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VPIS PO MERILIH ZA PREHODE NA UP FAKULTETO ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICO
Spoštovani!

Veseli nas, da ste se odločili za vpis na UP Fakulteto za turistične študije Turistica. Glede na to, da je to za vas prvi
vpis na našo fakulteto, vas v nadaljevanju želimo seznaniti s potekom vpisa in dokumentacijo, ki jo boste morali
oddati ob vpisu.
V kolikor se na sprejeti program ne boste vpisali, vas prosimo, če nam to, v čim krajšem možnem času
sporočite referat@fts.upr.si
VPISNI POSTOPEK IN DOKUMENTACIJA
Za vpis potrebujete računalnik z dostopom do interneta in tiskalnik, saj izpolnjevanje vpisnega lista poteka preko
interneta, vpisni list pa natisnete, podpišete ter ga pošljete (skupaj z vso dokumentacijo navedeno v
nadaljevanju) na naslov fakultete.
V Visokošolski informacijski sistem fakultete – ŠIS vstopite preko naslednje povezave
https://vis.upr.si/turistica/ in izpolnite vpisni list v skladu s priloženimi navodili.
Vsak študent ima določeno geslo za vstop na svojo osebno internetno stran. Ko izpolnite vpisni list nam pošljete
navedeno dokumentacijo:
 originalno spričevalo (zaključni izpit, matura ali poklicna matura)* ali overjeno fotokopijo,
 novejši izpisek iz rojstne matične knjige (lahko tudi fotokopija),
 1 fotografijo** (na hrbtno stran napišite ime in priimek ter jo zalepite na vpisni list),
 potrdilo o plačilu vpisnih stroškov, položnica se nahaja v ŠISu pod zavihkom Moji podatki/Moje finance
 potrdilo o plačilu 1. obroka šolnine (za izredne študente),
 izpolnjeno izjavo o plačilu šolnine, če vam šolnino krije podjetje – izredni študij (obrazec natisnete na spletni strani
www.turistica.si ***).

Vpisnina za 1. letnik znaša 43,62 EUR. Vpisnino morate plačati pred vpisom ter dokumentaciji priložiti potrdilo o
plačilu vpisnine. Račun za vpisnino boste prejeli po elektronski pošti.
Vpis bo potekal 27.9.2020.
Naslov referata za pošiljanje dokumentacije je:
UP Fakulteta za turistične študije Turistica
Obala 11a
6320 Portorož

OBVEŠČANJE
S potekom predavanj v študijskem letu 2020/2021 boste seznanjeni v drugi polovici septembra 2020. Koledar
predavanj bo objavljen v Moji Turistici pod zavihkom »Urnik«.
Študentom objavljamo različna obvestila v ŠIS sistemu pod rubriko »Obvestila«, zato vas prosimo, da jih redno
spremljate. Določene informacije posredujemo tudi na elektronske naslove in preko SMS sporočil, zato je zelo
pomembno, da so ti podatki na vpisnem listu točni ter da imate odkljukan sprejem SMS sporočil.
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/07 - UPB) in Splošne uredbe o varstvu
podatkov (UREDBA (EU) 2016/679) vas prosimo, da na koncu vpisnega lista označite privolitev za uporabo
vaših kontaktnih podatkov (e-pošta, št. mobilnega telefona), saj boste samo tako pravočasno obveščeni o
aktivnostih, vezanih na študijski proces (urnik predavanj, vaj, izpitov, urejanje indeksa, reševanje prošenj, ipd.
in ostalih pomembnih informacijah.
Vse informacije o uvodnem dnevu in začetku študijskega leta bodo objavljene v ŠIS sistemu pod zavihkom
»Obvestila« v sredini meseca septembra. Redno preverjajte predal Vsiljena pošta, ker se sporočila referata
večkrat znajdejo med »Vsiljeno pošto«.

POTRDILA O VPISU: Po uspešno zaključenem vpisnem postopku si bo študent sam iz VIS-a
pod zavihkom Osnovni podatki natisnil potrdila o vpisu. V kolikor študent ni izpolnil vseh
vpisnih obveznosti (oddaja zahtevane dokumentacije, plačilo vpisnine itd.), mu potrdil ne
bo dovoljeno natisniti.
Na spletni strani fakultete so objavljeni različni pravilniki glede študija, kratki opisi predmetov, kontakti
visokošolskih učiteljev, študijski koledar, cenik UP FTŠ Turistica in ostale pomembne informacije.

NAVODILA ZA ELEKTRONSKI VPIS NA UP FTŠ Turistica
V
Visokošolski
informacijski
sistem
(ŠIS)
vstopite
preko
internetne
strani
fakultete, kjer kliknete na ikono Moja Turistica, ki je na levi zgornji strani spletne strani. Na strani, ki se vam
odpre, kliknete na ŠIS vnesite vaše uporabniško ime (vpisna številka), geslo in potrdite vnos.
Ime in priimek:
Uporabniško ime:
Geslo:
1. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu ŠIS v meniju na levi strani izberite Vpisni list / Vpis.
2. Izpolnite vsa polja v vpisnem listu. Prosimo vas, da zaradi obveščanja preko SMS sporočil vpišete
telefonsko številko mobilnega telefona ter vnesete kljukico za obveščanje.
3. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list potrdite vnos z gumbom Potrdi. Vneseni podatki se vam
izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. V kolikor so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb
Potrdi, v nasprotnem se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Po uspešnem vnosu
vas informacijski sistem o tem obvesti s sporočilom.
4. TISKANJE; V meniju na levi strani izberite VPIS / Tiskanje. Vpisni list natisnite in pregledate. Na zaslonu
se izpiše vaš zadnji vpisni list. Pripravite tiskalnik ter izberite gumb Natisni.
5. Če so vsi vneseni podatki točni, se nanj podpišete ter izpolnjen vpisni list skupaj z vso zahtevano
dokumentacijo pošljete do predpisanega roka.
POMEMBNO:
PRENOS PODATKOV: Zaradi količine podatkov, ki so na voljo pri izpolnjevanju vpisnega lista, lahko prenos strani
traja nekoliko dlje.
VNOS PODATKOV
Študent izpolni vse podatke, ki jih zahteva informacijski sistem.

NAPAKE PRI VNOSU: Predlog vpisnega lista lahko na internetu izpolnite le enkrat do potrditve vnosa podatkov,
zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno. V kolikor opazite, da je na
izpisanem vpisnem listu napaka (bodisi zaradi vašega vnosa ali napake pri pripravi vpisnega lista), napako
popravite na natisnjenem vpisnem listu ter se poleg popravka podpišite. Popravke bo vnesel referat UP FTŠ
Turistica ob prejemu vašega vpisnega lista.
AŽURIRANJE PODATKOV O ŠTUDENTU: Študent je dolžan morebitne spremembe podatkov (osebni podatki,
naslov bivališča) med študijskim letom pisno sporočiti Referatu za študente UP FTŠ Turistica. Spremembe
podatkov za kontakt (naslov za prejemanje pošte, telefonska številka, drugi podatki za stik – e-naslov, številka
mobilnega telefona) lahko med študijskim letom študent sam spremeni v ŠISu (v rubriki Moji podatki / Osebni
podatki).
ZAKLEPANJE UPORABNIKA: Pri trikratnem zaporednem vnosu napačnega osebnega gesla je prijava v VIS zaradi
varnosti podatkov onemogočena. Za ponovno vzpostavitev gesla oz. za kakršnekoli nejasnosti pišite na
elektronski naslov referat@fts.upr.si.
ŠTUDENTI TUJCI IN DAVČNA ŠTEVILKA V RS: Študenti, ki še nimate davčne številke v RS, morate do konca
oktobra pridobiti davčno številko v RS. Potrdilo o pridobitvi davčne številke pa posredujete v Referat za študente
UP FTŠ Turistica.
ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI: Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami natančneje določa
Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen spletni strani fakultete v
rubriki Študij / Študenti / Pravilniki in navodila. Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami se
vloži praviloma ob vpisu v Referat za študente UP FTŠ Turistica na obrazcu, ki je v prilogi pravilnika.
ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM: Uveljavljanje statusa študenta športnika, študenta umetnika/kulturnika,
študenta s priznanimi zaslugami pri obštudijskih dejavnosti urejajo Pravila o načinu opravljanja študijskih
obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom, ki so dostopna na spletni strani fakultete v
rubriki Študij / Študenti / Pravilniki in navodila. Evidenčni list za uveljavljanje posebnih pogojev se vloži
praviloma ob vpisu v Referat za študente UP FTŠ Turistica na obrazcu, ki je v prilogi pravilnika.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu referat@fts.upr.si ter ob uradnih urah referata
osebno na fakulteti oz. na tel. št. 05/61 770 27 ali 28.
Uradne ure referata so od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 ter ob četrtkih med 15.00 in 17.00 .

Lepo vas pozdravljamo.
Referat za študentske zadeve UP FTŠ Turistica

