
Informativni dan 17. 4. 2018



Državljani RS in državljani držav članic EU

Prva prijava
prijavni rok: 28. 3.–10. 9. 2018

Druga prijava (na željo fakultete)

prijavni rok: 24.–25. 9. 2018 do 12.00

Diplomiranje ni pogoj za prijavo, 
je pa pogoj za vpis.



Prva prijava
prijavni rok do 10. 9. 2018

- Oddaja prijave v eVŠ do 10. 9. 2018, 
na fakulteto do 15. 9. 2018.

- Velja za študente FNM: zadnja opravljena in vnesena 
obveznost na 1. stopnji do 15. 9. 2018.

- Dopolnitev prijav do 18. 9. 2018.

- Vpis do 21. 9. 2018.
Obveščanje na e-naslov, podan na prijavi.

Na UM največ 3 prve prijave.
Študentu, ki zaključi študijski program prve ali druge 

stopnje, status študenta preneha z iztekom študijskega 
leta, v katerem je zaključil študij (tj. s 30. 9. 2018).



Druga prijava 
(na željo fakultete)
prijavni rok: 24.–25. 9. 2018 do 12.00

- Oddaja prijave v eVŠ do 25. 9. 2018 do 12.00, 
na fakulteto do 26. 9. 2018 do 18.00.

- Dopolnitev prijav do 26. 9. 2018.

- Vpis do 30. 9. 2018.

Obveščanje na e-naslov, podan na prijavi.

Na UM največ 1 druga prijava.

Študentu, ki zaključi študijski program prve ali druge 
stopnje, status študenta preneha z iztekom študijskega 

leta, v katerem je zaključil študij (tj. s 30. 9. 2018).



Prijava in dokazila
se pošiljajo s priporočeno pošto ali osebno oddajo v fizični
obliki v določenih rokih (objavljeni na spletu v Splošnih
določilih razpisa in v Časovnici).



Priloge k prijavi – dokazila:
- overjena kopijo diplome in priloge k diplomi ALI overjena
kopija potrdila o diplomiranju skupaj s potrdilom o opravljenih
preizkusih znanja, če diploma in priloga k diplomi še nista bili
izdani,
- potrdilo o opravljenih diferencialnih izpitih, če se le-to za vpis
na študijski program zahteva,
- odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe (za
kandidate, ki kandidirajo na podlagi izobraževanja, opravljenega
v tujini).

Diplomanti FNM ne prilagajo dokazil.



Diferencialni izpiti

Kandidati morajo pravočasno nasloviti pisno vlogo na fakulteto.

Navodila so objavljena na spletnih straneh fakultete (opravljanje
diferencialnih izpitov).



Podpora pri izpolnjevanju prijave za vpis 
Enotni kontaktni center državne uprave
e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8. do 22. ure med delavniki)

Ostala vprašanja 
Referat za študentske zadeve
Monika Šket
podiplomski.fnm@um.si
02/22 93 729

Kontaktni podatki

Vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si

mailto:ekc@gov.si
mailto:podiplomski.fnm@um.si
mailto:evs-prijava.mvzt@gov.si


Več informacij je objavljenih na spletnih straneh fakultete:

- na domači strani www.fnm.um.si (Informacije za bodoče študente)

- pod Študij -> Podiplomski študij: Razpis za vpis v 2018/2019

http://www.fnm.um.si/

