
Spoštovani,

 

UL MF vse bodoče ter obstoječe študente obravnava enako in ne diskriminira 
študentov na osnovi njihove narodnosti.

 

V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v 
študijskem letu 2021/2022 (MIZŠ, Ljubljana, 9. februar 2021) je bilo na UL 
MF, za EMŠ Medicina za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz 
držav nečlanic EU razpisano eno mesto in eno mesto za EMŠ Dentalna 
medicina. 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, v nadaljevanju Pravilnik) določa, da se
za redni študij na 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 sta 
torej razpisani mesti že zasedla Slovenca brez slovenskega državljanstva, ni 
bil sprejet noben tuji državljan iz držav nečlanic EU. 

 

Poleg tega UL MF poudarja, da so kapacitete za zagotavljanje pouka na UL 
MF tudi zaradi zahteve Vlade RS po povečanju vpisnih mest na meji 
zmogljivosti infrastrukture ter zagotavljanja kadra. UL MF je v okviru 
zakonskih možnosti in v skladi z veljavnim pravilnikom ter v sled okoliščin, ki 
izhajajo iz povečanega števila vpisnih mest za redne študente iz 165 na 205 
mest, sprejela sklep o omejitvi vpisa z uveljavitvijo prednost kandidatom pri 
razvrščanju, ki so Slovenci brez slovenskega državljanstva, saj jim je 
namenjena najmanj polovica razpisanih mest. S tem smo odstopili od 
dolgoletne prakse, ko se ja na razpisano eno mesto prijavilo bistveno več 
kandidatov in je UL MF vpisala 20 in več kandidatov. Razumemo tudi, da so 
se kandidati, ki so bili na razpisu neuspešni, pritožili. Pritožbe obravnava 
ustrezni organ na univerzi in odločitev bomo spoštovali.

 

Odločno zavračamo trditve in obtožbe, ki se pojavljajo v medijih in socialnih 
omrežjih o diskriminatorni obravnavi kandidatov iz držav ne članic EU, ki so 
popolnoma zavajajoče in žaljiva do UL Medicinske fakultete. UL Medicinska 
fakulteta je mednarodno odprta inštitucija, kjer vsako leto gostimo in 
omogočimo študij veliko število študentov tako iz držav EU kot držav nečlanic 



EU in v svojem delovanju nikoli nismo študente obravnavali na osnovi njihove 
narodnosti ali države iz katere izhajajo.

 

Pri vpisu študentov v študijske programe moramo kot odgovorna inštitucija v 
prvi vrsti skrbeti za to da vpisanim študentov omogočimo kakovosten študij, 
zaradi česar ne moremo vpisati več kandidatov v študijske programe kot nam 
to omogočajo prostorske, kadrovske zmožnosti in kapacitete učnih bolnišnic in
zavodov za klinično usposabljanje.  

 

UL MF se zelo zaveda pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji in stremi k temu, da
bo v prihodnosti lahko zagotavljala čim več vpisnih mest za bodoče zdravnike 
in primerno infrastrukturo za njihov študij. Zaradi tega posebno pozornost 
namenjamo tudi investicijam v nove kadre ter v izgradnjo prepotrebnih novih 
prostorov (glejte tudi: Evropska komisija potrdila projekt izgradnje Trojnega 
kampusa Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani). Upamo, da bomo na tak 
način v prihodnosti omogočili študij medicine bistveno večjemu številu 
študentov iz Slovenije in tujine.
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