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FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE 
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 
Tel.: (04) 237–42–22 
 (04) 237–42–15 
E–pošta: vs.fov@um.si; un.fov@um.si 
Spletna stran: https://fov.um.si 
Informativno mesto: Kidričeva cesta 55a. 

Fakulteta za organizacijske vede (FOV) bo v študijskem letu 2020/2021 izvajala študijske programe prve 
stopnje. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE 
INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV 
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV 
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV 
Študijski programi se bodo izvajali v slovenskem jeziku, za tuje študente pa se v 1. letniku, v primeru, da bo 
vpisanih vsaj 10 tujih študentov na predmet, izvedejo konzultacije v angleškem jeziku. 

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

Vpisni pogoji 
V navedene univerzitetne študijske programe 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. 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. 

Redni študij 
Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo v obliki e–izobraževanja. Fakulteta za organizacijske vede izvaja 
redni študij v Kranju. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Inženiring poslovnih sistemov – univerzitetni 
program 40 – 

Organizacija in management kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov – univerzitetni program 40 – 

Organizacija in management informacijskih 
sistemov – univerzitetni program 40 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih 
za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. 
Prehodi med programi so mogoči skladno z akreditiranimi študijskimi progami, Merili za prehode med študijskimi 
programi, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi predpisi. Študent se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega 
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programa, le če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za 
vpis v višji letnik študijskega programa. Kandidat obvezno pred prijavo kontaktira Referat za študente. 
1. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje 
Študentom in diplomantom univerzitetnih študijskih programov FOV in sorodnih univerzitetnih študijskih programov 
prve stopnje, ki se vpisujejo na univerzitetni študijski program prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov se 
omogočijo prehodi med študijskimi programi: 
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;  
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.  

Vpis v višji letnik se odobri kandidatu, ki mu je v postopku priznanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje 
akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se obravnava 
individualno.  
V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v višji letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem 
študijskem programu. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Inženiring poslovnih sistemov UN 10* – 
Organizacija in management kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov UN 10* – 

Organizacija in management informacijskih sistemov 
UN 10* – 

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

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE 
INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV 
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV 
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV 
Študijski programi se bodo izvajali v slovenskem jeziku, za tuje študente pa se v 1. letniku, v primeru, da bo 
vpisanih vsaj 10 tujih študentov na predmet, izvedejo konzultacije v angleškem jeziku. 

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

Vpisni pogoji 
V navedene visokošolske strokovne študijske programe 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. 
Redni in izredni študij 
Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo v obliki e–izobraževanja. Fakulteta za organizacijske vede izvaja 
redni študij v Kranju. 
Izredni študij bo organiziran na sedežu fakultete v Kranju, če se bo v 1. letnik posameznega študijskega 
programa vpisalo najmanj 12 študentov. Študijski program bo izveden v obliki predavanj ali konzultacij, 
odvisno od števila vpisanih študentov na predmet. 
Višina prispevka za izredni študij bo predvidoma znana v začetku julija 2020. 
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Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Inženiring poslovnih sistemov – visokošolski 
strokovni program 60 30 

Organizacija in management kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov – visokošolski strokovni 
program 

60 30 

Organizacija in management informacijskih 
sistemov – visokošolski strokovni program 60 30 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih 
za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. 
Prehodi med programi so mogoči skladno z akreditiranimi študijskimi progami, Merili za prehode med študijskimi 
programi, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi predpisi. Študent se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega 
programa, le če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za 
vpis v višji letnik študijskega programa. Kandidat obvezno pred prijavo kontaktira Referat za študente. 
1. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje ter prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi 

in visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje: 
Študentom in diplomantom visokošolskih strokovnih študijskih programov FOV in sorodnih visokošolskih strokovnih 
študijskih programov prve stopnje ter študentom in diplomantom univerzitetnih študijskih programov FOV in sorodnih 
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje, ki se vpisujejo na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in 
management informacijskih sistemov se omogočijo prehodi med študijskimi programi: 
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;  
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.  

Vpis v višji letnik se odobri kandidatu, ki mu je v postopku priznanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje 
akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se obravnava 
individualno.  
V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v višji letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem 
študijskem programu. 

2. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi: 
Diplomantom višješolskih študijskih programov, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske izobrazbe in se 
vpisujejo na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov se 
omogočijo prehodi med študijskimi programi: 
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;  
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.  

Vpis v 2. letnik se odobri kandidatu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega 
programa prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih 
sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov in mu je v postopku priznanih toliko študijskih 
obveznosti (ECTS), da izpolnjuje akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v 2. letniku novega študijskega programa.  
Vloga kandidata se obravnava individualno. Pristojni prodekan, skupaj praviloma s pristojnimi predstojniki oz. 
namestniki kateder kandidatom, ki izpolnjujejo akreditirane pogoje za vpis v 2. letnik, določijo dodatne obveznosti glede 
na predhodno opravljene vsebine, ki jih mora študent opraviti do vpisa v 3. letnik. 
V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v 2. letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem 
študijskem programu. 
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Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Organizacija in management kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov VS  15* 30* 

Organizacija in management informacijskih sistemov 
VS  15* 30* 

Inženiring poslovnih sistemov VS  15* 30* 
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT V ŠPORTU 
Študijski programi se bodo izvajali v slovenskem jeziku, za tuje študente pa se v 1. letniku, v primeru, da bo 
vpisanih vsaj 10 tujih študentov na predmet, izvedejo konzultacije v angleškem jeziku. 

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

Vpisni pogoji 
V študijski program Management v športu 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. 

Način študija 
Študijski program se bo izvajal kot izredni študij. 
Predmeti se bodo izvajali od 50 % do 100 % na daljavo, v obliki e – izobraževanja. 
Fakulteta izvaja izredni študij v Kranju. 
Izredni študij se bo izvajal, če se bo v 1. letnik študijskega programa vpisalo najmanj 20 študentov. Izveden 
bo v obliki predavanj ali konzultacij, odvisno od števila vpisanih študentov na predmet. 
Višina prispevka za izredni študij bo predvidoma znana v začetku julija2020. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Management v športu – visokošolski strokovni 
program – 30 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih 
za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. 
Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi 
in drugimi predpisi. 
Na študijski program 1. stopnje Management v športu (VS) je možen prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih 
programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja športa KLASIUS P16: 1014, če ob 
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem študijskem 
programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in če izpolnjujejo 
pogoje za vpis v ta študijski program. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa, se lahko 
študent vpiše v drugi ali višji letnik študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS). 
Pristojna komisija FOV UM, lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku priznavanja, priznanih vsaj 
toliko ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS) in določi 
manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na novem študijskem programu. 
Kandidat mora k prijavi, ki jo vloži skladno z razpisnimi navodili preko Evš sistema, na FOV UM posredovati tudi 
potrjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjen vsebinski program opravljenih študijskih obveznostih iz 
prvega študijskega programa. 
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija. 
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Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Management v športu VS – 10 

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

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE KRIZNI MANAGEMENT 
Študijski programi se bodo izvajali v slovenskem jeziku, za tuje študente pa se v 1. letniku, v primeru, da bo 
vpisanih vsaj 10 tujih študentov na predmet, izvedejo konzultacije v angleškem jeziku. 

Trajanje študija 

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

Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Krizni management se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit 
v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 
Vsi kandidati morajo opraviti pisni preizkus posebne nadarjenosti s področja kriznega managementa. 
Pisnega preizkusa posebne nadarjenosti s področja kriznega managementa ni treba opravljati kandidatom, ki 
izkazujejo znanja, ki jih predvideva pisni preizkus, z ustreznimi dokazili oziroma delovnimi izkušnjami več 
kot eno leto. 

Preizkus posebne nadarjenosti s področja kriznega managementa 

Pisnega preizkusa posebne nadarjenosti s področja kriznega managementa ni treba opravljati 
kandidatom, ki izkazujejo znanja, ki jih predvideva pisni preizkus, z ustreznimi dokazili oziroma 
delovnimi izkušnjami več kot eno leto. 
Preizkus znanja v prvem prijavnem roku bo 29. junija 2020 in se ga udeležijo tudi kandidati z dokazili o 
organizacijskih znanjih in kompetencah, socialnih znanjih in kompetencah oziroma z delovnimi izkušnjami 
več kot eno leto. 
Če bodo po končanem izbirnem postopu v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo 
preizkus posebne nadarjenosti s področja kriznega managementa v drugem prijavnem roku 11. septembra 
2020. Udeležijo se ga tudi kandidati z dokazili o organizacijskih znanjih in kompetencah, socialnih znanjih in 
kompetencah oziroma z delovnimi izkušnjami več kot eno leto. 
Delovne izkušnje bodo kandidati izkazovali s splošnim poznavanjem področij nacionalne in mednarodne 
varnosti (področja zaščite in reševanja, Slovenske vojske, Slovenske policije, gasilstva, zasebne-varnosti, 
inšpekcijskih služb) in področij kritične infrastrukture (področja energetike, transporta, telekomunikacij in 
ostalih področij) ter obvladovanja tveganj v podjetjih. Delovne izkušnje kandidati izkazujejo s potrdilom 
delodajalca oziroma tremi leti delovanja v prostovoljnem gasilskem društvu. 
Pisni preizkus posebne nadarjenosti s področja kriznega managementa obsega: 
1. Preizkus organizacijskih znanj in kompetenc 

Preizkus organizacijskih znanj in kompetenc predstavlja preizkus samostojnosti in natančnosti ter 
sposobnosti kritične presoje. 

2. Preizkus socialnih znanj in kompetenc 
Preizkus socialnih znanj in kompetenc predstavlja preizkus komunikativnosti, samoiniciativnosti, 
tolerantnosti, vztrajnosti in sposobnosti timskega dela. 

Pisni preizkus se opravi v obliki pisnega testa. 
Vsem, ki so v prejšnjih letih opravili pisni preizkus s področja kriznega managementa, se preizkus prizna. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo  
kandidati izbrani glede na: 
− uspeh iz preizkusa posebne nadarjenosti s področja kriznega managementa 50 % točk, 
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 25 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 25 % točk. 
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Načini študija 
Program se izvaja kot izredni študij v Kranju. Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo. Metode in 
organizacijske oblike študija bodo kombinirane – avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 
Študijski program bo izveden, če se bo v 1. letnik vpisalo najmanj 15 študentov. Študijski program bo izveden 
v obliki predavanj ali konzultacij, odvisno od števila vpisanih študentov na predmet. 
Višina prispevka za izredni študij bo predvidoma znana v začetku julija 2020.  

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Krizni management – visokošolski strokovni 
program – 25 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih 
za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. 
Pogoji med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi 
programi in drugimi predpisi. 
Na študijski program 1. stopnje Krizni management (VS) je možen prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih 
programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja poslovne in upravne vede (KLASIUS-
P:16 48), če ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete 
v tem študijskem programu prizna vsaj polovico študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in če 
izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa, 
se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS). 
Pristojna komisija oz. katedra FOV UM lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku priznavanja 
priznanih vsaj toliko ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa 1. stopnje Krizni management 
(VS) in določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na novem študijskem programu. 
Kandidat mora k prijavi, ki jo vloži skladno z razpisnimi navodili preko EVŠ sistema, na FOV UM posredovati tudi 
potrjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjen vsebinski program opravljenih študijskih obveznosti iz 
prvega študijskega programa. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno 
oceno dosedanjega študija. 
Vpisna mesta 
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