
Spoštovani,  
pošiljamo pisno pojasnilo MIZŠ.  
 
Število vpisnih mest za vpis v 1. letnik za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva v skladu z 
Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 
2021/2022 za Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani (MF UL) in Medicinsko fakulteto Univerze v 
Mariboru (MF UM),:  

 

 
VŠZ 

 

 
Študijski program 

 
Število rednih vpisnih mest za 1. letnik za tujce, ki prihajajo 
držav, ki niso članice EU,  in Slovence brez slovenskega 

državljanstva 
MF UL Medicina 1 
MF UM Splošna medicina 4 

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu 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. Ker je torej eno razpisano mesto že zasedel Slovenec 
brez slovenskega državljanstva, ni bil sprejet noben tuji državljan iz držav nečlanic EU na študijski 
program Medicina na MF UL. Na študijski program Splošna medicina na MF UM so prednost prav tako 
imeli Slovenci brez slovenskega državljanstva.  

Na določeno vpisno mesto so sprejeti vsi kandidati z enakim številom točk in lani (leta 2020) je na eno 
(1) vpisno mesto MF UL študijski program Medicina na rok za tujce in Slovence brez slovenskega 
državljanstva, ki je skupen, bilo sprejetih 22 kandidatov (1 Slovenec brez slovenskega državljanstva in 
21 tujih državljanov iz držav, ki niso članice EU). Vseh 21 tujih kandidatov je doseglo maksimalno 
število točk.  

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  sta se MF UL in 
MF UM 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 bi namreč UL MF in UM MF otežilo izvedbo študijskega procesa, saj študijskega 
programa glede na kadrovske in prostorske omejitve visokošolska zavoda s tako velikim številom 
študentov ne bi mogla kakovostno izvesti.  

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 nečlanice 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.  

Glede vašega vprašanja pojasnjujemo, da je Vlada RS dala soglasje k Razpisu za vpis v dodiplomske 
in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/22 za javne visokošolske zavode in 
koncesionirane študijske programe dne 5. 2. 2021. V IV. točki je zapisala, da naj vsi zavodi, ki 
vzporedno vpisujejo tudi tujce iz držav nečlanic EU ter Slovence brez državljanstva izven držav članic 
EU, za Slovence brez državljanstva rezervirajo najmanj polovico določene kvote.  

Glede vprašanja o spreminjanju razpisnih pogojev, torej pogojev za kandidiranje, pojasnjujemo, da se 
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ni spremenil v zadnjih letih v tej točki. 
Praksa iz prejšnjih let, da je MF UL na eno (1) vpisno mesto sprejela tako enega (1) Slovenca brez 
slovenskega državljanstva kot enega (1) tujca, ki prihaja iz države, ki ni članica EU, je bila odločitev 
zavoda. Poudariti je treba, da dejansko ni bil sprejet samo en (1) tujec iz države, ki ni članica EU, 
ampak je bilo sprejetih 21 tujcev, ki so vsi dosegli maksimalno število točk. Na eno (1) prosto vpisno 
mesto za tuje državljane, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU, in Slovence brez slovenskega 
državljanstva (mesta so namreč skupna) je torej MF UL lani sprejela 22 kandidatov. Glede na letošnje 
povečanje vpisnih mest za Slovence in EU državljane (+ 40) se je visokošolski zavod odločil, da na 
eno (1) vpisno mesto sprejme samo Slovenca brez slovenskega državljanstva. Dodatno število 
sprejetih kandidatov bi zavodu namreč otežilo izvedbo študijskega procesa glede na kadrovske in 
prostorske omejitve.  

 
Lep pozdrav  
 
Služba za odnose z javnostmi 

 


