
FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME 

Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393-00-19, fax: (07) 393-00-13 
E-pošta: fts.referat@vs-nm.si  
Spletna stran: www.fts-nm.si  
 

Informativna mesta in informativni dnevi: 
Novo mesto, Na Loko 2;  

 12. 2. 2016 ob 10.00 za redni študij,  
 12. 2. 2016 ob 16.00 za redni študij in izredni študij,  
 13. 2. 2016 ob 10.00 za redni študij in izredni študij. 

 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE  
TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (VS) 
 
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete http://fts.vs-
nm.si/sl/program_i_stopnje/tehnologije_in_sistemi_8211_od_2016_17_vpis_v_1_letnik/  
 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.  

Kraj izvajanja študija 

Novo mesto, Na Loko 2 (redni in izredni študij). 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije in sistemi se lahko vpiše, kdor je 
opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali 
maturo.  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi      60% točk, 
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                               40% točk. 

Način študija 

Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij. 
 
Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi senat fakultete.  
Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 študentov. Organizacijo in izvedbo izrednega 
študija bomo prilagodili potrebam študentov. Pri izvajanju izrednega študija se zagotovi 
najmanj 30 % kontaktnih ur predvidenih s študijskim programom. 

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE 
DRŽAVLJANE 

 
Visokošolski strokovni študijski program Redni Izredni 
Tehnologije in sistemi (VS) 2 1 

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

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 
prijavo za vpis v eVŠ odda do prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati Fakulteti 
za tehnologije in sisteme  (Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto) 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 prijavnega roka Fakulteti za tehnologije in sisteme  (Na Loko 
2, p.p. 111, 8000 Novo mesto).  

 
PRIJAVNI ROKI 
 
Prvi prijavni rok traja od 5. 2. do 1. 6. 2016. 
 
Drugi prijavni rok traja od 01. 10. do 3. 10. 2016. 
 
Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v 
študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 70/08). 
 
Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati, ki še nimajo odločbe o priznavanju oziroma 
odločbe o nostrifikaciji, pri pooblaščeni osebi, ki vodi postopek na Fakulteti za tehnologije in 
sisteme: Miloš Šuštar, milos.sustar@guest.arnes.si, 00386 7393 00 11. 
 
Informacije o postopku vpisa za tujce dobijo kandidati pri pooblaščeni osebi, ki vodi postopek na 
Fakulteti za tehnologije in sisteme: Andreja Ašič Vodopivec, andreja.vodopivec@guest.arnes.si, 
00386 7393 00 19. 
 
 


