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Pozdravljeni,  

pripravljam oddajo, ki bo na sporedu na Radiu Študent danes ob 16. uri.  

Obračam se na vas z nekaj vprašanji glede situacije, v kateri se je znašlo več 

študentov brez slovenskega državljanstva, ki prihajajo večinoma iz držav izven 

EU in niso Slovenci po pripadnosti, in so se prijavili na Medicinsko fakulteto UL 

(101 prijavljenih tujih študentov) in MF UM (22 prijavljenih tujih študentov). 

Prijavili so se na mesta, ki ste jih po pravilnikih dolžni razpisati tudi za njih, potem 

pa ste si, sicer skladno s pravilnikom, kot navajate v obrazložitvi, premislili in 

pogoje kandidiranja na razpisu naknadno spremenili in omejili kandidate samo 

na Slovence brez slovenskega državljanstva. 

Iz obrazložitve (v prilogi): 

»UL MF je v roku za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce razpisala 

po eno vpisno mesto za študijski program Medicina EMŠ. UL MF je nato sprejela 

odločitev, da bo razpisano mesto v roku za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce na tem študijskem programu namenila samo kandidatom s 

statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva. 

UM MF je v roku za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce razpisala 4 

vpisna mesta za študijski program Splošna medicina EMŠ. UM MF je nato sprejela 

odločitev, da bo razpisana mesta v roku za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce na tem študijskem programu namenila samo kandidatom s 

statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva.« 

- Kdo je sprejel to odločitev o spremembi pogojev kandidiranja (kateri fakultetni 

organ; so bili vključeni predstavniki študentov)? 

- Se je takšna omejitev oz. sprememba razpisa običajno sprejemala? Na primer 

zadnjih 5 let? 

- Zakaj ste sprejeli takšno odločitev (prosim za vsebinsko obrazložitev, ne nekaj 

v slogu "pravilnik nam to omogoča")? 

- Nekateri, ki so bili zavrnjeni, so vas po telefonu prosili za vsebinsko obrazložitev 

in ste jih napotili na pravno-informacijsko službo UL, kjer so jim odgovorili, da je 

odločitev prišla od vlade in da ne morejo nič narediti. Ali kaj veste o tej "odločitvi 

vlade" - kako si to razlagate?  

- Kdaj ste sprejeli odločitev, da boste spremenili pogoje kandidiranja na razpisu? 

Je do odločitve prišlo nedavno in so tuji študenti zato bili šele zdaj obveščeni ali 

je bila sprejeta že prej in bi jim lahko že prej to sporočili, da bi imeli vsaj 

priložnost se kam drugam prijaviti? 
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ODGOVOR:  

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 za 

javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe je bil objavljen 9. februarja 2021.  

Vlada RS je soglasje k omenjenemu razpisu dala dne 5. 2. 2021, in sicer po naknadnem posvetovanju 

tudi z vodstvi Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (MF UL) in Medicinske fakultete Univerze v 

Mariboru (MF UM), saj sta slednji povečali število vpisnih mest za vpis v 1. letnik rednega študija 

medicine za slovenske in EU državljane: pri MF UM se število vpisnih mest poveča iz 96 na 106 

(povečanje za 10 vpisnih mest). 

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17, 4/18, 3/19, 
26/20) določa, da se za redni študij po dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih 
študijskih programih druge stopnje za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce lahko razpiše 
dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 20% števila prostih mest za 
državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije. Najmanj polovica teh vpisnih mest 
je namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva. 
 
Glede na navedeno imajo Slovenci brez slovenskega državljanstva prednost pri razvrščanju, saj jim je 

namenjena najmanj polovica razpisanih mest.  

Na študijski program Splošna medicina na MF UM sta bila sprejeta dva Slovenca brez slovenskega 

državljanstva in noben tuji državljan iz držav nečlanic EU. Visokošolski zavod ima možnost, da sam 

odloči, ali bo razpisal mesta za tujce iz držav nečlanic EU. To pomeni, da se lahko odloči tudi, da bo 

razpisal samo mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva. Edina omejitev, ki jo določa drugi 

odstavek 5. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, je, da mora biti najmanj 

polovica vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujcev namenjena Slovencem brez 

slovenskega državljanstva, visokošolskemu zavodu pa je prepuščena odločitev, koliko mest bo ponudil 

tujcem in koliko Slovencem brez slovenskega državljanstva.  

 
Zaradi povečanja števila razpisanih mest za slovenske državljane, in državljane EU, ki so na zgornji 
meji prostorskih možnosti, ki jih ima MF UM  ter zaradi razloga, da so na MF UL sprejeli odločitev, da 
ne bodo imeli razpisnih mest za tujce, je tej odločitvi sledila tudi MF UM, kjer so se letos odločili, da bo 
razpisana mesta v roku za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, ki prihajajo iz držav, ki 
niso članice EU (rok je namreč skupen) na obeh študijskih programih namenila samo kandidatom s 
statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva. Dodatno število sprejetih kandidatov tujcev bi 
namreč MF UM otežilo izvedbo študijskega procesa, saj študijskega programa glede na kadrovske in 
prostorske omejitve visokošolski zavod s tako velikim številom študentov ne bi mogel izvesti, saj bi bili 
vsi tujci posledično uvrščeni na MF UM.  
 
Vsi kandidati iz držav nečlanic EU, ki v skladu z Razpisom za vpis lahko oddajo prijavo v drugem 

prijavnem roku in se zanimajo za vpis na še prosta vpisna mesta na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v 

Mariboru, lahko oddajo elektronsko prijavo v drugem prijavnem roku na portalu eVŠ za tuje državljane 

iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:  

- Univerza v Ljubljani: 2. prijavni rok za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega 

državljanstva poteka od 6. do 7. septembra 2021;  

- Univerza v Mariboru: 2. prijavni rok za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega 

državljanstva poteka od 6. do 8. septembra 2021.  


