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Univerza v Ljubljani, Visokošolska prijavno-informacijska služba (v nadaljevanju VPIS UL) na podlagi 
določil 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12, 40/12, 57/12, 109/12, 85/14, 
75/16, 61/17, 65/17, 175/20, 57/21, v nadaljevanju ZViS-UPB7), 108. člena Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20, 82/21, 112/21, v 
nadaljevanju ZZUOOP), Pravilnika 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), Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 (MIZŠ, Ljubljana, 9. februar 2021, v 
nadaljevanju Razpis), glede prijave za vpis, eVŠ št. 2021381159, ki jo je vložil/-a kandidat/-ka Džan 
Haračić, Ulica Šehitluci V/8, 70230 Bugojno, Bosna in Hercegovina, izdaja naslednji 
 

SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA V PRVEM PRIJAVNEM ROKU ZA 
VPIS V PRVI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 

 
V prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2021/2022 niste sprejeti 
v nobenega od želenih študijskih programov. 
 
 

Obrazložitev: 
 
V prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2021/2022 ste kandidirali kot 
tuji/-a državljan/-ka. Poslali ste zahtevane dokumente ter izpolnili druge obveznosti v skladu z Razpisom.  
 
V izbirnem postopku niste bili sprejeti na Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto (v nadaljevanju UL 
MF) Medicino EMŠ ter na Univerzo v Mariboru, Medicinsko fakulteto (v nadaljevanju UM MF), Splošno 
medicino EMŠ, ker je razpisano vpisno mesto zasedel kandidat s statusom Slovenca brez slovenskega 
državljanstva, zato je vpisno mesto že zasedeno (drugi odstavek 5. člena Pravilnika). 
 
Drugi odstavek 5. člena Pravilnika določa, da se za redni študij po dodiplomskih študijskih programih in 
enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje za Slovence brez slovenskega državljanstva in 
tujce iz držav nečlanic EU (v nadaljevanju tujci) lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest. 
Najmanj polovica teh vpisnih mest je namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva. 
 
Visokošolski zavod ima možnost, da sam odloči, ali bo razpisoval mesta za tujce, kar 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 je, da mora najmanj polovica vpisnih mest za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce, biti namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva. 
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Visokošolskemu zavodu pa je prepuščena odločitev, koliko mest bo ponudil tujcem in koliko Slovencem 
brez slovenskega državljanstva. 
 
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. 
 
V skladu z navedenim niste bili sprejeti na študijski program UL MF, Medicina EMŠ, ter niste bili sprejeti 
na UM MF, Splošna medicina EMŠ. 
 
V skladu z drugim odstavkom 108. člena ZZUOOP se šteje, da je dokument kandidatu/-ki vročen drugi 
delovni dan po dnevu objave dokumenta v informacijskem sistemu eVŠ oziroma peti delovni dan v 
primeru odpreme po pošti. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži elektronsko preko portala eVŠ do 20. 09. 2021. O pritožbi 
odloča Komisija za pritožbe kandidatov ob sprejemu na univerzo Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 
12, 1000 Ljubljana. 
 
 
 
Pripravil/a 
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Vročiti: 

- Kandidatu/-ki – elektronsko prek portala eVŠ, 

- arhiv, tu. 

 
 
 
 
 

 


