
 
 
 
 

RAZPIS ZA VPIS 
V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE NA PRIMORSKEM FAKULTETE ZA 

MANAGEMENT KOPER V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011 
 
 
 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 
Cankarjeva 5, 6000 Koper 
 
Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 26, 610 20 27 
Faks: (05) 610 20 15 
E-pošta: referat@fm.upr.si  
Spletna stran: www.fm.upr.si 
 
 
Fakulteta za management Koper (UP FM) bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala študijske programe: 
- Magistrski program 2. stopnje Management, 
- Magistrski program 2. stopnje Ekonomija in finance, 
- Magistrski program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja, 
- Doktorski študijski program Management, sprejeti pred 11. 6. 2004 
 
 

II-1 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT 

VRSTA PROGRAMA: magistrski študijski program (2. stopnja) 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti, 120 kreditnih točk 

VPISNI POGOJI:  
Pogoj za vpis v 1. letnik je:  
a) diploma študijskega programa 1. stopnje v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali  
b) diploma triletnega dodiplomskega študijskega programa (programi sprejeti pred 11. 6. 2004) s 

področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 
   
Neposredno v 2. letnik (PO MERILIH ZA PREHODE) se lahko vpišejo: 
a) diplomanti študijskega programa 1. stopnje v obsegu 240 kreditnih točk po ECTS s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali  
b) diplomanti štiriletnega dodiplomskega študijskega programa (programi sprejeti pred 11. 6. 2004) s 

področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava;; ali  
c) diplomanti specialističnega študijskega programa (programi sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 
 
V 1. oziroma v 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, 
ki pa mora pred vpisom opraviti premostitveni program: Uvod v ekonomijo, Uvod v management in 
Uvod v pravo.  
 
V primeru OMEJITVE VPISA v 1. oziroma v 2. letnik bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 
predhodnega študija.   



NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU):  

Kraj izvajanja 

1. letnik 2. letnik
Po merilih za 

prehode 
Redni  Izredni  Redni  Izredni 

Koper 100  40  * 20 
Celje 80  40 * 20 
Škofja Loka 80  40 * 20 
SKUPAJ 260 120 50 60 
* število razpisanih mest na rednem študiju po merilih za prehode je omejeno s številom razpisanih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2009/2010. Trenutno je za vpis po merilih za prehode v 2. letnik na 
rednem študiju prostih skupaj 50 mest.  
 
 
Na posameznem študijskem središču bo študijski program izveden, če bo v posamezen letnik vpisanih 
najmanj 30 študentov.  
 
Spletna stran, na kateri je objavljen študijski program: http://www.fm-kp.si/index.php?showid=703 
 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV: 
Kandidati za vpis predložijo: 
- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna 

ocena študija. 

Diplomantom UP Fakultete za management ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 
overjene fotokopije diplome. 
 

II-2  ŠTUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA IN FINANCE 

VRSTA PROGRAMA: magistrski študijski program (2. STOPNJA) 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti, 120 kreditnih točk 

VPISNI POGOJI:  
Pogoj za vpis v 1. letnik je:  
a) diploma študijskega programa 1. stopnje v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali  
b) diploma triletnega dodiplomskega študijskega programa (programi sprejeti pred 11. 6. 2004) s 

področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 
   
Neposredno v 2. letnik (PO MERILIH ZA PREHODE) se lahko vpišejo: 
a) diplomanti študijskega programa 1. stopnje v obsegu 240 kreditnih točk po ECTS s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali  
b) diplomanti štiriletnega dodiplomskega študijskega programa (programi sprejeti pred 11. 6. 2004) s 

področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali  
c) diplomanti specialističnega študijskega programa (programi sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 



 
V 1. oziroma 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki 
pa mora pred vpisom opraviti premostitveni program: Uvod v ekonomijo, Računovodstvo in Poslovne 
finance.  
 
V primeru OMEJITVE VPISA v 1. oziroma 2. letnik bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 
predhodnega študija.  

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU):  

Kraj izvajanja 1. letnik 2. letnik po merilih za prehode 
Redni  Izredni Redni Izredni 

Koper 40 20  * 20 
Celje 40 20 - 20 
Škofja Loka 40 20  * 20 
SKUPAJ 120 60 82 60 
* število razpisanih mest na rednem študiju po merilih za prehode je omejeno s številom razpisanih 
mest za 1. letnik v študijskem letu 2009/2010. Trenutno je za vpis po merilih za prehode v 2. letnik na 
rednem študiju prostih skupaj 82 mest.  
 
 
Na posameznem študijskem središču bo študijski program izveden, če bo v posamezen letnik vpisanih 
najmanj 30 študentov.  
 
Spletna stran, na kateri je objavljen študijski program: http://www.fm-
kp.si/index.php?showid=704 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV: 
Kandidati za vpis predložijo: 
- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna 

ocena študija. 

Diplomantom UP Fakultete za management ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 
overjene fotokopije diplome. 
 
 
 

II-3 ŠTUDIJSKI PROGRAM: UPRAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA  

Študijski program izvajajo skupaj UP Fakulteta za management Koper, UP Fakulteta za humanistične 
študije Koper in UP Visoka šola za zdravstvo Izola. 

ŠTUDIJSKI PROGRAM IMA 4 SMERI: 
- Trajnostno upravljanje ekonomskih virov 
- Trajnostno upravljanje naravnih virov 
- Trajnostno upravljanje kulturnih in prostorskih virov 
- Trajnostno upravljanje okoljskega zdravja 
 



VRSTA PROGRAMA: magistrski študijski program  (2. stopnja) 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti, 120 kreditnih točk po ECTS 

VPISNI POGOJI:  
Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) Diploma s področja humanističnih ved, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prava, ved o 
živi naravi, ved o neživi naravi, tehniških ved,  proizvodnih tehnologij, transportnih storitev, 
zdravstva, osebnih storitev, varstva okolja ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva po: 

 študijskem programu 1. stopnje (sprejeti po 11. 6. 2004) v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS 
ali  

 triletnem dodiplomskem študijskem programu (sprejetim pred 11. 6. 2004). 
b) diploma z drugih strokovnih področij, s tem da mora kandidat pred vpisom opraviti študijske 
obveznosti v obsegu 12 - 18 kreditnih točk po ECTS. Kandidatu študijske obveznosti določi 
pristojna komisija. 

 

VPISNI POGOJI:  
Neposredno v 2. letnik (PO MERILIH ZA PREHODE) se lahko vpišejo: 

a)   diplomanti študijskega programa 1. stopnje v obsegu 240 kreditnih točk po ECTS ali  
b) diplomanti štiriletnega dodiplomskega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) ali  
c) diplomanti specialističnega študijskega programa. 

 
Pri vpisu se upošteva doseženo število kreditnih točk po ECTS, zahtevnost glede na kvalifikacijski 
okvir in vsebine, tako da se zagotavlja kompetenčni profil diplomanta. Kandidatu študijske obveznosti 
določi pristojna komisija. 
 
V primeru OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. 
 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA 
Upravljanje trajnostnega 
razvoja (magistrski program 2. 
stopnje) 

1. letnik 2. letnik po merilih za 
prehode 

 Redni  Izredni Redni Izredni 
Koper 80 40 - 40 
 
Študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih vsaj 30 študentov.   
 
Spletna stran, na kateri je objavljen študijski program: http://www.fm-kp.si/index.php?showid=1324  
 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV: 
Kandidati za vpis predložijo: 
- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna 

ocena študija. 

Diplomantom UP Fakultete za management Koper, UP Fakultete za humanistične študije Koper in UP 
Visoke šole za zdravstvo Izola ni potrebno prilagati overjene fotokopije diplome in potrdila o 
opravljenih izpitih. 
 
 
 



II-4 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT  

 
VRSTA PROGRAMA: doktorski študijski program (program sprejet pred 11. 6. 2004) 
 
TRAJANJE ŠTUDIJA: enovit doktorski študij (po diplomi univerzitetnega študija) traja 4 leta (240 kreditnih 
točk po ECTS) in je organiziran tako, da se prvi 2 leti izvajata po pravilih za magistrski študij, drugi 2 
leti pa kot individualno raziskovalno delo. V študijskem letu 2010/2011 je možen le vpis neposredno v 
3. letnik. 
 
VPISNI POGOJI:  
Neposredno v 3. letnik (PO MERILIH ZA PREHODE) se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili magistrske 
študijske programe (programi sprejeti pred 11. 6. 2004).  
 
DODATNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI (DIFERENCIALNE IZPITE) za te kandidate določi Senat UP FM, in sicer:   
a) kandidatom, ki so zaključili magistrski študijski program na UP FM, se ne določi dodatnih 

študijskih obveznosti; 
b) kandidatom, ki so zaključili magistrski študijski program s področja ekonomije, poslovnih ved in 

sorodnih družboslovnih ved, se določi dodatna študijska obveznost iz predmeta Raziskovalna 
metodologija v družboslovju; 

c) kandidatom, ki so zaključili magistrski študijski program z drugih družboslovnih področij, se 
določita dve dodatni študijski obveznosti – izpit iz predmeta Raziskovalna metodologija v 
družboslovju in enega izmed obveznih predmetov 1. letnika magistrskega študijskega programa 
Management (Management ali Ekonomski in pravni vidiki managementa). Odločitev o tem 
sprejme pristojna komisija UP FM glede na predhodno izobrazbo kandidata; 

d) kandidati, ki so zaključili magistrski študijski program z ostalih področij opravijo dodatne študijske 
obveznosti iz obveznih predmetov študijskega programa (Management, Ekonomski in pravni vidiki 
managementa in Raziskovalna metodologija v družboslovju). 

Dodatne študijske obveznosti morajo kandidati za vpis v 3. letnik opraviti do vpisa v 4. letnik. 
Kandidati, ki menijo, da so v magistrskem študijskem programu že opravili po vsebini enake 
obveznosti, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanja in spretnostni na Komisijo za priznavanje znanja 
in spretnosti UP FM. 
 
V primeru OMEJITVE VPISA bodo kandidati za vpis v 3. letnik izbrani na podlagi študijskega uspeha (do 
10 točk), bibliografije ter raziskovalnega in razvojnega dela (do 30 točk), ustreznosti teme raziskovanja 
z vidika študijskega programa UP FM (do 20 točk) in razgovora s kandidatom (do 20 točk). 
 
Ustreznost predvidene teme raziskovanja oziroma doktoriranja z vidika študijskega programa UP FM 
se ocenjuje na podlagi predloga dispozicije (največ 2 strani), ki vsebuje opredelitev raziskovalnega 
problema, predvidene cilje raziskave, predvideno metodologijo ter 10 – 15 bibliografskih enot. 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU): 15 (3. letnik); Koper 
 
Spletna stran, na kateri je objavljen študijski program: http://www.fm-kp.si/index.php?showid=84 
 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV: 
Kandidati za vpis v 3. letnik predložijo: 
- originalno ali overjeno fotokopijo magistrske diplome, 
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bosta razvidni povprečna 

ocena na podiplomskem študiju in ocena magistrskega dela, 
- bibliografijo in 
- dokazila o razvojno raziskovalnem delu ter 



- predlagajo temo doktorske disertacije (kratka dispozicija). 

 

Diplomantom UP Fakultete za management ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 
overjene fotokopije diplome. 
 
 

III. PREMOSTITVENI PROGRAM PRED VPISOM V ŠTUDIJSKE PROGRAME MANAGEMENT (2. STOPNJA), 
EKONOMIJA IN FINANCE (2. STOPNJA) IN MANAGEMENT (DOKTORSKI, SPREJET PRED SPREJET PRED 11. 6. 

2004)  : 

Za študijske obveznosti (premostitveni program), ki jih morajo kandidati iz drugih strokovnih področij  
opraviti pred vpisom, bodo organizirane priprave na izpit v mesecu juliju, avgustu in septembru. 
Termini priprave na izpit in izpitni roki bodo objavljeni na spletni strani Fakultete za management 
Koper. Kandidati lahko premostitveni program opravijo v okviru redne izvedbe predmetov v tekočem 
študijskem letu.  

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 13. 9. 2010 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 31. 8. 2010. Vlogi priložijo ustrezno dokumentacijo. Več 
informacij o možnosti uveljavljanja znanj in spretnosti dobijo kandidati na naslovu http://www.fm-
kp.si/index.php?showid=785  
 

IV. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO IN VPIS  

Kandidati se za vpis v podiplomski študij prijavijo s prijavnim obrazcem. Ta bo, skupaj s podrobnejšimi 
navodili, objavljen na spletnih straneh članic UP najkasneje 15. 6. 2010. Prijavni obrazci niso enotni na 
ravni univerze, zato morajo kandidati poiskati prijavni obrazec na spletni strani članice UP, ki izvaja 
študijski program. 

Ustrezno izpolnjen prijavni obrazec in dokazila posreduje kandidat na naslov članice UP. Na ovojnico 
poleg naslova pripiše še »Prijava za vpis v podiplomski študij 2010/2011«. 
 
 
ROK ZA PRIJAVO  

Za vpis v podiplomske študijske programe UP se kandidati prijavijo do 13. 09. 2010. 

  
Če bodo po zaključenem prvem prijavnem roku še prosta vpisna mesta na posameznih študijskih 
programih, bo možna prijava tudi po preteku prvega prijavnega roka. Članice Univerze na Primorskem 
bodo prosta vpisna mesta objavile na svojih spletnih straneh. 
 
 
SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA 

Vsi prijavljeni kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku prejeli sklep o rezultatu izbirnega 
postopka.  
 
 



VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vpis v študijske programe bo potekal v septembru in v prvi polovici oktobra 2010.  

Sprejeti kandidati bodo prejeli vabila k vpisu ter natančnejša navodila o postopku in točnih terminih 
vpisa, morebitnem plačilu šolnine ter druge pomembne informacije glede vpisa in študija.  

V. ŠOLNINA 

Šolnina in prispevki za študij za študijsko leto 2010/2011 bodo določeni v Ceniku UP, ki ga bo Upravni 
odbor UP sprejel predvidoma v juniju 2010. Cenik UP bo objavljen na spletni strani UP, na naslovu 
http://www.upr.si/sl/Izobrazevanje/Solnine/.    

VI. DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na 
informativnih dnevih.  
 
Informativni dnevi: 
Kraj  Lokacija Telefon (referat 

za študente) 
Junij September 

Koper sedež fakultete, 
Cankarjeva 5 
 
referat@fm.upr.si 

05 610 20 03 
05 610 20 20 
05 610 20 26 
05 610 20 27 

15. 6. 2010 ob 17. uri 
(za program 
Management, 
Ekonomija in finance) 
in ob 18. uri za 
program Upravljanje 
trajnostnega razvoja 

31. 8. 2010 ob 17. uri 
(za program 
Management, 
Ekonomija in finance) in 
ob 18. uri za program 
Upravljanje trajnostnega 
razvoja 

Škofja 
Loka 
 

Bivša vojašnica, 
Partizanska 1 
referat-sl@fm-

kp.si 

04 506 13 70  

17. 6. 2010 ob 17. uri 2. 9. 2010 ob 17. uri 

Celje 

 
FM - študijsko 
središče Celje, 

Ljubljanska c. 5a 
referat-ce@fm-

kp.si 

03 490 03 32 

11. 6. 2010 ob 17. uri 3. 9. 2010 ob 17. uri 

 
 
 


