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RAZPIS ZA VPIS  
v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 2018/2019 
 

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE 
Lava 7, 3000 Celje, Slovenija 
 
KONTAKTNI PODATKI  
▪ Telefon: (03) 428-55-36, 428-55-91 
▪ Spletni naslov: www.fkpv.si 
▪ Elektronski naslov: podiplomski@fkpv.si 
 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju FKPV) je samostojni visokošolski 
zavod. Izvaja magistrske študijske programe druge stopnje:  
▪ Komerciala  
▪ Poslovna informatika  
▪ Turizem  
 
Študij se izvaja v slovenskem jeziku. 
 

INFORMATIVNA MESTA  
▪ Celje, sedež fakultete, Lava 7 in na enotah za izredni študij: 
▪ Ljubljana, Biotehniški izobraževalni center, Cesta v Mestni log 47, 
▪ Maribor, Izobraževalni center Piramida Maribor, Park mladih 3, 
▪ Nova Gorica, Lampret Consulting d. o. o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 
 
INFORMATIVNI DNEVI  
▪ 9. 2. 2018 ob 16.30 
▪ 10. 2. 2018 ob 10.00 
▪ 7. 6. 2018 ob 16.30     
▪ 6. 9. 2018 ob 16.30  
▪ 20. 9. 2018 ob 16.30  
 
Informativni dnevi se izvajajo na fakulteti v Celju in na vseh omenjenih enotah za izredni 
študij. 
 
PRIJAVNI ROKI 
▪ 1. prijavni rok: od 6. 2. 2018 do 11. 7. 2018 
▪ 2. prijavni rok: od 14. 7. 2018 do 30. 9. 2018 
 
NAČIN PRIJAVE 
Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava. 

http://portal.evs.gov.si/prijava
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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. Kot pravočasno se upošteva 
prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.   

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora 
obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom, nato ga 
natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku na naslov, ki 
je določen z razpisom.  Kot pravočasno se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ  do roka, 
določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem 
obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov in v roku, določenim z 
razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave 
elektronsko v eVŠ.  
 
Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv fakultete pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev 
(diploma visokošolskega/univerzitetnega programa in potrdilo o opravljenih izpitih 
predhodnega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov). Kandidati ne 
pošiljajo izvirnikov diplomskih listin in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na fakulteto.  
 
 

VPISNI ROKI 
1. rok: od 12. 7. 2018 do 13. 7. 2018 
2. rok: od 14. 7. 2018 do 30. 9. 2018 oz. do zasedbe prostih mest 
 
Najpozneje do 30. 10. 2018 je mogoč le še vpis iz upravičenih razlogov, če tako na prošnjo 
kandidata odloči pristojni organ FKPV. Ne glede na upravičen razlog, mora kandidat prijavo 
za vpis oddati do 30. 9. 2018. 
 
Na podlagi poslane prijave za vpis prejmejo kandidati vabilo na vpis. Dokazila o izpolnjevanju 
vpisnih pogojev priložijo kandidati ob vpisu. Kot dokazila veljajo fotokopije spričeval overjene 
pri notarju, na upravni enoti ali pri uradnih osebah fakultete. 
 
 
DODATNE STORITVE IN PONUDBA 
Fakulteta nudi za študente dodatne storitve oz. seminarje:  
▪ seminar retorike,  
▪ seminar o magistrski nalogi,  
▪ seminar Informacijsko opismenjevanje 1 - iskanje po COBISS/OPAC-u in specializiranih 

bazah polnih besedil,  
▪ seminar informacijsko opismenjevanje 2 - navajanje literature in pisanje povzetkov,   
▪ obiske zunanjih predavateljev,  
▪ mednarodno izmenjavo,  
▪ brezplačno svetovanje v okviru Kariernega centra FKPV,  
▪ informacijsko podporo študiju,  
▪ strokovno literaturo iz knjižnice fakultete,  
▪ članarino za knjižnico fakultete in  
▪ brezplačno članstvo v Alumni klubu.  
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ŠOLNINA 
FKPV zaračunava šolnino po veljavnem ceniku objavljenem na spletni strani fakultete. 
 
VPIS TUJCEV  
Kandidati, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini, oddajo elektronsko prijavo 
preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava, katere del je tudi vloga za 
priznavanje izobraževanja. 
Vlogi priložijo overjene kopije diplome ali potrdila o diplomiranju, odločbe o priznavanju 
tujega izobraževanja ter prevode ostalih zahtevanih prilog v razpisu. Več podatkov glede 
priznavanja za konkretni študij lahko dobite na e-naslovu: podiplomski@fkpv.si. 
 
Tuji državljani morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na osnovni ravni (A1-B1) 
glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.  
 
 
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE KOMERCIALA 
 
• Strokovni naslov: magister/magistrica poslovnih ved 
• Trajanje študija: dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS 
• Kraj izvajanja: Celje, Ljubljana, Maribor, Nova Norica 
• Moduli študija: Globalno trženje, Računovodstvo in kontroling, Podjetniške finance 
 
Vpisni pogoji  
V magistrski študijski program Komerciala se kandidati lahko vpišejo v 1. letnik oziroma neposredno v 
2. letnik (vpis v višji letnik), če izpolnjujejo naslednje pogoje za vpis 
 
V 1. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo: 
• visokošolskega strokovnega programa s področij ekonomije, poslovnih, organizacijskih in 

upravnih ved, družboslovja in pravnih ved, ovrednotenih s 180 ECTS;  
•  študijskega programa drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh 

programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 11 ECTS iz predmetov dodiplomskega 
študija: uvod v gospodarstvo (6 ECTS) in upravljanje s kadri (5 ECTS).  

 
Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. 
Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim 
študijem po dogovoru z nosilcem predmeta.  
 
V 2. letnik (vpis v višji letnik) se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo: 

• štiriletnega univerzitetnega študijskega programa s področij ekonomije, poslovnih, 
organizacijskih in upravnih ved, družboslovja in pravnih ved, ovrednotenih z 240 ECTS; 

• štiriletnega univerzitetnega študijskega programa z drugih področij, ovrednotenih z 240 ECTS, 
vendar ob pogoju, da opravijo seminarsko nalogo pri enem od naslednjih predmetov: 
raziskovalna metodologija ali strategija in razvoj podjetja; 

• kandidati, ki se jim prizna najmanj 40 KT predhodno pridobljenega formalnega ali neformalnega 
znanja (32. točka programa*). 

(*) Prizna se lahko do 50 KT formalnega ali neformalnega znanja v programu. 
 
Pod enakimi pogoji kot študentje, ki so končali študij na kateri od slovenskih šol, se vpisujejo tudi 
študentje, ki so končali prvo stopnjo študija v tujini (rubrika »Vpis tujcev«).  
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

http://portal.evs.gov.si/prijava
mailto:podiplomski@fkpv.si
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Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
  - povprečno oceno dodiplomskega študija – 70% točk 
  - oceno diplomske naloge – 30% točk  
 
Način študija  
Izredni študij, ki se izvaja v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldan. 
 
Vpisna mesta 

KOMERCIALA II 1. letnik Vpis v višji letnik 

CELJE 50 20 

LJUBLJANA 50 20 

MARIBOR 40 20 

NOVA GORICA 30 20 

Tujci drugih držav članic EU 5 5 

Tujci držav ne EU članic 5 5 

Pogoj za izvajanje programa oz. modula na enoti je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik. 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE POSLOVNA INFORMATIKA 
 
• Strokovni naslov: magister/magistrica poslovne informatike  
• Trajanje študija: dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS 
• Kraj izvajanja: Celje, Ljubljana, Maribor 
• Modula študija: Menedžment informacijskih sistemov, Spletne aplikacije 
 
Vpisni pogoji  
V magistrski študijski program Poslovna informatika se kandidati lahko vpišejo v 1. letnik oziroma 
neposredno v 2. letnik (vpis v višji letnik), če izpolnjujejo naslednje pogoje za vpis.  
 
V 1. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo: 
• visokošolskega strokovnega programa s področja računalništva in informatike ali poslovne 

informatike,  ovrednotenih s 180 ECTS;  
• študijskega programa drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh 

programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 15 ECTS iz predmetov dodiplomskega 
študija: podatkovne zbirke I (8 ECTS) in poslovni informacijski sistemi (7 ECTS).  

 
Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. 
Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim 
študijem po dogovoru z nosilcem predmeta.  
 
V 2. letnik (vpis v višji letnik) se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo: 
•     štiriletnega univerzitetnega študijskega programa s področij računalništva in informatike ali  
       poslovne informatike, ovrednotenih z 240 ECTS;  
• ki so opravili pogoje za vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje 

Komerciala ali drugih študijskih programov na FKPV in opravijo dodatno obveznost iz predmetov 
podatkovne  zbirke II (8 ECTS) in IT podpora menedžmentu (8 ECTS); 

• kandidati, ki se jim prizna najmanj 40 KT predhodno pridobljenega formalnega ali neformalnega 
znanja (32. točka programa*). 
(*) Prizna se lahko do 50 KT formalnega ali neformalnega znanja v programu. 

 
Pod enakimi pogoji kot študentje, ki so končali študij na kateri od slovenskih šol, se vpisujejo tudi 
študentje, ki so končali prvo stopnjo študija v tujini (rubrika »Vpis tujcev«). 
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Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
- povprečno oceno dodiplomskega študija - 70% točk 
- oceno diplomske naloge - 30% točk  
 
Način študija 
Izredni študij, ki se izvaja v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldan. 
 
Vpisna mesta 

POSLOVNA INFORMATIKA II 1. letnik Vpis v višji letnik 

CELJE 30 20 

LJUBLJANA 30 20 

MARIBOR 30 20 

Tujci drugih držav članic EU 5 5 

Tujci držav ne EU članic 5 5 

Pogoj za izvajanje programa oz. modula na enoti je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik. 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE TURIZEM 
 
• Strokovni naslov: magister/magistrica turizma  
• Trajanje študija: dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS 
• Kraj izvajanja: Celje, Ljubljana, Maribor 
• Modula študija: Turistična destinacija, Hotelirska industrija 
 
Vpisni pogoji 
V magistrski študijski program Turizem se kandidati lahko vpišejo v 1. letnik oziroma neposredno v 2. 
letnik (vpis v višji letnik), če izpolnjujejo naslednje pogoje za vpis.  
 
V 1. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo:  
• visokošolskega strokovnega programa s področji: ekonomije, poslovnih, organizacijskih in 

upravnih ved, turizma, družboslovja in pravnih ved, ovrednotenih s 180 ECTS; 
• študijskega programa drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh 

programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 15 ECTS iz predmetov dodiplomskega 
študija: ekonomika poslovnih sistemov (7 ECTS) in osnove študija turizma (8 ECTS).  

 
Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. 
Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim 
študijem po dogovoru z nosilcem predmeta. 
 
V 2. letnik (vpis v višji letnik) se lahko vpišejo kandidati, ki imajo: 
•     diplomo štiriletnega univerzitetnega študijskega programa s področij: ekonomije, iz poslovnih,  
       organizacijskih in upravnih ved, družboslovja in pravnih ved,  ovrednotenih z 240 ECTS; 
• štiriletnega univerzitetnega študijskega programa z drugih področij, ovrednotenih z 240 ECTS, 

vendar ob pogoju, da opravijo seminarsko nalogo pri enem izmed naslednjih predmetov: 
raziskovalna metodologija ali strategija in razvoj podjetja; 

• kandidati, ki se jim prizna najmanj 40 KT predhodno pridobljenega formalnega ali neformalnega 
znanja (32. točka programa*). 
(*) Prizna se lahko do 50 KT formalnega ali neformalnega znanja v programu. 
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Pod enakimi pogoji kot študentje, ki so končali študij na kateri od slovenskih šol, se vpisujejo tudi 
študentje, ki so končali prvo stopnjo študija v tujini (rubrika »Vpis tujcev«).  
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
- povprečno oceno dodiplomskega študija - 70% točk 
- oceno diplomske naloge - 30% točk. 
 
Način študija  
Izredni študij, ki se izvaja v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldan. 
 
Vpisna mesta 

TURIZEM II 1. letnik Vpis v višji letnik 

CELJE 30 20 

LJUBLJANA 30 20 

MARIBOR 30 20 

Tujci drugih držav članic EU 5 5 

Tujci držav ne EU članic 5 5 

Pogoj za izvajanj programa oz. modula na enoti je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik. 
 
 
Razpis za vpis je bil potrjen na 60. seji UO, dne 22. 12. 2017. 
 
 
 
 


