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NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE 

Mestni trg 23, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 251 44 80 

E-mail: referat@fsms.nova-uni.si 

Spletno mesto: https://fsms.nova-uni.si 

 

INFORMATIVNO MESTO  

Referat za študijske zadeve, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana. 
 
INFORMATIVNI DNEVI 
Ljubljana (Mestni trg 23, 1000 Ljubljana):  

 petek, 14. februar 2020 ob 16:00 in  
 sobota, 15. februar 2020  ob 11:00. 

 
 

RAZPIS ZA VPIS  
V TRILETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SLOVENSKI ŠTUDIJI V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 
 
Fakulteta izvaja akreditirani univerzitetni študijski program prve stopnje SLOVENSKI ŠTUDIJI.  

 

Stopnja študija 

Prva stopnja. 

Trajanje študija   

Študij po programu Slovenski študiji 1. stopnja traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Kraj izvajanja študijskega programa  

Ljubljana.  

Način izvajanja študija 

Študij se izvaja na izredni način.  
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POSTOPEK PRIJAVE IN ROKI ZA PRIJAVO ZA VPIS IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK 
 

Prijavni roki 

1. rok: 12. 2. – 11.5.2020 

2. rok: 20. – 28. 8. 2020 

3. rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 24. in 25. 9. 2020  do 12. ure. 

 

Vpisni roki 

1. rok: 27. 7. – 17. 8. 2020 

2. rok:  24. – 30. 9. 2020 

3. rok: 26. – 30. 9. 2020. 

 

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. 

 
Vpisni pogoji 

Na univerzitetni študijski program Slovenski študiji se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo; 
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu Gastronomija in turizem 

in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravljal 
pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta tuj jezik; 

c) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu Naravovarstveni tehnik in 
izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravljal pri 
poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta tuj jezik; 

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

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

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru, da število prijav za vpis v dodiplomski program bistveno presega število razpisanih 
mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opreme in druge) bo fakulteta v 
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, vpis omejila.  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: 

kandidati iz točke a) izbrani glede na: 
 splošni uspeh pri maturi                                                                                          35% točk, 
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku                              20% točk, 
 uspeh pri obveznih predmetih mature (slovenščina, matematika, tuj jezik)         45% točk; 
kandidatih iz točke b) glede na: 
 splošni uspeh pri poklicni maturi                                        40% točk, 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/Ssi/naravov_tehnik/kazalo.htm
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 splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                         40% točk, 
 uspeh pri maturitetnem predmetu                                          20% točk; 
kandidatih iz točke c) glede na: 
 splošni uspeh pri poklicni maturi                                        40% točk, 
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                         40% točk, 
 uspeh pri maturitetnem predmetu                                          20% točk; 
kandidati iz točke d) glede na: 
 splošni uspeh na zaključnem izpitu                 60% točk, 
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku                        40% točk. 

 

Vpisna mesta za vpis 2020/2021 

 

Slovenski študiji 1. stopnja  IZREDNI 

1. letnik  20 

Način prijave 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 

prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 

prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 

poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 

oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 

obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 

prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 

zavodu; 

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega 

obrazca ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 

priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v 

originalu ali overjena fotokopija, v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na 

številko prijave za vpis). 

Kot pravočasna se upošteva pod: 
 

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 
prijavnega roka; 

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 
zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 
prijavnega roka na sedež fakultete: Nova  univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana; 
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3. prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega 

roka. 

4. vloga, ki je bila v eVŠ v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest izpolnjena do roka, 

določenega z  razpisom za vpis, in ki je ne glede na način prijave ter ne glede na način 

dostave, v primeru prijave u uporabniškim imenom in geslom kandidata, prispela na 

visokošolski zavod v roku, določenem z razpisom.  

 
Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 
 

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 
FSMS. 
 

Obvezno za kandidate, ki 
uveljavljajo priznavanje 
izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 
dokumenta 

 Obvezna Po pošti 

 
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 
 
Prijavni rok 

1. rok: 1. 9. – 17. 9. 2020 

 
Vpisni rok 
1. rok: 24.  – 29. 9. 2020 

Vpisni pogoji 

 
Vpis v 2. in 3. letnik  
 
V univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje lahko prehajajo: 
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 študenti in diplomati univerzitetnih študijskih programov I. stopnje in univerzitetnih 
študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi); 

 študenti in diplomati iz visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje in 
visokošolskih strokovnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski 
študijski programi); 

 diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski 
študijski programi) in diplomanti strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem 
strokovnem izobraževanju. 

 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih 
izidov; 

 med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred 
vpisom v program 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. 

 
Kandidat se lahko vključi v isti ali višji letnik študijskega programa Slovenski študiji 1. stopnje, 
upoštevaje obseg priznanih obveznosti in izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. oziroma 3. letnik 
študijskega programa Slovenski študiji 1. stopnje. Kandidat mora izpolnjevati tudi vpisne 
pogoje na programu, na katerega prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je 
pristojna Študijska komisija. 
 
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom  določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, 
če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti 
diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika programa Slovenski študiji 1. stopnje. 
Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti. 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 2020/2021 

 

Slovenski študiji 1. stopnja  IZREDNI 

2. letnik  20 

3. letnik  20 

 

 

Način prijave 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 
prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 
poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 
oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 
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2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu; 

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega 
obrazca ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v 
originalu ali overjena fotokopija, v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis). 

Kot pravočasna se upošteva pod: 
 

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 
prijavnega roka; 

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 
zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 
prijavnega roka na sedež fakultete: Nova  univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana; 

3. prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega 

roka. 

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 
 

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 
FSMŠ. 
 

Obvezno za kandidate, ki 
uveljavljajo priznavanje 
izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 
dokumenta 

 Obvezna Po pošti 

 

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. 
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VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV  
 
Prijavni rok 
1. rok: 1. do 17. 9. 2020 
 
Vpisni rok 
1. rok: 24. 9 . – 29. 9. 2020. 
 
 
Vpisna mesta za vzporedni študij  in študij diplomantov 2020/2021 
 

Slovenski študiji 1. stopnja  IZREDNI 

1. letnik  10 

 

Način prijave 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 
prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 
poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 
oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu; 

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega 
obrazca ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v 
originalu ali overjena fotokopija, v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis). 

Kot pravočasna se upošteva pod: 
 

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 
prijavnega roka; 

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 
zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 
prijavnega roka na sedež fakultete: Nova  univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana; 

3. prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega 

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

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 FSMŠ 
 

Obvezna  Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 
izpitih 

Original ali overjena kopija 
potrdila o opravljenih izpitih 
za morebitno priznavanje 
izpitov na FSMŠ. 
 

Obvezno za kandidate, ki 
uveljavljajo priznavanje 
izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 
dokumenta 

/ Obvezna Po pošti 

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

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 FSMŠ. 
 

Obvezno za kandidate, ki 
uveljavljajo priznavanje 
izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 
dokumenta 

/ Obvezna Po pošti 

 
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. 

 
VPISNA MESTA ZA TUJE ŠTUDENTE  
 
Prijavni roki 
1. rok: 1. – 30. 6. 2020 
2. rok: 3. – 31. 8. 2020 
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Vpisni roki 
1. rok: od 20. – 29. 7. 2020 
2. rok: od 14. – 23. 9. 2020 
 
Vpisna mesta za vpis tujih študentov 2020/2021 
 

Slovenski študiji 1. stopnja  IZREDNI 

1. letnik  10 

 
 
Način prijave 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 
prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 
poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 
oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu; 

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega 
obrazca ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v 
originalu ali overjena fotokopija, v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis). 

 
Kot pravočasna se upošteva pod: 
 

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 
prijavnega roka; 

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 
zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 
prijavnega roka na sedež fakultete: Nova  univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana; 

3. prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega 

roka. 
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Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 
 
 

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 FSMŠ. 
 

Obvezno za kandidate, ki 
uveljavljajo priznavanje 
izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 
dokumenta 

 Obvezna Po pošti 

Prevodi Vsi zgoraj navedeni 
dokumenti morajo biti 
posredovani tudi prevedeni 
v slovenski jezik 

Obvezna Po pošti 

 
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. 
 

PRIZNAVANJE V TUJINI PRIDOBLJENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA 
IZOBRAŽEVANJA NA FSMŠ 

 
Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja se izvaja na Fakulteti 

za slovenske in mednarodne študije Nove univerze. 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 
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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. 

 
*** 

 
Razpis za vpis je sprejel senat Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze 
na 14. seji, dne 25. 11. 2019 ter senat Nove univerze na 21. seji, dne 29. 11. 2019. 

 
 
 


