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

Številka: 6037-41/2017/124
Ljubljana, 5. 6. 2018
EVA /

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

ZADEVA: Sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske 
programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2018/2019 –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 
28. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17
in 4/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne ……. sprejela

Sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na 
javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2018/2019.

PREJMEJO:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
– Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
– Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper
– Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na 

Primorskem, Prevale 10, 1236 Trzin 
– Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

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. Maja Makovec Brenčič, ministrica,
Dr. Tomaž Boh, državni sekretar
Dr. Stojan Sorčan, generalni direktor 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:
Vlada Republike Slovenije je s Sklepom o soglasju k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019, št. 60301-1/2018/4 z dne 30. 1. 2018, 
dala soglasje k številu razpisanih vpisnih mest na javnih visokošolskih zavodih in zasebnih 



visokošolskih zavodih za študijske programe s koncesijo. Razpis za vpis je bil objavljen 1. 2. 2018 na 
spletni strani: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani. Prvi prijavni rok je trajal od 
6. 2. 2018 do 30. 3. 2018.
V skladu z 41. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 28. členom
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17 in 4/18)
so pristojni organi visokošolskih zavodov sprejeli sklepe o omejitvi vpisa za skupaj 88 študijskih 
programov. Univerza v Ljubljani je za tri študijske programe z omejitvijo vpisa predlagala povečanje 
vpisnih mest, in sicer na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Multimedija iz 30 na 35 
vpisnih mest, univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika in 
andragogika iz 40 na 50 mest in univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje 
Kulture vzhodne Azije, smer Koreanistika iz 15 na 20 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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-18-0012
3330-18-0013
3330-18-0014

573710
Dejavnost 
visokega 
šolstva

12.753.286 76.519.716

SKUPAJ 12.753.286 76.519.716
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:
Finančna ocena sredstev je enaka, kot v gradivu, na podlagi katerega je Vlada RS izdala Sklep o 
soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v 
študijskem letu 2018/2019 št. 60301-1/2018/4 z dne 30. 1. 2018. Na podlagi prijav v prvem prijavnem 
roku ocenjujemo, da povečanje vpisnih mest, ki jih vsebuje ta predlog vladnega gradiva ne povečuje 



prvotne finančne ocene, ker vsa razpisana mesta ne bodo zasedena po zaključenem vpisu.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (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.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 Dr. Maja Makovec Brenčič
                                                           MINISTRICA



PRILOGA 1:

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) 
in 28. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 
3/17 in 4/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne ….. sprejela 

S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 

na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2018/2019

I.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k omejitvam vpisa, ki so jih sprejeli:
 Senat Univerze v Ljubljani dne 22. 11. 2017 in 24. 4. 2018; 
 Senat Univerze v Mariboru dne 28. 11. 2017; 
 Senat Univerze na Primorskem dne 29. 11. 2017;
 Senat Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na 

Primorskem na korespondenčni seji dne 25. 4. 2018 za redni študij po visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje Dizajn;

 Senat Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto dne 29. 11. 2017 za redni študij po 
visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.

II.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k povečanju vpisnih mest z omejitvijo vpisa v skladu s 
sklepom Senata Univerze v Ljubljani z dne 24. 4. 2018 na univerzitetnem študijskem programu prve 
stopnje Multimedija iz 30 na 35 vpisnih mest, univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu 
prve stopnje Pedagogika in andragogika iz 40 na 50 mest in univerzitetnem dvopredmetnem 
študijskem programu prve stopnje Kulture vzhodne Azije, smer Koreanistika iz 15 na 20 mest.

III.

Seznam študijskih programov iz I. in II. točke tega sklepa je kot priloga njegov sestavni del.

IV.

Ta sklep se javno objavi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ljubljana, dne …  2018
Številka:

  Mag. Lilijana Kozlovič
            GENERALNA SEKRETARKA



PREJMEJO:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 

1000 Ljubljana
– Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
– Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper
– Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na 

Primorskem, Prevale 10, 1236 Trzin 
– Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, Na Loko 2, 8000 Novo mesto



Priloga: Seznam vpisnih mest po dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih z 
omejitvijo vpisa v študijskem letu 2018/2019

VISOKOŠOLSKI ZAVOD / Študijski program Kraj izvajanja redni izredni

UNIVERZA V LJUBLJANI
AKADEMIJA ZA GLASBO
Glasbena umetnost - UN Ljubljana 60
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Dramaturgija in scenske umetnosti - UN Ljubljana 6
Dramska igra - UN Ljubljana 12
Film in televizija - UN
  smer Filmska in televizijska montaža Ljubljana 4
  smer Filmska in televizijska režija Ljubljana 4
  smer Filmska in televizijsko snemanje Ljubljana 4
Gledališka režija - UN Ljubljana 4
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Industrijsko in unikatno oblikovanje - UN
  smer Industrijsko oblikovanje Ljubljana 25 1
Konserviranje in restavriranje likovnih del - UN Ljubljana 6
Oblikovanje vizualnih komunikacij - UN
  smer Fotografija Ljubljana 7
  smer Grafično oblikovanje Ljubljana 10
  smer Ilustracija Ljubljana 7 1
Slikarstvo - UN
  smer Slikarstvo Ljubljana 15
  smer Video in novi mediji Ljubljana 6
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biologija - UN Ljubljana 70
Biotehnologija - UN Ljubljana 50
Mikrobiologija - UN Ljubljana 50
Živilstvo in prehrana - UN Ljubljana 70
EKONOMSKA FAKULTETA
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola - UN Ljubljana 480
Visoka poslovna šola - VS Ljubljana 300
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Arhitektura - EM Ljubljana 115
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Komunikologija - medijske in komunikacijske 
študije - UN (3 leta)

Ljubljana 35

Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z 
javnostmi - UN (3 leta) Ljubljana 35

Mednarodni odnosi - UN (3 leta) Ljubljana 35
Novinarstvo - UN (3 leta) Ljubljana 35
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Aplikativna elektrotehnika - VS Ljubljana 180
Elektrotehnika - UN Ljubljana 150
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO in FAKULTETA ZA 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO



VISOKOŠOLSKI ZAVOD / Študijski program Kraj izvajanja redni izredni

Multimedija - UN Ljubljana 35
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Farmacija - EM Ljubljana 150
Kozmetologija - UN Ljubljana 40
Laboratorijska biomedicina - UN Ljubljana 50
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Biokemija - UN Ljubljana 40
Kemija - UN Ljubljana 70
Kemijska tehnologija - VS Ljubljana 70
Kemijsko inženirstvo - UN Ljubljana 70
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Računalništvo in informatika - UN Ljubljana 150
Računalništvo in informatika - VS Ljubljana 150
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO IN 
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Računalništvo in matematika - UN Ljubljana 40
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Socialno delo - UN Ljubljana 100
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo - projektno aplikativni program - VS Ljubljana 220
Strojništvo - razvojno raziskovalni program - UN Ljubljana 200
FAKULTETA ZA ŠPORT
Kineziologija - UN Ljubljana 30
Športna vzgoja - UN Ljubljana 50
Športno treniranje - UN Ljubljana 30
FILOZOFSKA FAKULTETA
Enopredmetni študijski programi - UN
Anglistika Ljubljana 45
Japonologija Ljubljana 15
Psihologija Ljubljana 60
Dvopredmetni študijski programi - UN
Anglistika Ljubljana 75
Japonologija Ljubljana 15
Kulture Vzhodne Azije - UN, smer Koreanistika Ljubljana 20
Pedagogika in andragogika Ljubljana 50
Rusistika Ljubljana 35
Umetnostna zgodovina Ljubljana 30
Zgodovina Ljubljana 80
MEDICINSKA FAKULTETA
Dentalna medicina - EM Ljubljana 50
Medicina - EM Ljubljana 150
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Grafična in medijska tehnika - VS Ljubljana 60
Grafične in interaktivne komunikacije - UN Ljubljana 55
Oblikovanje tekstilij in oblačil - UN Ljubljana 30
PEDAGOŠKA FAKULTETA



VISOKOŠOLSKI ZAVOD / Študijski program Kraj izvajanja redni izredni

Likovna pedagogika - UN Ljubljana 25
Logopedija in surdopedagogika - UN Ljubljana 20
Predšolska vzgoja - VS  Ljubljana 55
Razredni pouk - UN Ljubljana 85
Socialna pedagogika - UN Ljubljana 35
Specialna in rehabilitacijska pedagogika - UN Ljubljana 35
PRAVNA FAKULTETA
Pravo - UN Ljubljana 200
VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarstvo - EM Ljubljana 60
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Babištvo - VS Ljubljana 20
Delovna terapija - VS Ljubljana 50
Fizioterapija - VS Ljubljana 60
Laboratorijska zobna protetika - VS Ljubljana 30
Radiološka tehnologija - VS Ljubljana 40
Sanitarno inženirstvo - UN Ljubljana 45
Zdravstvena nega - VS Ljubljana 90 10

UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN 
INFORMATIKO
Medijske komunikacije - UN Maribor 60
Računalništvo in informacijske tehnologije - VS Maribor 80
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN 
INFORMATIKO in FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Mehatronika - VS Maribor 30
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN 
ARHITEKTURO
Arhitektura - UN Maribor 40
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Informacijska varnost - VS Ljubljana 40
Varnost in policijsko delo - VS Ljubljana 80
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega - VS Maribor 90
FILOZOFSKA FAKULTETA
Enopredmetni študijski programi - UN
Psihologija Maribor 35
Dvopredmetni študijski programi - UN
Angleški jezik in književnost Maribor 40
Pedagogika Maribor 35
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina - EM Maribor 86
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Predšolska vzgoja - VS Maribor 60

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU



VISOKOŠOLSKI ZAVOD / Študijski program Kraj izvajanja redni izredni

Aplikativna kineziologija - UN Izola 45
Prehransko svetovanje - dietetika - VS Izola 40

Izola 60Zdravstvena nega - VS
Nova Gorica 45

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Koper 60 60Predšolska vzgoja - VS
Škofja Loka 60

Razredni pouk – UN Koper 60
KONCESIONIRANI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
FAKULTETA ZA DIZAJN, samostojni visokošolski zavod 

Dizajn - VS
  smer Notranja oprema Ljubljana 30
  smer Tekstilije in oblačila Ljubljana 15
  smer Vizualne komunikacije Ljubljana 25
UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Zdravstvena nega - VS Novo mesto 70

Legenda:
EM – enoviti magistrski študijski program druge stopnje
UN – univerzitetni študijski program prve stopnje
VS – visokošolski študijski program prve stopnje



OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je s Sklepom o soglasju k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019, št. 60301-1/2018/4 z dne 30. 1. 2018, 
dala soglasje k številu razpisanih vpisnih mest na javnih visokošolskih zavodih in zasebnih 
visokošolskih zavodih za študijske programe s koncesijo. Razpis za vpis je bil objavljen 1. 2. 2018 na 
spletni strani: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani. 

Prvi prijavni rok je trajal od 6. 2. do 30. 3. 2018.

Dne 24. 4. 2018 so bili na spletni strani javnega razpisa objavljeni podatki o številu oddanih prijav za 
vpis v prvem roku in primerjava razpisanih vpisnih mest in prijav na ta mesta s prvo željo v prijavi.

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17 in 4/18; v 
nadaljevanju: pravilnik) v prvem odstavku 28. člena določa, da v primeru kadar število prijavljenih 
kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge 
stopnje v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za manj kot 10%, 
lahko pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ob določitvi vsebine razpisa ali 
najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa, oziroma v drugem 
odstavku citiranega člena določa, da mora, kadar število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske 
študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje v prvih prijavah, navedenih 
na prvem mestu, presega število razpisanih mest za 10% ali več, pristojni organ univerze ali 
samostojnega visokošolskega zavoda ob določitvi vsebine razpisa ali najpozneje v petih tednih po 
izteku roka za prijavo sprejeti sklep o omejitvi vpisa oziroma o povečanju števila razpisanih mest.

Upoštevajoč navedeno so pristojni organi visokošolskih zavodov sprejeli sklep o omejitvi vpisa za 
skupaj 88 študijskih programov. Univerza v Ljubljani je za tri študijske programe z omejitvijo vpisa
predlagala tudi povečanje vpisnih mest, in sicer na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje 
Multimedija iz 30 na 35 vpisnih mest, univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve 
stopnje Pedagogika in andragogika iz 40 na 50 mest in univerzitetnem dvopredmetnem študijskem 
programu prve stopnje Kulture vzhodne Azije, smer Koreanistika iz 15 na 20 mest.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)
si morajo visokošolski zavodi k omejitvi vpisa pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije, ki se javno 
objavi. V skladu s tretjim odstavkom 28. člena pravilnika si mora univerza oziroma samostojni 
visokošolski zavod k sklepu o omejitvi vpisa in povečanju števila razpisanih mest najpozneje v devetih 
tednih po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
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