanih prilog je zapisan pri študijskem 

programu. 

 

POMEMBNO!!  

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: 

UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom »Vpis v podiplomski 

študij 2017/2018«.  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23  

 
POSEBNI POGOJI ZA VPIS 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo 

preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Prijavljeni 

kandidati bodo pisno povabljeni na opravljanje preizkusa ter pisno obveščeni o rezultatih preizkusa 

in sprejemu na študijski program. 

 

PREMOSTITVENI PROGRAM PRED VPISOM V PROGRAM  

V 1. letnik študijskih programov se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, ki pa 

mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih 

študijskih programih. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej, da jim 

pristojna komisija lahko pravočasno določi premostitveni program. Izpitni roki za predmete 

premostitvenega programa bodo izvedeni pred koncem prvega prijavnega roka in bodo objavljeni  

na spletni strani fakultete. 

 

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni 

program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem 

prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo 

izpolnjevali vpisne pogoje. 

 

MOŽNOSTI ZA UVELJAVLJANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM  

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen 

izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo 

za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 18. avgusta 2017. Vlogi priložijo ustrezno 

dokumentacijo. Več informacij o možnosti uveljavljanja znanj in spretnosti dobijo kandidati na 

naslovu http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html

