
 

 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2016/2017 
 

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE 
Lava 7, 3000 Celje 
 
Kontaktni podatki za vprašanja glede študija in priznavanja izobraževanja: 
Tel.: (03) 428-55-56, 428-55-46 
Spletni naslov: www.fkpv.si 
Elektronski naslov: dodiplomski@fkpv.si 
 
Informativna mesta: Celje, sedež fakultete, Lava 7 (redni in izredni študij) in v enotah za izredni študij: 

Ljubljana, BIC Ljubljana, Cesta v Mestni log 47, 
Maribor, Academia d. o. o., Glavni trg 17 b, 
Nova Gorica, Lampret Consulting d. o. o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 
Murska Sobota, Ekonomska šola MS, Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13. 
 

Informativni dnevi: - 12. 2. 2016 ob 10.00 in 16.30 
- 13. 2. 2016 ob 10.00 
- 9. 6. 2016 ob 16.30     
- 8. 9. 2016 ob 16.30  
- 29. 9. 2016 ob 16. 30  

Informativni dnevi se izvajajo na fakulteti v Celju in na vseh omenjenih enotah za izredni študij. 
 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede je samostojni visokošolski zavod. Izvaja visokošolske strokovne 
študijske programe prve stopnje: Komerciala, Poslovna informatika, Turizem in Varnostni menedžment. Študij 
se izvaja v slovenskem jeziku. 
 
Prijavni roki: 
1. rok: od 5. 2. 2016 do 11. 7. 2016 
2. rok: od 15. 7. 2016 do 20. 9. 2016 
3. rok: od 23. 9. 2016 do 29. 10. 2016  
 
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 so zahtevane z razpisom (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 do zaključka prijavnega roka, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, 
ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ dva dni po 
roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

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 do zaključka prijavnega roka, natisnjena v 
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana 
visokošolskemu zavodu največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. 
   
Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv fakultete pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 3. in 
4. letnika srednje šole ali potrdilo o opravljenih izpitih višješolskega študija, iz katerega je razvidna povprečna 
ocena izpitov). Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na fakulteto. 
 
 



 

 
Vpisni roki: 
1. rok: od 12. 7. 2016 do 14. 7. 2016 
2. rok: od 21. 9. 2016 do 22. 9. 2016 
3. rok: od 23. 9. 2016 do 29. 10. 2016 oz. do zasedbe prostih mest 
 
Na podlagi poslane prijavnice prejmejo kandidati vabilo na vpis. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev 
priložijo kandidati ob vpisu. Kot dokazila veljajo fotokopije spričeval overjene pri notarju, upravni enoti ali pri 
uradnih osebah fakultete. 
 
Dodatne storitve in ponudba 
Fakulteta nudi za redne in izredne študente dodatne storitve oz. seminarje: uvodni seminar, seminar retorike, 
metodološki pristop k raziskovanju, seminar o diplomski nalogi, osnove statističnih metod in tehnik,  
informacijsko opismenjevanje 1 - iskanje po COBISS/OPAC-u in specializiranih bazah polnih besedil,  
informacijsko opismenjevanje 2 - navajanje literature in pisanje povzetkov,  obiske zunanjih predavateljev, 
mednarodno izmenjavo, športne aktivnosti, strokovne ekskurzije, informacijsko podporo študiju, strokovno 
literaturo iz knjižnice fakultete, članarino za knjižnico fakultete in Alumni klub.  
 
Štipendijski sklad FKPV nudi brezplačen študij 1. letnika rednega študija študijskega programa Turizem 1 prvim  
petim vpisanim dijakom,  ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje: 

- srednjo šolo zaključijo v rednem izobraževalnem roku v Republiki Sloveniji,  
- dosežejo odličen učni uspeh v 4. letniku ali na splošni maturi oziroma poklicni maturi v šolskem letu 

2015/16 in 
- niso zaposleni. 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KOMERCIALA 
 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Komerciala se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli 
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

-  splošni uspeh pri zaključnem izpitu,  
   poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk, 

    -  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 
 

Način študija 
Izredni študij se izvaja v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu 
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenih za 
redne študente. 
 
Vpisna mesta 

 Izredni 

Komerciala VS (1. letnik) - program prve stopnje   

- Celje 60 

- Ljubljana 60 

- Maribor 50 

- Nova Gorica 30 

- tujci iz ne EU držav 5 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.    
 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE 
VPIS V 2. LETNIK 
Vpisni pogoji 
Vpišejo se lahko: 
- diplomanti višješolskih strokovnih programov ekonomske in poslovne usmeritve sprejetih po l. 1994: 

Poslovni sekretar, Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem ter Poštni promet; 



 

- diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov neekonomske in neposlovne usmeritve sprejetih po l. 
1994, ki morajo med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov:  Ekonomika poslovnega sistema, 
Uvod v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo; 

- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve 
stopnje v obsegu 20 KT za izredni študij.  

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma 
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma 
študijskem programu prve stopnje. 
 
Vpisna mesta 

 Izredni 

Komerciala VS (2. letnik) – program prve stopnje  

- Celje 60 

- Ljubljana 60 

- Maribor 50 

- Nova Gorica 30 

- Murska Sobota 30 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik. 
 
VPIS V 3. LETNIK 
Vpisni pogoji 
Vpišejo se lahko: 
- diplomanti višješolskih študijskih programov ekonomske in poslovne usmeritve, sprejetih pred l. 1994 (EF 
Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ Ljubljana in VŠOD/FOV Kranj): 
- diplomanti drugih višješolskih študijskih programov neekonomske  in neposlovne usmeritve, sprejetih pred l. 
1994, ki morajo med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Ekonomika poslovnega sistema, Uvod 
v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo. 
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma 
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma 
študijskem programu prve stopnje. 
 
Vpisna mesta 

 Izredni 

Komerciala VS (3. letnik) – program prve stopnje  

- Celje 60 

- Ljubljana 60 

- Maribor 50 

- Nova Gorica 30 

- Murska Sobota 30 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik. 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE POSLOVNA INFORMATIKA 
 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Poslovna informatika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v 
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati zbrani glede na: 
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, 

poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

 
Način študija 
Izredni študij se izvaja v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu 
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenih za 
redne študente. 



 

 
 
Vpisna mesta 

 Izredni 

Poslovna informatika VS (1. letnik) - program prve 
stopnje   

 

- Celje 40 

- Ljubljana 30 

- Maribor 30 

- tujci iz ne EU držav 3 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 15 študentov v letnik. 
 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE 
VPIS V 2. LETNIK 
Vpisni pogoji 
Vpišejo se lahko: 
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja 

(Komercialist/Ekonomist, Računovodja), ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz Poslovne 
informatike; 

- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja (Poslovni 
sekretar), ki morajo med študijem opraviti diferencialna izpita iz Poslovne matematike in Poslovne 
informatike; 

- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994, smeri Turizem, Gostinstvo in Poštni promet, ki 
morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Poslovna matematika, Poslovna informatika in 
Osnove ekonomije; 

- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 iz sorodnih usmeritev (npr. Inženir računalništva), ki 
morajo med študijem opraviti  naslednje diferencialne izpite: Osnove ekonomije, Osnove računovodstva in 
Osnove gospodarskega prava; 

- diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred l. 1994 iz sorodnih študijskih področij (organizacija, 
računalništvo in informatika), ki morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Osnove 
ekonomije, Osnove računovodstva, Osnove gospodarskega prava in Poslovna informatika; 

- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred l. 1994 iz ekonomskih in drugih poslovnih 
strokovnih področij, ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz Poslovne informatike; 

- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve 
stopnje v obsegu 20 KT za izredni študij.  

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oz iroma 
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma 
študijskem programu prve stopnje. 
 
Vpisna mesta 

 Izredni 

Poslovna informatika VS (2. letnik) – program prve 
stopnje 

 

- Celje 40 

- Ljubljana 30 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 15 študentov v letnik. 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM 
 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Turizem se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli 
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati zbrani glede na: 

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, 
poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk, 

-      splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 



 

Način študija 
Redni študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan. 
Izredni študij se izvaja v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu 
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenih za 
redne študente. 
 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Turizem  VS (1. letnik) – program prve stopnje   

- Celje 70 60 

- Ljubljana - 60 

- Maribor - 50 

- Nova Gorica - 40 

- tujci iz ne EU držav 5 5 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 25 rednih študentov oz. 20 izrednih študentov v 
letnik. 
 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE 
VPIS V 2. LETNIK 
Vpisni pogoji 
Vpišejo se lahko: 
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja (Poslovni 

sekretar, Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem ter Poštni promet); 
- diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov po l. 1994 neekonomske in neposlovne usmeritve, ki 

morajo med študijem opraviti diferencialne izpite iz predmetov: Ekonomika poslovnih sistemov, Osnove 
trženja v turizmu in Poslovno komuniciranje; 

- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih študentje opravili v drugih visokošolskih študijskih programih 
prve stopnje v obsegu 45 KT za redni študij in 20 KT za izredni študij.  

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma 
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma 
študijskem programu prve stopnje. 
 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Turizem VS (2. letnik) – program prve stopnje   

- Celje 30 60 

- Ljubljana - 60 

- Maribor - 50 

- Nova Gorica - 30 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 25 rednih študentov oz. 20 izrednih študentov v 
letnik. 
 
VPIS V 3. LETNIK 
Vpisni pogoji 
Vpišejo se lahko: 
- diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz nesorodnih študijskih področij (tehniško 

področje), ki morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Ekonomika poslovnih sistemov, 
Osnove trženja v turizmu, Trendi v turistični dejavnosti in Poslovni sistemi v turizmu; 

- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz ekonomskih in drugih poslovnih 
strokovnih področij, ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz predmeta Poslovni sistemi v 
turizmu. 
 

Vpisna mesta 

 Izredni 

Turizem VS (3. letnik) – program prve stopnje  

- Celje 30 

- Ljubljana 30 

- Maribor 30 

- Nova Gorica  30 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik. 



 

 

 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VARNOSTNI MENEDŽMENT 
 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Varnostni menedžment se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v 
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

-  splošni uspeh pri zaključnem izpitu, 
   poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk, 
-  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 
 

Način študija 
Izredni študij se izvaja v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan. Pri posameznem predmetu 
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj 1/3 števila ur, predvidenih za 
redne študente. 
 
Vpisna mesta 

 Izredni 

Varnostni menedžment VS (1. letnik) - program prve 
stopnje  

 

- Celje 40 

- Ljubljana 40 

- Maribor 40 

- tujci iz ne EU držav 5 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.    
 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE 
VPIS V 2. LETNIK 
Vpisni pogoji 
Vpišejo se lahko: 
- diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 s področja varnostnih ali sorodnih ved do 
zaključka študija opravijo naslednje diferencialne izpite: Poslovna informatika in Osnove ekonomike; 
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz ekonomskih in drugih poslovnih 
strokovnih področij do zaključka študija opravijo naslednje diferencialne izpite: Teorija varnosti in varnostnega 
okolja, Osnove varnostnega menedžmenta in Obveščevalna dejavnost in varnost v gospodarskih subjektih; 
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega 
področja (komercialist, ekonomist, poslovni sekretar, računovodja in drugi nesorodni programi), ki do zaključka 
študija opravijo naslednje diferencialne izpite: Teorija varnosti in varnostnega okolja, Osnove varnostnega 
menedžmenta in Obveščevalna dejavnost in varnost v gospodarskih subjektih; 
- diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 iz sorodnih usmeritev (npr. inženir varnosti in 
policist): nimajo diferencialnih izpitov; 
- na podlagi priznanih izpitov 1. letnika, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih prve 
stopnje v obsegu 20 KT za izredni študij.  
Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na višješolskem študiju oziroma 
predhodno opravljenem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu oziroma 
študijskem programu prve stopnje. 
 



 

Vpisna mesta 

 Izredni 

Varnostni menedžment VS (2. letnik) - program prve 
stopnje  

 

- Celje 40 

- Ljubljana 40 

- Maribor 40 

- tujci iz ne EU držav 5 

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.    
 
 
 
Razpisa za vpis je bil potrjen na 53. dopisni seji UO, dne 10. 12. 2015. 
 


