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Triletni dodiplomski

univerzitetni študijski program

JAVNA UPRAVA



O fakulteti

Fakulteta za državne in evropske študije, članica Nove univerze, je ena izmed 
vodilnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji, ki nudi široko interdisciplinarno znan-
je vsem, ki se želijo zaposliti v javni upravi, mednarodnih organizacijah in tudi v 
zasebnem sektorju, v katerem so vedno dobrodošli strokovnjaki za tvorno sodelo-
vanje z državnimi in mednarodnimi institucijami.

Študentje se lahko izobražujejo v 3 akreditiranih študijskih centrih: v Kranju, Ljubljani 
in Mariboru.

Fakulteto odlikujejo predvsem:

1. Kakovostni študijski programi, ki celostno pokrivajo 
področje ustavnega in mednarodnega prava, delovanja države 
in znotraj nje javne uprave. Takih programov v Sloveniji ne 
pokriva nobena druga fakulteta.

2. Odličen akademski zbor, ki študente uči kritičnega in 
ustvarjalnega razmišljanja. Med njimi so prvovrstni strokovnjaki 
iz prakse, kot so nekdanji predsedniki ustavnega sodišča, 
uveljavljeni profesorji z dolgo profesionalno kariero v drugih 
ključnih institucijah države in mladi, večinoma v tujini izobraženi 
visokošolski kadri.

3. Sodelovanje s partnerji v mednarodnem okolju, ki 
študentom omogoča mednarodno izmenjavo v okviru 
programa Erasmus+, obisk predavanj gostujočih strokovnjakov, 
sodelovanje pri mednarodnih projektih …

4. Opravljanje študijskih obveznosti preko e-učilnice, 
prijazne strokovne službe, bogate obštudijske dejavnosti in 
še in še.



O študijskem programu

Univerzitetni študijski program Javna 
uprava temelji na načelih bolonjske 
deklaracije. Študente usposablja za 
vse vrste zaposlitev v javni upravi, 
na institucijah Evropske unije in tudi 

Študentje tekom študija pridobijo znanje, ki jim ne pride prav 
le na delovnem mestu, ampak tudi zasebno:
• kako deluje država in kakšna pravila v njej veljajo,
• kako delujejo mednarodne organizacije, kot so EU,
 OZN, NATO, OECD, v katere je včlanjena Slovenija,
• kaj so človekove pravice in svoboščine ter pred katerimi
 sodišči lahko te svoje pravice uveljavimo,
• znanje o vsakdanjih upravnopravnih zadevah, kot so
 odmera davkov, izdaja gradbenih dovoljenj, dovoljenj za
 bivanje, prekrški…

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje univerzitetnega 
študijskega programa Javna uprava pridobi diplomant/ka 
strokovni naslov diplomant/diplomantka javne uprave (UN), 
okrajšava: dipl. jav. upr. (UN).

Univerzitetni študijski program traja tri 
leta oziroma šest semestrov in obsega 
180 kreditnih točk po ECTS.

Univerzitetni dodiplomski študijski 
program Javna uprava se izvaja kakor 
redni (koncesioniran) in izredni 
(nekoncesioniran) študij.

v zasebnem sektorju. Po končanem 
dodiplomskem študiju lahko kandidati 
nadaljujejo študij na dveh magistrskih 
študijskih programih ter nadalje na 
dveh doktorskih študijskih programih.

Cena za šolnino v primeru izrednega 
načina študija je primerljiva s cenami na 
drugih fakultetah in znaša 2.000,00 € za 
posamezno leto študijskega programa. 
V skladu s predhodnim dogovorom s 
fakulteto se šolnina lahko plača tudi po 
obrokih.



Predmetnik

3. LETNIK

PREDMET ECTS

Prekrškovno pravo 7

Upravni sistemi 8

Evropsko ustavno pravo 8

Okoljsko in urbano pravo 7

Upravno pravo – posebni del 8

Upravno poslovanje 7

Informacijska družba in uprava 6

Izbirni predmet 1 3

Izbirni predmet 2 3

Izbirni predmet 3 3

Skupaj 60

IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET  ECTS

Družbeno-filozofski in javnopravni 
vidiki verskih skupnosti 3

Etika v upravi 3

Financiranje in upravljanje EU projektov 3

Javno-zasebno partnerstvo 3

Kadrovski management 3

Nevladne organizacije 3

Policijsko pravo 3

Pravo informacij 3

Pravodajni proces z nomotehniko 3

Zunanje meje in širitev Evropske unije 3

Ustavno primerjalno pravo 3

Alternativno reševanje sporov 3

1. LETNIK

PREDMET ECTS

Osnove prava 7

Državna ureditev 8

Pravo človekovih pravic 7

Pravo javnih služb 7

Metode raziskovanja pravnih, 
upravnih in mednarodnih študijev 3

Samouprava lokalnih skupnosti 7

Upravno pravo – splošni del 7

Organizacija javne uprave 6

Tuja terminologija – angleški 
ali nemški jezik 5

Izbirni predmet 2 3

Skupaj 60

2. LETNIK

PREDMET ECTS

Sodno in ustavnosodno varstvo 8

Upravno procesno pravo 9

Posebni upravni postopki 7

Davčno pravo 6

Pravo javnih uslužbencev 8

Financiranje javne porabe 7

Davčno procesno pravo 7

Seminarska naloga 2

Izbirni predmet 1 3

Izbirni predmet 2 3

Skupaj 60



Pogoji za vpis in nadaljevanje 
študija po merilih za prehode

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

a) kdor je uspešno opravil maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu ekonomski 
tehnik ali administrator in izpit iz enega izmed naslednjih maturitetnih 
predmetov splošne mature: tuj jezik, sociologija, zgodovina, ekonomija, 
psihologija, geografija;
c)  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 bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

• splošni uspeh pri maturi ………………………………………………………….... 60 % točk, 
• splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku …………………..............40 % točk.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke b) izbrani glede na:

• splošni uspeh pri poklicni maturi …………………………….…………....... 40 % točk, 
• splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku ………………………........ 40 % točk,
• uspeh pri maturitetnem predmetu ……………………………………........ 20 % točk.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke c) izbrani glede na:

• splošni uspeh na zaključnem izpitu ……………………………….………… 60 % točk, 
• splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku ……………………………... 40 % točk.

Fakulteta omogoča nadaljevanje študija in vpis v študijski program tudi po merilih za 
prehode. Informacije o nadaljevanju študija po merilih za prehode dobijo kandidati na 
fakulteti.



Študij

Univerzitetni dodiplomski študijski program Javna uprava se izvaja 
kot redni (koncesioniran) in izredni (nekoncesioniran) študij.

Predavanja in vaje so organizirane v popoldanskem času na treh 
lokacijah, in sicer v Kranju, Ljubljani in Mariboru.

Študij na Fakulteti za državne in evropske študije je osredotočen na 
zagotavljanje visoko kvalitetnega strokovnega in uporabnega znanja 
in spretnosti, ki služijo tako diplomantom kakor tudi delodajalcem 
kot dodana vrednost na trgu dela ter pri zaposlitvi. 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze omogoča študentom dostop do več kot 15.000 
tiskanih del ter za člane knjižnice oddaljen dostop od doma za vse informacijske 
vire (mednarodne in slovenske podatkovne baze) s polnimi besedili člankov in knjig. 
S svojimi storitvami knjižnica učinkovito podpira študijski proces na fakultetah ter 
znanstveno-raziskovalno delo pedagoškega osebja. Centralna knjižnica UKNU ima 
sedež v Ljubljani, za študente fakultet pa omogoča izposojo gradiva na enotah v 
referatu v Kranju in Novi Gorici.

Študentje so v knjižnici dobrodošli vsak dan med 10. in 18. uro! V knjižnici lahko najdejo 
aktualno gradivo in zanesljive informacije.



Akreditirani 
študijski programi

a) 1. STOPNJA (DODIPLOMSKI PROGRAMI):

Javna uprava (triletni dodiplomski univerzitetni program) 

Upravno pravo (triletni visokošolski študijski program)

b)  2. STOPNJA (PODIPLOMSKI PROGRAMI):

Javna uprava (dvoletni podiplomski magistrski program)

Mednarodne in diplomatske študije (dvoletni podiplomski magistrski program)

c)  3. STOPNJA (DOKTORSKI PROGRAM):

Javna uprava (triletni podiplomski doktorski program)

Mednarodne in diplomatske študije (triletni podiplomski magistrski program)

a) 1. STOPNJA (DODIPLOMSKA PROGRAMA):

Javna uprava (triletni dodiplomski univerzitetni študijski program) 

Upravno pravo (triletni dodiplomski visokošolski študijski program)

b)  2. STOPNJA (MAGISTRSKA PROGRAMA):

Javna uprava (dvoletni podiplomski magistrski študijski program)

Mednarodne in diplomatske študije (dvoletni podiplomski magistrski študijski 
program)

c)  3. STOPNJA (DOKTORSKA PROGRAMA):

Javna uprava (triletni podiplomski doktorski študijski program)

Mednarodne in diplomatske študije (triletni podiplomski doktorski študijski 
program)

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Oba dodiplomska študijska programa 
omogočata vpis na dvoletna magistrska študijska programa Javna uprava in 
Mednarodne in diplomatske študije ter naprej na triletna doktorska študijska programa 
Javna uprava ter Mednarodne in diplomatske študije.

Vse informacije o študijskih programih fakultete so dostopne na www.fds.nova-uni.si 
ter www.nova-uni.si.

Fakulteta izvaja sledeče študijske programe:



www.fds.nova-uni.si
www.nova-uni.si

Fakulteta za državne 
in evropske študije
Žanova ulica 3
4000 Kranj

T: +386 4 2601 850             
E: info@fds.nova-uni.si

T: +386 4 2601 857             
E: referat@fds.nova-uni.si


