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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 2. STOPNJE 

 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

FAKULTETE ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICE 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 

 
 

Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 

Univerza na Primorskem razpisuje naslednja študijska programa UP Fakultete za turistične študije – 

Turistice (UP FTŠ Turistica):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrska študijska programa 2. stopnje 

UP FTŠ Turistica TURIZEM   

UP FTŠ Turistica 

(koordinatorica) in UP FHŠ 
DEDIŠČINSKI TURIZEM 

 

 

* * * * * * * * * * 
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UP FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA (UP FTŠ 
Turistica) 

Obala 11a, 6320 Portorož 

SPLETNA STRAN: www.turistica.si 

Tel. št.: +386 (5) 61 770 26, +386 (5) 61 770 27, +386 (5) 61 770 28  

Elektronski naslov: referat@fts.upr.si 

  

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica) v študijskem letu 2016/2017 

razpisuje magistrski študijski program 2. stopnje Turizem, skupaj z UP FHŠ pa razpisuje 

interdisciplinarni magistrski študijski program 2 stopnje Dediščinski turizem. 

 

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: DEDIŠČINSKI TURIZEM 

 

Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje skupaj izvajata UP Fakulteta za 

turistične študije - Turistica 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 študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Portorož 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z naslednjih študijskih področij: turizem, humanistika 

in družboslovje, naravoslovje; ali 

b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih študijskih področij, če je kandidat pred 

vpisom opravil dodatne študijske obveznosti iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija 

(osnove humanistike ali družboslovja ali turizma ali naravoslovja) v obsegu najmanj 10 kreditnih 

točk po ECTS in največ 60 kreditnih točk po ECTS. 

Število in nabor dodatnih študijskih obveznosti se kandidatom iz točke b) določi glede na smer 

predhodnega študija; o številu in vsebini obveznosti odločata pristojni komisiji UP FHŠ in UP FTŠ 

Turistice. 

 

Dodatne študijske obveznosti (diferencialne izpite), opredeljene pod točko b), morajo kandidati za 

vpis opraviti pred vpisom v študijski program, pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo 

kot izbirni predmeti v okviru študija prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 

izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko 

ustrezno spremeni v primeru, da se študentu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni 

po predhodnem študiju, kot opravljene obveznosti. 

 

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

(70 % možnih točk) in oceno diplomskega dela (30 % možnih točk). 

V primeru, da dodiplomski program ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega projekta se 

kandidatu upošteva samo povprečna ocena dodiplomskega študija (100 % možnih točk). 

 

 

 

 

 

http://www.turistica.si/
mailto:referat@fts.upr.si
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Dediščinski turizem 
1. letnik 

redni 

Portorož 30 

 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Dediščinski turizem 1. letnik 

redni 

Portorož 3 

 
- za kandidate za vzporedni študij  

Dediščinski turizem 
1. letnik 

redni 

Portorož 1 

 

ŠTUDIJSKI  PROGRAM SE BO IZVAJAL V PRIMERU, ČE BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV.  

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE   

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom (če izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik drugega programa in če so za to razpisana 

vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu. 

 

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in 

nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prvi študijski program je program, iz katerega 

študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je 

kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo v drugem študijskem programu. 

Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP FTŠ Turistici. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 

javnoveljavnega študijskega programa. 

 



 4 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru 

omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Dediščinski turizem 
2. letnik 

redni 

Portorož Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v 2015/2016 

 
 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Dediščinski turizem 
2. letnik 

redni 

Portorož Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik v 2015/2016 

 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: 

http://www.turistica.si/indexSI.php?l1=2&l2=2&vsb=V_PODIPLOMSKI 

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: TURIZEM  

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

ŠTUDIJSKI PROGRAM IMA DVE SMERI: POSLOVNO ORGANIZACIJSKA SMER, DRUŽBENO PROSTORSKA SMER 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Portorož 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) študijski program 1. stopnje z naslednjih študijskih področij: turizem, osebne storitve, družbene 

vede, poslovne in organizacijske vede, pravo, humanistične vede, novinarstvo in informiranje, 

zdravstvo, socialno delo, transportne storitve, varstvo okolja; ali 

b) študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil izpit 

iz predmetov: Uvod v turizem (6 ECTS) in Upravljanje poslovnih sistemov (6 ECTS).  

 

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

(70 % možnih točk) in oceno diplomskega dela (30 % možnih točk). V primeru, da dodiplomski 

študijski program, ki ga je opravil kandidat, ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega 

projekta, se v primeru omejitve vpisa kandidatu upošteva povprečna ocena študija za vse možne 

točke. 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

  

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Turizem 
1. letnik 

redni 

Portorož  40 

 

http://www.turistica.si/indexSI.php?l1=2&l2=2&vsb=V_PODIPLOMSKI
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ŠTUDIJSKI PROGRAM NA REDNEM ŠTUDIJU SE BO IZVAJAL V PRIMERU, ČE BO V 1. LETNIK VPISANIH VSAJ 15 

ŠTUDENTOV.   

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Turizem 
1. letnik 

redni 

Portorož  4 

- za kandidate za vzporedni študij  

Turizem 
1. letnik 

redni 

Portorož 1 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

VPIS V 2. LETNIK 

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom (če izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik drugega programa in če so za to razpisana 

vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu. 

 

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in 

nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prvi študijski program je program, iz katerega 

študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je 

kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo v drugem študijskem programu. 

Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP FTŠ Turistici. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik 

javnoveljavnega študijskega programa. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor v primeru 

omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje 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 po merilih za prehode  
 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Turizem 2. letnik  

redni 

Portorož  Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. 

letnik v št. letu 2015/2016 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (izven EU) 

Turizem 2. letnik 

redni 

Portorož  Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. 

letnik v št. letu 2015/2016 

 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  
http://www.turistica.si/indexSI.php?l1=2&l2=2&vsb=V_PODIPLOMSKI 

 
 

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

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

 

Kandidat za vpis v magistrska študijska programa 2. stopnje UP FTŠ TURISTICA odda 

prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 

9. maja 2016 do vključno 15. septembra 2016.  

1. Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca (prijave) po 

pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 15. septembra 2016. Kot 

pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s 

kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do vključno 15. septembra 2016. 

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 naveden sklic na številko prijave za 

vpis), in sicer do vključno 17. septembra 2016. 

 

2. Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati prijavo v 

eVŠ do vključno 15. septembra 2016, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi 

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

vključno 17. septembra 2016.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 15. 

septembra 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, 

ter podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 17. septembra 2016.   

  

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

študijske programe Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2016/2017. 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Skupaj s prijavo posredujejo kandidati tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.  

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti: 

a. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 

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

povprečna ocena na predhodnem študiju ali originalna priloga k diplomi) – obvezna priloga. 

 

http://www.turistica.si/indexSI.php?l1=2&l2=2&vsb=V_PODIPLOMSKI
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Diplomantom UP FTŠ Turistice ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene kopije 

diplome. 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu, 

kjer so že vpisani, in iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga, 

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna 

priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da 

je kandidat diplomant) morajo kandidati predložiti: 

a. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih 

izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju) – obvezna priloga,   

c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da 

ima kandidat status študenta) morajo kandidati predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu) – obvezna priloga,   

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V magistrska študijska programa 2. stopnje UP FTŠ Turistica 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.  

 

Za priznavanje izobraževanja mora kandidat zaprositi v PRIJAVI ZA VPIS na študijski 

program preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/. 

 

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 1. LETNIK 

Kandidat priloži sledeča dokazila: 

a. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna 

priloga, 

b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v 

slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, 

sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih 

izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na predhodnem študiju) –  obvezna priloga,   

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno 

overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o 

izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – 

obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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f. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

neobvezna priloga. 

Izvirnik diplomske 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, 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 2. LETNIK PO 

MERILIH ZA PREHODE 

Kandidat priloži sledeča dokazila: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem 

programu) – obvezna priloga,   

b. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno 

overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je listina 

o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – 

obvezna priloga, 

c. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

d. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – 

obvezna priloga. 

 

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

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

 

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

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož (s pripisom »Vpis v 

podiplomski študij 2016/2017«). 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene 

na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP FTŠ Turistice. Termini 

informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete.  

 

 telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FTŠ  Turistica +386 (5) 61 770 26  

+386 (5) 61 770 27 

+386 (5) 61 770 28 

referat@fts.upr.si  www turistica.si 

 

 

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