
 
 

Spoštovani, 

organizatorka/organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu in organizatorka/ organizator 

poslovanja v velneški dejavnosti. 

 

Kot odgovor na najsodobnejše trende in potrebe turistične in gostinske dejavnosti v regiji, je 

portoroška Fakulteta za turistične študije – Turistica (Univerza na Primorskem) pripravila 

prilagojen program izobraževanja za pridobitev visokošolske izobrazbe, ki se bo jeseni 2019 

začel izvajati v Mariboru, v prostorih VSGT Maribor. Program Management turističnih 

podjetij omogoča diplomantom višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter 

Velnes, da nadgradijo svoje znanje in pridobijo nove kompetence na področju vodenja, 

upravljanja in trženja v gostinstvu in turizmu. Z zaključenim programom Fakultete za 

turistične študije - Turistice pridobijo študenti naziv »diplomirani/a organizator/ka 

turizma« in vse pravice, ki iz njega izhajajo.  

 

V nadaljevanju se nahajajo osnovne informacije o študijskem programu v obliki odgovorov 

na najpogostejša vprašanja diplomantov višjih šol o možnostih in koristih nadaljevanja 

študija na Turistici.  

 

KDO IZVAJA ŠTUDIJ?  

 
 

 

Portoroška Fakulteta za turistične študije – 

Turistica (Univerza na Primorskem) je 

največja turistična fakulteta v Sloveniji, ki 

v sodelovanju z vodilnimi turističnimi 

institucijami izobražuje za globalno 

inovativen in lokalno odgovoren turizem. 

Kot prva turistična fakulteta že od leta 

1995 uresničuje evropsko vizijo 

izobraževanja kadrov za turizem in z njim 

povezanih dejavnosti. Turistica ima že 20 

let izkušenj z izobraževanjem diplomantov 

višjih gostinsko-turističnih šol, v letu 2019 

pa se je s soglasjem Nacionalne agencije za 

kakovost v visokem šolstvu tudi lokacijsko 

povezala s svojim dolgoletnim 

izobraževalnim partnerjem Višjo strokovno 

šolo za gostinstvo in turizem (VSGT) 

Maribor. 

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? 

Študijski program Management turističnih podjetij v Mariboru je v prvi vrsti namenjen 

diplomantkam in diplomantom višješolskih programov Gostinstvo (1995), Turizem (1995), 

Gostinstvo in turizem (2010/11) in Velnes (2015/16). Omogočal bo vpis v višje letnike vsem, 

ki so uspešno zaključili omenjene programe in si pridobili strokovne nazive po teh programih.  
  



 
 

KJE SE ŠTUDIJ IZVAJA? 

 
 

Študij se izvaja v prostorih VSGT (Višje 

strokovne šole za gostinstvo in turizem) 

Maribor, kjer ima Fakulteta za turistične 

študije - Turistica na novo akreditirano 

študijsko enoto. VSGT Maribor se nahaja 

na Cafovi ulici 7, v mestnem središču 

Maribora (https://vsgt.si/).  V vrhunsko 

opremljenih prostorih VSGT Maribor bo 

Turistica izvajala program v obliki 

predavanj in vaj ter zagotovila vso 

potrebno nadgradnjo za fakultetni študij: 

delovanje študenta in učitelja tutorja, 

knjižnične in tehnično–administrativne 

storitve za podporo študiju ter informiranje 

in povezovanje študentov s sedežem 

fakultete v Portorožu. 

KAKO SE ŠTUDIJ IZVAJA? 

Študij se izvaja kot izredni študij. Pedagoška dejavnost se izvaja dva ali tri dni na teden (med 

četrtkom in soboto) v sklopih po 5 šolskih ur. Predmeti se praviloma izvajajo z 20 

kontaktnimi urami v predavalnici in s pedagoškim procesom v spletnih učilnicah. Predmeti se 

izvajajo zaporedno in modularno, kar pomeni, da študenti v določenem obdobju izvajajo 

obveznosti le pri enem predmetu, ki mu po opravljenih obveznostih sledi drugi. Izvajanje 

kontaktnih ur vključuje tudi gostovanja strokovnjakov in obravnavo primerov dobrih praks v 

realnem okolju.   

 

KAKŠNE SO ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI? 

Študentke in študenti, ki so diplomirali na 

višješolskih študijskih programih, morajo 

na visokošolskem študijskem programu 

Managament turističnih podjetij 
pridobiti 120 ECTS. Skladno s študijskim 

programom je možno priznavanje znanj in 

spretnosti predhodnega študija in delovnih 

izkušenj z do 60 ECTS. Tudi zaključno 

projektno nalogo je možno nadomestiti z 

dodatnim izbirnim predmetom v vrednosti 

6 ECTS. 

 
 

 

KAKŠEN NAZIV SE PRIDOBI Z ZAKLJUČKOM ŠTUDIJA? 

Diplomant/ka visokošolskega študijskega programa Management turističnih podjetij 

pridobi naziv »diplomirani/a organizator/ka turizma (VS)«. 

 

 

 

https://vsgt.si/


 
 

KOLIKO ČASA TRAJA ŠTUDIJ? 

Za diplomant(k)e navedenih višješolskih programov, ki imajo po zakonu avtomatično priznan 

prvi letnik visokošolskega programa, je visokošolski študij Management turističnih podjetij 

v Mariboru organizacijsko in izvedbeno naravnan tako, da omogoča zaključek v enem letu, v 

skladu s fakultetnimi pogoji za hitrejše napredovanje. Diplomant/ka višje šole se torej vpiše v 

2. letnik fakultetnega VS programa, pri čemer lahko opravlja obveznosti tudi za 3. letnik, v 

katerega se naknadno tudi formalno vpiše. Ob vpisu v 3. letnik študent/ka navede, ali želi 

študij zaključiti z zaključnim projektom ali z dodatnim izbirnim predmetom.  

 

 
 

KAKO SE ŠTUDIJ PLAČUJE? 

Cena izrednega študija za novo študijsko leto se na ravni univerze določa in objavi v mesecu 

maju. Na Turistici je možno obročno plačevanje šolnin (10 obrokov na leto). 

 

KATERA NOVA ZNANJA IN SPOSOBNOSTI SE PRIDOBIJO S ŠTUDIJEM NA 

FAKULTETI? 

 Metode preučevanja in strateškega načrtovanja gostinsko – turistične panoge; 

 Vodenje in upravljanje gostinsko – turističnih podjetij in projektov; 

 Analize za podporo poslovnemu odločanju v gostinsko – turističnih podjetjih; 

 Strateško trženje in z novimi tehnologijami podprto komuniciranje v turizmu; 

 Podjetništvo in vpeljevanje inovacij v gostinsko-turistična podjetja; 

 Sodobne teorije in kritične presoje za trajnostno upravljanje in razvoj gostinsko-

turističnih podjetij.   

 

KAJ PRINESE USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠTUDIJA? 

 Visokošolsko strokovno izobrazbo po 1. bolonjski stopnji (stopnja 7 v pred-bolonjskih 

programih); 

 Kompetence za vodstvene in upravljavske funkcije v gostinsko – turističnih podjetjih; 

 Možnost vpisa na podiplomske študijske programe turizma doma in v tujini. 



 
 

DRUGE PRILOŽNOSTI FAKULTETNEGA ŠTUDIJA 

Fakulteta za turistične študije - Turistica ima široko mrežo Erasmus partnerstev 

(http://www.turistica.si/mednarodna-dejavnost/mednarodne-izmenjave/seznam-partnerskih-

drzav/), kar omogoča vrsto priložnosti za mednarodno mobilnost pri študiju in praktičnem 

usposabljanju, od držav EU, ZDA in vse do Avstralije. Poleg mednarodne mobilnosti pa 

fakulteta ponuja študentkam in študentom tudi možnost vključevanja v projektno in 

raziskovalno delo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Več informacij:  

www.turistica.si 

info@fts.upr.si 

 

Referat za študentske zadeve:  

05 6177 028 

referat@fts.upr.si  
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