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RAZPIS ZA VPIS  

V TRILETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM »JAVNA UPRAVA« 1. STOPNJE  

V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 

 

NAZIV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 

NASLOV: Žanova ulica 3, 4000 Kranj 

TELEFON: 040 740 500 

FAKS: 04 260 18 55 

E-POŠTA: info@fds.nova-uni.si 

URL: www.fds.si 

 

Informativno mesto: 

Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, 

elektronski pošti ali pa se oglasite na sedežu fakultete (Žanova ulica 3, 4000 Kranj) v poslovnem 

času od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 15.30 in v petek od 8.30 do 14.30. 

 

Informativni dan: 

Kranj: v petek, 15. 2. 2019, ob 10. in 17. uri ter v soboto, 16. 2. 2019, ob 10. uri, na sedežu 

fakultete na naslovu: Žanova ulica 3, 4000 Kranj, 

Ljubljana:   v petek, 15. 2. 2019, ob 10. in 17. uri ter v soboto, 16. 2. 2019, ob 12. uri  na Evropski 

pravni fakulteti, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana (dislocirana enota Fakultete za državne in 

evropske študije v Ljubljani), 

Maribor: v petek, 15. 2. 2019, ob 17. uri ter v soboto, 16. 2. 2019, ob 10. uri na Fakulteti za 

državne in evropske študije, Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, velika predavalnica. 

 

 

mailto:info@fds.nova-uni.si
http://www.fds.si/
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM »JAVNA UPRAVA« 1. STOPNJE  

Trajanje študija: 

Študij po univerzitetnem študijskem programu »Javna uprava« 1. stopnje traja 3 leta. 

 

Kraj izvajanja študija: 

Redni način študija se izvaja v Kranju, izredni pa v Ljubljani in Mariboru. 

 

Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova: 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje študija programa »Javna uprava« 1. stopnje doseže 

študent(-ka) strokovni naslov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. javn. 

upr. (UN). 

 

Vpisni pogoji 

V prvi letnik dodiplomskega študija »Javna uprava« 1. stopnje se lahko vpiše: 

 kdor je uspešno opravil maturo; 

 kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem programu in 
izpit iz enega od maturitetnih predmetov, pri tem pa izbrani predmet ne sme biti 
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; 

 kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

 

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji: 

 pri kandidatih z uspešno opravljeno maturo: splošni uspeh pri maturi 60 % točk, splošni 
uspeh v tretjem in četrtem letniku 40 % točk; 

 pri kandidatih z uspešno opravljeno poklicno maturo po kateremkoli srednješolskem 
programu in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: splošni uspeh pri poklicni 
maturi 40% točk, splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 40 % točk ter uspeh pri 
maturitetnem predmetu 20 % točk; 
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 pri kandidatih s končanim kateremkoli štiriletnim srednješolskim programom pred 
1.6.1995: splošni uspeh na zaključnem izpitu 60 % točk ter splošni uspeh v tretjem in 
četrtem letniku 40 % točk. 

 

Vpisna mesta:  

Za državljane RS in državljane članic EU 

 Redni študij   Izredni študij  

Javna uprava UN 63 50  

 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane tretjih držav 

 Redni študij Izredni študij 

Javna uprava UN 7 25  

 

Vzporedni študij in študij diplomantov: 

 Redni študij Izredni študij 

Javna uprava UN 0 5 

 

Prijavni in vpisni roki: 

 

Prijavni roki: 

1. rok:  12. 2. 2019  - 18. 3. 2019 

2. rok: 22. 8. 2019 - 29. 8. 2019 

3. rok: rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. 9. 2019 – 26. 9. 2019 do 12. ure 

 

Prijava za vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij: 

1. rok:  1. 9. 2019  - 17. 9. 2019 
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Prijavni rok za tujce: 

1. rok: 1. 6. 2019 – 30. 6. 2019 
2. rok: 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019 

 

Vpisni roki: 

  1. rok: 26. 7. 2019 - 14. 8. 2019  

2. rok: 25. 9. 2019 - 30. 9. 2019 

3. rok: 27. 9. 2019 – 30. 9. 2019 

 

Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij: 

1. rok: 25. 9. 2019 - 30. 9. 2019  

 

Vpisni rok za tujce: 

1. rok: 8. 7. 2019 – 20. 7. 2019 
2. rok: 9. 9. 2019 – 21. 9. 2019 

   

Po zaključku posameznega vpisnega roka se kandidat lahko izjemoma vpiše v študij, v katerega 

je bil sprejet, če obstajajo za to utemeljeni razlogi in če so na študijskem programu še prosta 

vpisna mesta. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE:  

 

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode je od 1. do 17. septembra 2019. Kandidati za vpis po 

merilih za prehode oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu 

eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega 

izpolnjuje pogoje za vpis po merilih za prehode. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij 

lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona 

o visokem šolstvu. 

 

VPIS V 2. LETNIK  

 

Vpisni pogoji 

 

Po merilih za prehode se v drugi letnik dodiplomskega študija lahko vpišejo: 

 diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če 
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava; 

 študenti dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni 
študijski program prve stopnje Javna uprava in izpolnjujejo pogoje za vpis v drugi letnik 
v študijskem programu, v katerem so vpisani; 

 diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo 
pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava; 

 diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem 
izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve 
stopnje Javna uprava. 

 

Prehod je možen iz dodiplomskih študijskih programov s področja pravnih ved, ekonomije, 

poslovnih in upravnih ved ter organizacijskih ved, s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se 

vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti študijskega programa Javna uprava. 

Študijska komisija določi, katerih obveznosti drugega letnika kandidatu ni treba opraviti ter 

katere obveznosti mora opraviti do zagovora diplomske naloge. 

Vpisna mesta 2019/2020 

 Redni študij   Izredni študij  

Javna uprava UN (2. letnik) Število vpisnih mest je omejeno  
s številom zasedenih vpisnih 
mest v prvi letnik. 

40  
 

 



 

6 
 

PRIJAVA:  

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:  
 
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca kandidat po pošti ne pošilja, 

temveč prijavo za vpis odda na spletnem portalu eVŠ do zaključka prijavnega roka. 

Visokošolskemu zavodu mora priporočeno in pravočasno po pošti poslati priloge k prijavi in v 

prijavi označiti, da jih bo oddal po pošti. 

 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom): kandidat mora 

obrazec prijave za vpis elektronsko izpolniti preko spletnega portala eVŠ, nato mora obrazec 

natisniti, ga podpisati ter ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega 

roka visokošolskemu zavodu.  

 

Naslov za pošiljanje vlog in prilog: 

 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 

Referat za dodiplomski študij 

Žanova ulica 3 

4000 Kranj 

 

PRILOGE K PRIJAVI:  

 

Priloge k prijavi za vpis v 1. letnik, ki jih kandidat pošlje na fakulteto: 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN ODDAJE 

Dokazilo o srednješolski 

izobrazbi 

original ali overjena kopija 

dokazila o pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

obvezna Po pošti 
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Dokazilo o diplomiranju original ali overjena kopija 

potrdila o diplomiranju, v 

primeru, da je kandidat pred 

tem že zaključil kakršno koli 

visokošolsko izobraževanje 

 

Obvezna za 

kandidate, ki so že 

zaključili katero koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena kopija 

potrdila o opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje izpitov 

na FDŠ 

 

Obvezno za 

kandidate, ki 

uveljavljajo 

priznavanje izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

osebna izkaznica, potni list ali 

vozniško dovoljenje 

obvezna Po pošti 

 

Priloge k prijavi za vpis po merilih za prehode, ki jih kandidat pošlje na fakulteto: 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o srednješolski 

izobrazbi 

original ali overjena kopija 

dokazila o pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Dokazilo o diplomiranju original ali overjena kopija 

potrdila o diplomiranju, v 

primeru, da je kandidat pred 

tem že zaključil kakršno koli 

visokošolsko izobraževanje 

 

Obvezna za 

kandidate, ki so že 

zaključili katero koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena kopija 

potrdila o opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje izpitov 

na FDŠ 

Obvezno za 

kandidate, ki 

uveljavljajo 

priznavanje izpitov  

Po pošti 
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Kopija osebnega 

dokumenta 

osebna izkaznica, potni list ali 

vozniško dovoljenje 

obvezna Po pošti 

 

 

Priloge k prijavi za vzporedni študij, ki jih kandidat pošlje na fakulteto: 

 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o srednješolski 

izobrazbi 

original ali overjena kopija 

dokazila o pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Soglasje matične fakultete original soglasje matične 

fakultete za vzporedni vpis na 

FDŠ 

 

Obvezna  Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena kopija 

potrdila o opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje izpitov 

na FDŠ 

 

Obvezno za 

kandidate, ki 

uveljavljajo 

priznavanje izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

osebna izkaznica, potni list ali 

vozniško dovoljenje 

obvezna Po pošti 
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Priloge k prijavi za študij diplomantov, ki jih kandidat pošlje na fakulteto: 

 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o srednješolski 

izobrazbi 

original ali overjena kopija 

dokazila o pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Dokazilo o diplomiranju original ali overjena kopija 

potrdila o diplomiranju, v 

primeru, da je kandidat pred 

tem že zaključil kakršno koli 

visokošolsko izobraževanje 

 

Obvezna za 

kandidate, ki so že 

zaključili katero koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena kopija 

potrdila o opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje izpitov 

na FDŠ 

 

Obvezno za 

kandidate, ki 

uveljavljajo 

priznavanje izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

osebna izkaznica, potni list ali 

vozniško dovoljenje 

obvezna Po pošti 

 

 

 

Priloge k prijavi tujih študentov, ki jih kandidati pošljejo na fakulteto: 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o srednješolski 

izobrazbi 

original ali overjena kopija 

dokazila o pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

obvezna Po pošti 
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Dokazilo o diplomiranju original ali overjena kopija 

potrdila o diplomiranju, v 

primeru, da je kandidat pred 

tem že zaključil kakršno koli 

visokošolsko izobraževanje 

 

Obvezna za 

kandidate, ki so že 

zaključili katero koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena kopija 

potrdila o opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje izpitov 

na FDŠ 

 

Obvezno za 

kandidate, ki 

uveljavljajo 

priznavanje izpitov  

Po pošti 

Odločba o priznavanju 

izobraževanja  

Original ali overjena kopija 

odločbe o priznavanju 

izobraževanja za namen 

nadaljevanja izobraževanja ali 

odločba o nostrifikaciji 

spričeval, pridobljenih v tujini, 

če je postopek nostrifikacije 

spričeval že opravljen. V 

kolikor odločbe kandidat še 

nima, mora vložiti vlogo za 

priznavanje izobraževanja na 

naslov fakultete (postopek je 

opisan v nadaljevanju) 

obvezna Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

osebna izkaznica, potni list ali 

vozniško dovoljenje – 

dokument z osebnim imenom 

in naslovom ter EMŠO 

obvezna Po pošti 

prevodi Vsi zgoraj navedeni dokumenti 

(razen osebnega dokumenta)  

morajo biti posredovani tudi v  

obliki sodno overjenih 

prevodov listine v slovenski 

jezik 

obvezna Po pošti 
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PRIZNAVANJE V TUJINI PRIDOBLJENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA 

IZOBRAŽEVANJA 

 

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja se izvaja na 

Fakulteti za državne in evropske študije. Imetnik tuje listine, ki želi nadaljevati izobraževanje na 

fakulteti v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list. RS, št. 

87/11, 97/11 in 109/12) skupaj z oddajo eVŠ prijave za vpis odda vlogo za priznavanje na naslov 

fakultete s pripisom »Priznavanje tujega izobraževanja«. Postopek priznavanja tujega 

izobraževanja se začne na zahtevo imetnika tuje listine, ki skupaj z eVŠ prijavo odda vlogo za 

priznavanje tujega izobraževanja in le-tej priloži ustrezne dokumente: - izvirnik listine o 

opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se vrednoti oziroma prizna pravica dostopa, 

prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja, - neoverjeno kopijo listine 

o izobraževanju iz prejšnje alineje, - sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje 

v slovenski jezik, razen v primeru iz drugega odstavka 4. člena Pravilnika o obrazcih, 

dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 

103/11), - neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih 

obveznosti med izobraževanjem (letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila), - kratek 

kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in opiše imetnik listine o izobraževanju 

oziroma njegov zakonit zastopnik. Rok za oddajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o 

priznavanju in vrednotenju izobraževanja je dva meseca od prejema vloge. 
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Razpis za vpis je sprejel senat Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze na svoji 20. 

korespondenčni seji dne 27. 11. 2018 ter senat Nove univerze na svoji 14. korespondenčni seji 

dne 29. 11. 2018. 

 

Skladno s pozivom MIZŠ je bilo besedilo razpisa za vpis spremenjeno dne 19.12.2018 v naslednjih 

točkah: 

- opredelitev načina izvajanja glede na kraj študija, 

- sprememba datuma organizacije informativnega dne v MB, 

- uskladitev razpisnih mest s koncesijsko pogodbo.  
 

 

            dr. Gorazd Justinek                dr. Dimitrij Rupel 

           Dekan NU, FDŠ                        Rektor NU 

  


