
 
  

 

1. Vpisovanje tujcev na študijskem programu Socialni menedžment (UN) 

(*prej Uporabne družbene študije UN) (dodiplomski) 

 

Prijava se odda preko spletnega portala eVŠ na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

Prijavni roki za vpis v 1. letnik  

1. prijavni rok: 12. 2. do 18. 3. 2020 (rok za oddajo prilog do 6. 8. 2020) 

2. prijavni rok: 20. 8. do 28. 8. 2020 (rok za oddajo prilog do 28. 8. 2020) 

Vloga za nostrifikacijo se odda istočasno s prijavo za študij v eVŠ (ne obstaja več obrazec N). Sistem 

eVŠ kandidate vpraša, ali že imajo nostrifikacijo – v kolikor jo imajo, jo priložijo prijavi; v kolikor je 

nimajo, se jim odpre dodatno polje, v katerega vstavijo podatke o izobraževanju, za katerega želijo, 

da se jim naredi nostrifikacija (postopek potem naredimo na fakulteti). 

Priloge za nostrifikacijo oz. priloge k prijavi  

- sodno overjene kopije spričeval zadnjih dveh letnikov in zaključnega spričevala srednje šole z 

žigom apostile* in sodno overjeni prevodi dokazil 

- kratek kronološki opis celotnega izobraževanja 

*ŽIG APOSTILE/Legalizacija ni potrebna za listine iz naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, BIH, Ciper, 

Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Romunija, Poljska, Srbija, Ruska federacija.  

*FUDŠ ima v primeru suma v verodostojnost listine pravico in dolžnost to preveriti pri izdajatelju oz. 

pristojnem organu v državi izvora. Ne glede na vse navedeno imajo izobraževalne institucije v 

posamičnih primerih pravico izjemoma zahtevati tudi žig apostile. 

POMEMBNO: Kandidati, ki prihajajo iz držav članic EU-ja, pošljejo prijavo na naslov: Vpisna 

prijavno-informacijska služba UL, p. p. 524, 1001 Ljubljana; kandidati iz držav nečlanic EU-ja pa 

pošljejo prijavo na FUDŠ! 

Prijavni roki za vpis v višji letnik/za vpis diplomantov/vzporedni študij  

1. prijavnik rok: 1. 9. do 17. 9. 2020 (rok za oddajo prilog do 17. 9. 2020) 

Priloge za nostrifikacijo: 

- sodno overjena kopija listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna, z žigom 

apostile* in sodno overjen prevod dokazila 

- kratek kronološki opis celotnega izobraževanja 

*ŽIG APOSTILE/Legalizacija ni potrebna za listine iz naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, BIH, Ciper, 

Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Romunija, Poljska, Srbija, Ruska federacija.  

*FUDŠ ima v primeru suma v verodostojnost listine pravico in dolžnost to preveriti pri izdajatelju oz. 
pristojnem organu v državi izvora. Ne glede na vse navedeno imajo izobraževalne institucije v 

posamičnih primerih pravico izjemoma zahtevati tudi žig apostile. 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


 
  

 

POMEMBNO: Kandidati pošljejo prijavo na FUDŠ! 

2. Vpisovanje tujcev na študijskem programu Psihosocialna pomoč in 

Socialni menedžment (dodiplomski) 

 

Prijava se odda preko portala eVŠ na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

Prijavni roki za vpis v 1. letnik  

1. prijavni rok: 17. 2. do 28. 9. 2020 (rok za oddajo prilog do 28. 9. 2020) 

Vloga za nostrifikacijo se odda istočasno s prijavo za študij v eVŠ (ne obstaja več obrazec N). Sistem 

eVŠ kandidate vpraša, ali že imajo nostrifikacijo – v kolikor jo imajo, jo priložijo prijavi; v kolikor je 

nimajo, se jim odpre dodatno polje, v katerega vstavijo podatke o izobraževanju, za katerega želijo, 

da se jim naredi nostrifikacija (postopek potem naredimo na fakulteti). 

Priloge za nostrifikacijo oz. priloge k prijavi: 

- sodno overjene kopije spričeval zadnjih dveh letnikov in zaključnega spričevala srednje šole z 

žigom apostile* in sodno overjeni prevodi dokazil 

- kratek kronološki opis celotnega izobraževanja 

*ŽIG APOSTILE/Legalizacija ni potrebna za listine iz naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, BIH, Ciper, 

Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Romunija, Poljska, Srbija, Ruska federacija. 

*FUDŠ ima v primeru suma v verodostojnost listine pravico in dolžnost to preveriti pri izdajatelju oz. 

pristojnem organu v državi izvora. Ne glede na vse navedeno imajo izobraževalne institucije v 

posamičnih primerih pravico izjemoma zahtevati tudi žig apostile.  

Prijavni roki za vpis v višji letnik/za vpis diplomantov/vzporedni študij 

1. prijavni rok: od 1. 9. do 28. 9. 2020 (rok za oddajo prilog do 28. 9. 2020) 

Priloge za nostrifikacijo: 

- sodno overjena fotokopija listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna, z žigom 

apostile* 

- kratek kronološki opis celotnega izobraževanja 

*ŽIG APOSTILE/Legalizacija ni potrebna za listine iz naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, BIH, Ciper, 
Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Romunija, Poljska, Srbija, Ruska federacija.  

*FUDŠ ima v primeru suma v verodostojnost listine pravico in dolžnost to preveriti pri izdajatelju oz. 
pristojnem organu v državi izvora. Ne glede na vse navedeno imajo izobraževalne institucije v 

posamičnih primerih pravico izjemoma zahtevati tudi žig apostile. 

POMEMBNO: Kandidati pošljejo prijavo na FUDŠ! 

3. Vpisovanje tujcev na študijskem programu Medkulturni menedžment 

in Psihosocialno svetovanje (*prej Psihosocialna pomoč) 

(podiplomski) 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


 
  

 

 

Prijava se odda preko portala eVŠ na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

Prijavni roki za vpis v 1. letnik  

1. prijavni rok: 16. 3. do 30. 6. 2020 (rok za oddajo prilog do 6. 8. 2020) 

2. prijavni rok: 1. 7. do 28. 9. 2020 (rok za oddajo prilog do 28. 9. 2020) 

Vloga za nostrifikacijo se odda istočasno s prijavo za študij v eVŠ (ne obstaja več obrazec N). Sistem 

eVŠ kandidate vpraša, ali že imajo nostrifikacijo – v kolikor jo imajo, jo priložijo prijavi; v kolikor je 

nimajo, se jim odpre dodatno polje, v katerega vstavijo podatke o izobraževanju, za katerega želijo, 

da se jim naredi nostrifikacija (postopek potem naredimo na fakulteti). 

Priloge za nostrifikacijo oz. priloge k prijavi: 

- sodno overjena kopija listine o izobraževanju (potrdilo o diplomi) z žigom apostile* in sodno 

overjen prevod dokazila 

- sodno overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih in sodno overjen prevod dokazila 

- kratek kronološki opis študija  

*ŽIG APOSTILE/Legalizacija ni potrebna za listine iz naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, BIH, Ciper, 

Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Romunija, Poljska, Srbija, Ruska federacija. 

*FUDŠ ima v primeru suma v verodostojnost listine pravico in dolžnost to preveriti pri izdajatelju oz. 

pristojnem organu v državi izvora. Ne glede na vse navedeno imajo izobraževalne institucije v 
posamičnih primerih pravico izjemoma zahtevati tudi žig apostile. 

POMEMBNO: Kandidati pošljejo prijavo na FUDŠ! 

 

4. Vpisovanje tujcev na študijskem programu Sociologija (DR) 

(podiplomski) 

Prijava se odda preko portala eVŠ na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

Prijavni roki za vpis v 1. letnik  

1. prijavni rok: 16. 3. do 30. 6. 2020 (rok za oddajo prilog do 6. 8. 2020) 

2. prijavni rok: 1. 7. do 28. 9. 2020 (rok za oddajo prilog do 28. 9. 2020) 

Vloga za nostrifikacijo se odda istočasno s prijavo za študij v eVŠ (ne obstaja več obrazec N). Sistem 

eVŠ kandidate vpraša, ali že imajo nostrifikacijo – v kolikor jo imajo, jo priložijo prijavi; v kolikor je 

nimajo, se jim odpre dodatno polje, v katerega vstavijo podatke o izobraževanju, za katerega želijo, 

da se jim naredi nostrifikacija (postopek potem naredimo na fakulteti). 

Priloge za nostrifikacijo oz. priloge k prijavi: 

- sodno overjena kopija listine o izobraževanju (potrdilo o diplomi) z žigom apostile* in sodno 

overjen prevod dokazila 

- sodno overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih in sodno overjen prevod dokazila 

- kratek kronološki opis študija  

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/prijava/


 
  

 

*ŽIG APOSTILE/Legalizacija ni potrebna za listine iz naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, BIH, Ciper, 
Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Romunija, Poljska, Srbija, Ruska federacija.  

*FUDŠ ima v primeru suma v verodostojnost listine pravico in dolžnost to preveriti pri izdajatelju oz. 
pristojnem organu v državi izvora. Ne glede na vse navedeno imajo izobraževalne institucije v 

posamičnih primerih pravico izjemoma zahtevati tudi žig apostile. 

POMEMBNO: Kandidati pošljejo prijavo na FUDŠ! 

 
KONTAKTI: 

1. REFERAT FUDŠ 

- Gregorčičeva 19, Nova Gorica 

- +386 5 907 34 61 

- referat@fuds.si 

 

2. VPISNA SLUŽBA – SAMO ZA VPIS NA SOCIALNI MENEDŽMENT UN (*prej Uporabne 

družbene študije UN) ZA DRŽAVLJANE EU 

- Kongresni trg 12, Ljubljana 

- +386 1 2418 585, +386 1 2418 586 
- admission@uni-lj.si 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE: 

1. EMŠO (Enotna matična številka občana) 

EMŠO je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji (RS). Vpisuje se v uradne evidence 

in druge zbirke podatkov, če je tako predpisano z zakonom, upravljavec pa je dolžan navesti 

zakonsko podlago. 

FUDŠ kreira študentu/-ki EMŠO z namenom vnosa študenta/-ke v sistem eVŠ (Evidenčni in 

analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ). Obvestilo o določitvi 

EMŠO vam referat pošlje na e-mail potem, ko ste že vpisani na fakulteto. 

2. DAVČNA ŠTEVILKA V RS 

Študenti, ki še nimate davčne številke v RS, jo morate pridobiti na Finančnem uradu RS in jo 

kasneje posredovati v referat. Kako pridobite davčno številko v RS, si lahko preberete na 

povezavi: 

https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/pridobitev_davcne_stevilke_za_tujca/ 

 

3. ODLOČBA O PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA 

V kolikor ste skupaj z oddano prijavo za vpis v sistemu eVŠ oddali tudi vlogo za priznavanje 

izobraževanja, vam bo referat odločbo o priznavanju izobraževanja poslal na e-mail ob povabilu 

na vpis. 

mailto:referat@fuds.si
mailto:admission@uni-lj.si
https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/pridobitev_davcne_stevilke_za_tujca/


 
  

 

4. SLOVENSKI JEZIK 

A) Znanje slovenskega jezika: za študij na FUDŠ se ne zahteva potrdila o znanju 

slovenskega jezika. Zaradi čimprejšnje integracije in uspešnega opravljanja študijskih 

obveznosti pa se močno priporoča, da se slovenskega jezika učite. Na voljo je veliko 

jezikovnih tečajev – tudi brezplačnih (npr. Center za slovenščino kot drugi tuji jezik 

https://centerslo.si/) 

 

B) Jezik predavanj: v primeru, da je v letnik vpisan tuji študent, se predavanja na FUDŠ 

praviloma lahko organizirajo na način: blok 5 ur predavanj se razdeli tako, da se 4 ure 

predava v slovenščini, 5. ura pa je namenjena povzetku v angleščini. 

 

5. PREBIVANJE V RS (VIZUM, ZDRAVSTVENO VARSTVO …): veliko koristnih informacij 

lahko preberete na spletni strani www.infotujci.si 

 

 

POSEBNA UGODNOST ZA ZGODNJE PRIJAVE! 

Kandidati, ki bodo oddali prijavo do 30. 6. 2020, bodo: 

- oproščeni plačila vpisnine v višini 49,00 € (velja za redni študij) 

- prejeli 10-% popust pri plačilu šolnine (velja za izredni študij) 

 

https://centerslo.si/
http://www.infotujci.si/

