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Faks.:(08) 205–40–12 

E–pošta: ft@um.si; referat.ft@um.si; janja.lupsina@um.si; tanja.druks@um.si 
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Informativno mesto: Cesta prvih borcev 36. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov 

splošne mature: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga 

je kandidat že opravil pri poklicni maturi.  
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku  40 % točk; 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,  
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku  40 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk.  

Izredni študij 
Univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni 
študij se izvaja na sedežu fakultete. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, 

je 10. 

Znanje slovenskega jezika za tuje študente 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na skupni evropski jezikovni 

okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v 2. letnik. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo, 

− opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 
1  in Lektorat slovenščine za tujce 2 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2 na Filozofski fakulteti Univerze 
v Mariboru, 

− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim 
jezikom, 

− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu, in 
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila 

o znanju slovenskega jezika. 

Vpisna mesta 
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 Redni Izredni 

Turizem: sodelovanje in razvoj – univerzitetni 

program 
40 15 

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA 
HITREJŠE NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 

napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Predvideni možni prehodi na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj so naslednji: 
Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi 
programi ter drugimi predpisi. 
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Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo: 
− v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj, kadar gre za 

prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, 

prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje 
ter delovno življenje in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.  

− v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, 
turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in 
upravljanje ter delovno življenje. 

Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: 

− izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj, 
− prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih 

izidov, 

− se mu pri prehodu 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. 
Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na 
kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v 
študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: 

− vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, 

− potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, 
− potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, 

− potrdilo o plačilu postopka. 
Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, 
upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa, ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora 
opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Turizem: sodelovanje in razvoj UN 19* 19* 

* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Sodobne turistične prakse 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 oziroma splošni maturi 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku  40 % točk. 

Izredni študij 
Visokošolski strokovni študijski program Sodobne turistične prakse se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni 
študij v slovenskem jeziku se izvaja na sedežu fakultete. Izredni študij v angleškem jeziku se izvaja na 

dislocirani enoti v Ljubljani in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 25 študentov. Če je na posamezna 

mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena 
dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom. 

Znanje slovenskega jezika za tuje študente 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na skupni evropski jezikovni 

okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v 2. letnik. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo, 
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− opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 
1  in Lektorat slovenščine za tujce 2 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2 na Filozofski fakulteti Univerze 
v Mariboru, 

− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim 
jezikom, 

− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu, in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila 

o znanju slovenskega jezika. 
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Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Sodobne turistične prakse – visokošolski strokovni 
program  

  

– Brežice 65 15 

– Ljubljana (izvedba samo v angleškem jeziku) – 70 

Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku in v skrajšanem obsegu kontaktnih ur, kar je določeno z letnim 
izvedbenim načrtom. 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA 
HITREJŠE NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 

napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi 
programi ter drugimi predpisi. 

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo: 
− v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse, kadar 

gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, 
turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in 
upravljanje ter delovno življenje in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.  

− v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, 
turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in 
upravljanje ter delovno življenje. 

Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: 

− izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične 
prakse, 

− prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih 
izidov, 

− se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: 

ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanaša na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na 
kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v 
študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: 
− vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, 

− potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, 
− potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, 
− potrdilo o plačilu postopka. 
Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, 
upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa, ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora 
opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Sodobne turistične prakse VS 19* 19* 

* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj. 


