
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Gp.mizs@gov.si

Številka: 6037-99/2013/13
Ljubljana, 21. 5. 2014

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o soglasju k razpisom za vpis v doktorske študijske programe Univerze v 
Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za 
študijsko leto 2014/2015 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12–ZUJF, 52/12–ZPCP-2D in 109/12) je Vlada Republike Slovenije na … 
seji dne …  sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe 
Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
za študijsko leto 2014/2015.

PREJMEJO:
 Univerza v Mariboru
 Univerza na Primorskem
 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Služba Vlade RS za zakonodajo
 Ministrstvo za finance
 Ministrstvo za notranje zadeve

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Jernej Pikalo, minister,
dr. Mirko Pečarič, državni sekretar
Mišela Mavrič, PhD, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severna Irska v. d. generalnega direktorja
Direktorata za visoko šolstvo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/



4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/

5. Kratek povzetek gradiva:
Vladno gradivo vključuje predlog soglasja k razpisanim vpisnim mestom na študijskih programih 
tretje stopnje za doktorski študij Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za 
informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2014/15. Soglasje k razpisu za vpis Univerze v 
Ljubljani je Vlada RS že izdala s sklepom št. 60301-2/2014/4 z dne 14. 3. 2014. Glede na interes 
kandidatov za vpis v preteklih letih bo ponujenih zadostno število vpisnih mest. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic. Doktorski študij se financira iz šolnin. 

Sofinanciranje doktorskega študija iz proračuna Republike Slovenije bo potekalo preko javnih 
razpisov v skladu s proračunskimi možnostmi.



8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01 (23/02 popr.), 
54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) javnost pri pripravi predloga 
sklepa ni bila povabljena k sodelovanju.
/
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                         dr. Jernej Pikalo
                                                          MINISTER



PRILOGA:

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12–ZUJF, 52/12–ZPCP-2D in 109/12) je Vlada Republike Slovenije na … seji 
… sprejela

SKLEP 
o soglasju k razpisom za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Mariboru, Univerze na 

Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2014/2015

I.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe:
 Univerze v Mariboru, ki ga je sprejel Senat Univerze v Mariboru dne 25. 3. 2014;
 Univerze na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze na Primorskem dne 26. 3. 2014;
 Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki ga je sprejel senat Fakultete za

informacijske študije v Novem mestu dne 26. 3. 2014.

Seznam doktorskih študijskih programov s številom vpisnih mest je kot priloga sestavni del tega 
sklepa.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. 

Ljubljana, dne … 2014
Številka:

        Tanja ŠARABON
GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:
– Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper
– Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 8, 8000 Novo mesto
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– Služba Vlade RS za zakonodajo
– Ministrstvo za finance
– Ministrstvo za notranje zadeve



Priloga: Seznam doktorskih študijskih programov s številom vpisnih mest

Število vpisnih mest za državljane Republike 
Slovenije in EU

Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva

1. letnik
2. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

3. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode
1. letnik

2. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

3. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

Zap. 
št. Visokošolski zavod

Doktorski 
študijski 
program

Kraj 
izvajanja

redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni
UNIVERZA V MARIBORU 0 307 0 107 0 64 0 116 0 45 0 28

1 Ekonomsko-poslovna 
fakulteta

Ekonomske in 
poslovne vede

Maribor 20 (1) (1) 20 (2) (2)

2 Fakulteta za energetiko Energetika Krško 7 4 6 4 2 3
3 Elektrotehnika Maribor 25 10 5 5
4 Medijske 

komunikacije
Maribor 5 2 2

5

Fakulteta za 
računalništvo, 
računalništvo in 
informatiko

Računalništvo in 
informatika

Maribor 25 10 5 5

6 Gradbeništvo Maribor 15 3 2 5 1 1
7

Fakulteta za gradbeništvo
Prometno 
inženirstvo

Maribor 5 1 1 1 1 1

8 Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo

Kemija in 
kemijska tehnika

Maribor 15 3 2 7 2 1

9 Agrarna 
ekonomika

Maribor 8 2 2

10

Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede

Kmetijstvo Maribor 8 2 2
11 Fakulteta za logistiko Logistika 

sistemov
Celje 3 (3) (3) 2

12 Ekološke znanosti Maribor 6 2 2 4 2 2
13 Fizika Maribor 6 2 2 4 2 2
14 Matematika Maribor 6 2 2 4 2 2
15

Fakulteta za naravoslovje 
in matematiko

Tehnika -
področje 
izobraževanja

Maribor 5 2 2 4 2 2



Število vpisnih mest za državljane Republike 
Slovenije in EU

Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva

1. letnik
2. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

3. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode
1. letnik

2. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

3. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

Zap. 
št. Visokošolski zavod

Doktorski 
študijski 
program

Kraj 
izvajanja

redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni
16 Organizacija in 

management 
informacijskih 
sistemov

Kranj 3 (4) (4) 2 (5) (5)

17 Organizacija in 
management 
kadrovskih in 
izobraževalnih 
sistemov

Kranj 2 (6) (6) 1 (7) (7)

18

Fakulteta za 
organizacijske vede

Organizacija in 
management 
poslovnih in 
delovnih sistemov

Kranj 2 (8) (8) 1 (9) (9)

19 Strojništvo Maribor 15 3 4 2 1
20 Tehniško varstvo 

okolja
Maribor 5 1 1 1 1

21

Fakulteta za strojništvo

Tekstilni materiali Maribor 5 1 1 1 1
22 Fakulteta za varnostne 

vede
Varstvoslovje Maribor 5 2 5

23 Filozofija Maribor 5 1 1 2 1 1
24 Geografija Maribor 3 3 2 1 1 1
25 Germanistične 

študije
Maribor 6 1 1 2 1 1

26 Hungaristične 
študije

Maribor 5 1 2 1 1 1

27 Pedagogika Maribor 5 2 2 2 1 1
28 Slovenistične 

študije
Maribor 10 4 1 2 1 1

29

Filozofska fakulteta

Sociologija Maribor 8 8 8 3 2 1



Število vpisnih mest za državljane Republike 
Slovenije in EU

Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva

1. letnik
2. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

3. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode
1. letnik

2. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

3. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

Zap. 
št. Visokošolski zavod

Doktorski 
študijski 
program

Kraj 
izvajanja

redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni
30 Umetnostna 

zgodovina
Maribor 5 2 2 2 1 1

31 Vedenjska in 
kognitivna 
nevroznanost

Maribor 5 5 5 2 2 2

32 Zgodovina Maribor 10 3 7 3 2 2
33 Medicinska fakulteta Biomedicinska 

tehnologija
Maribor 22 15 2 1

34 Edukacijske vede Maribor 5 2 1 2
35

Pedagoška fakulteta
Vodenje v vzgoji 
in izobraževanju

Maribor 5 1

36 Pravna fakulteta Pravo Maribor 17 8 8 8 2 2
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 0 170 0 53 0 5 0 42 0 16 0 3

1 Antropologija Koper 10 * * 2 * *
2 Arheologija Koper 10 * * 2 * *
3 Filozofija in teorija 

vizualne kulture
Koper 10 * * 2 * *

4 Geografija Koper 10 * * 2 * *
5 Slovenistika Koper 10 * * 2 * *
6 Upravljanje 

različnosti
Koper 10 * * 2 * *

7 Upravljanje 
kulturnih virov in 
arhivov

Koper 10 2

8

Fakulteta za humanistične 
študije

Zgodovina Evrope 
in Sredozemlja

Koper 10 * * 2 * *



Število vpisnih mest za državljane Republike 
Slovenije in EU

Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva

1. letnik
2. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

3. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode
1. letnik

2. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

3. letnik – vpis 
po merilih za 

prehode

Zap. 
št. Visokošolski zavod

Doktorski 
študijski 
program

Kraj 
izvajanja

redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni
9 Matematične 

znanosti
Koper 16 16 8 8

10 Računalništvo in 
informatika

Koper 10 10 5 5

11

Fakulteta za matematiko, 
naravoslovje in 
informacijske tehnologije

Aplikativna 
kineziologija

Koper 10 5 5 5 3 3

12 Fakulteta za management Management Koper 20 10 2
13 Edukacijske vede Koper 12 6 * (10) (10) (10)
14

Pedagoška fakulteta
Zgodnje učenje Koper 12 6 * (10) (10) (10)

15 Fakulteta za turistične 
študije - Turistica

Inovativni turizem Portorož 10 * * 6 * *

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
1 Fakulteta za informacijske 

študije v Novem mestu
Informacijska 
družba

Novo 
mesto

10 * 4 *

Opombe: *Število razpisanih mest je omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik generacije.

Legenda: (1) Skupaj 5 mest. (2) Skupaj 5 mest. (3) Skupaj 1 mesto. (4) Skupaj 6 mest. (5) Skupaj 2 mesti. (6) Skupaj 6 mest. (7) Skupaj 2 mesti. (8) Skupaj 6 mest.
(9) Skupaj 2 mesti. (10) Mesta so skupna za državljane Republike Slovenije in EU ter tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.



OBRAZLOŽITEV

Vladno gradivo vključuje predlog soglasja k razpisanim vpisnim mestom na študijskih programih tretje 
stopnje za doktorski študij Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske 
študije v Novem mestu za študijsko leto 2014/15. Soglasje k razpisu za vpis Univerze v Ljubljani je 
Vlada RS že izdala s sklepom št. 60301-2/2014/4 z dne 14. 3. 2014. Glede na interes kandidatov za 
vpis v preteklih letih bo ponujenih zadostno število vpisnih mest. Visokošolski zavodi imajo
raziskovalne skupine na vseh znanstvenih področjih doktorskega študija. 

V nadaljevanju je podan pregled študijskih mest.

Univerza v Mariboru za študijsko leto 2014/15 predlaga razpis manjšega števila vpisnih mest za vpis 
v doktorski študij, kot v preteklem letu:

– 423 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane Republike Slovenije in državljane drugih 
članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce;

– 244 dodatnih vpisnih mest za vpis po merilih za prehode v višje letnike. 
Skupaj bo razpisanih 37 doktorskih študijskih programov. Kar sta dva več kot lani – to sta nov program 
Vodenje v vzgoji in izobraževanju na Pedagoški fakulteti ter Logistika sistemov na Fakulteti za 
logistiko, ki lani ni bil razpisan.

Tabela 1: Pregled razpisnih vpisnih mest za vpis v 1. letnik doktorskega študija v obdobju študijskih 
let od 2009/10 do 2014/15 in njihove zasedenosti za Univerzo v Mariboru

Študijsko leto 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Število razpisanih vpisnih mest za 1. letnik 685 695 696 676 367 307
Indeks na študijsko leto 2009/2010 100 101 102 99 54 45
Indeks na predhodno študijsko leto - 101 100 97 54 84
Število prvič vpisanih študentov v 1. letnik 344 266 195 123 92 -
Delež zasedenosti razpisanih vpisnih mest 
glede na število vpisanih 50% 38% 28% 18% 25% -

Vir: MIZŠ

Univerza na Primorskem za študijsko leto 2014/15 za doktorski študij razpisuje več mest kot lani:
– 212 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane Republike Slovenije in državljane drugih 

članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce;
– 77 dodatnih vpisnih mest za vpis po merilih za prehode v višje letnike. 

Skupaj bo razpisanih 15 študijskih programov, kar je en več kot lani – nov program je Upravljanje 
kulturnih virov in arhivov na Fakulteti za humanistične študije. 

Tabela 2: Pregled razpisnih vpisnih mest za vpis v 1. letnik doktorskega študija v obdobju študijskih 
let od 2009/10 do 2014/15 in njihove zasedenosti za Univerzo na Primorskem
Študijsko leto 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Število razpisanih vpisnih mest za 1. letnik 115 135 153 152 146 170
Indeks na študijsko leto 2009/2010 100 117 133 132 127 148
Indeks na predhodno študijsko leto - 117 113 99 96 116
Število prvič vpisanih študentov v 1. letnik 51 49 68 35 35 -
Delež zasedenosti razpisanih vpisnih mest 
glede na število vpisanih 44% 36% 44% 23% 24% -

Vir: MIZŠ

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu v študijskem letu 2014/15 razpisuje 10 vpisnih 
mest. Fakulteta je doktorski študijski program prvič razpisala v študijskem letu 2012/13 z vpisanimi 7 
študenti, lani so se v prvi letnik vpisali 4 študenti.
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