
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
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Številka: 6037-2/2015/38
Ljubljana, 25. 5. 2015

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

ZADEVA: Sklep o soglasju k razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje 
Univerze na Primorskem za študijsko leto 2015/16 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12–ZUJF, 52/12–ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) je Vlada Republike Slovenije 
na … seji dne …  sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Sklepu o soglasju k razpisu za vpis v magistrske 
študijske programe druge stopnje Univerze na Primorskem za študijsko leto 2015/16.

PREJMEJO:
 Univerza na Primorskem
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Služba Vlade RS za zakonodajo
 Ministrstvo za finance

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. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka
Mag. Mirko Stopar, 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:
/

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
 razvojne dokumente Evropske unije in 

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 

4.324.357 3.603.631

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

3211-11-0003

573710 
Dejavnost 
visokega 
šolstva

720.726

SKUPAJ 720.726

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:
Sredstva za izvedbo študijskih programov druge stopnje so načrtovana na  ukrepu 3211-11-0003 
Dejavnost visokega šolstva in proračunski postavki 573710 Dejavnost visokega šolstva. Glede na 
način financiranja študijske dejavnosti za magistrski študij druge stopnje predlagano število vpisnih 
mest za redni študij ne pomeni dodatnih finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. Glede 
na to, da proračuna za leto 2016 in 2017 še nista sprejeta, pa je maksimalna ocena finančnih 
posledic vpisana v točko I.

Maksimalna ocena finančnih posledic je izdelana ob upoštevanju povprečne vrednosti sredstev za 



študijsko dejavnost na financiranega študenta rednega študija dodiplomskega študija in študija druge 
stopnje v letu 2014, ki znaša 4.458,10 EUR, in predlaganih vpisnih mest za redni študij za vpis v 1. 
letnik Slovencev in tujcev iz EU (970). V kalkulaciji je upoštevana polna zasedenost vpisnih mest, da 
študijski program v povprečju traja dve leti in, da se predpostavlja redno napredovanje vseh 
študentov v višji letnik. Za leto 2015 (t) je upoštevano, da se financira dva meseca izvedbe študija 
(študijsko leto se začne 1. 10. 2015). V letu t+2 je upoštevano, da celotna generacija istočasno 
zaključi.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /
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. Maja Makovec Brenčič
                          MINISTRICA 



PRILOGA 1:

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12–ZUJF, 52/12–ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) je Vlada Republike Slovenije na 
… seji … sprejela

SKLEP 
o soglasju k razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze na Primorskem

 za študijsko leto 2015/16

I.

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe 
Univerze na Primorskem za študijsko leto 2015/16, ki ga je sprejel Senat Univerze na Primorskem dne 
23. 3. 2015, razen za:

 študijski program Socialna pedagogika, kateremu daje soglasje pod pogojem, da bo študijski
program vpisan v razvid visokošolskih zavodov do 30. 6. 2015,

 študijska programa Uporabna psihologija in Trajnostno grajeno okolje, ker še nista
akreditirana pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in

 študijski program Management na lokaciji Kosovo, Priština, ker še ni vpisan v javno evidenco 
sklenjenih pogodb visokošolskega transnacionalnega izobraževanja pri Nacionalni agenciji 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

II.

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

III.

Ta sklep začne veljati s sprejetjem. 

Ljubljana, dne …maj 2015
Številka:

  Mag. Darko Krašovec
GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
 Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– Služba Vlade RS za zakonodajo
– Ministrstvo za finance
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Priloga: Seznam magistrskih študijskih programov s številom vpisnih mest Univerze na Primorskem za študijsko leto 2015/16

Študijsko leto 2015/16
Slovenci in tujci iz EU Slovenci brez slovenskega 

državljanstva in tujci iz držav 
nečlanic EU

Vzporedni 
študij

1. letnik
2. letnik - vpis 
po merilih za 

prehode
1. letnik

2. letnik - vpis 
po merilih za 

prehode
1. letnik

Zap. 
št. Članica univerze Študijski program Kraj 

izvajanja

redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni
1 UP FHŠ Geografija Koper 20 * 2 * 1
2 UP FHŠ Geografija (dvopredmetni) Koper 20 * 2 * 1
3 UP FHŠ Italijanistika (pedagoški) Koper 20 2 1
4 UP FHŠ Italijanistika Koper 20 2 1
5 UP FHŠ Jezikovno posredovanje in prevajanje Koper 25 * 3 * 2
6 UP FHŠ Kulturni študiji in antropologija Koper 20 * 2 * 1
7 UP FHŠ Komuniciranje in mediji Koper 20 * 2 * 1
8 UP FHŠ Slovenistika (pedagoški) Koper 20 * 2 * 1
9 UP FHŠ Zgodovina Koper 20 * 2 * 1

10 UP FHŠ Zgodovina (dvopredmetni, pedagoški) Koper 20 * 2 * 1
11 UP FM Ekonomija in finance Koper 30 20 * 3 2 * 2

12

UP FM Management 
- izvedba v slovenskem jeziku

- izvedba v angleškem jeziku

Koper
Celje
Škofja Loka
Koper

50
50
50

20
20
20
30

*
*
*

5
5
5

2
2
2

15

*
*
*

2
2
2

13 UP FM Pravo za management Koper 30 20 3 2 2

14 UP FM, UP FHŠ, 
UP FVZ

Management trajnostnega razvoja Koper 30 30 * 3 3 * 2 2

15 UP FM, UP FHŠ Politologija Koper 30 10 3 1 2

17
UP FAMNIT Matematične znanosti

- izvedba v slovenskem jeziku
- izvedba v angleškem jeziku

Koper
Koper

30
15

*
15

10
15

*
15

2
2

18 UP FAMNIT Računalništvo in informatika Koper 45 * 10 * 2
19 UP FAMNIT Aplikativna kineziologija Koper 25 30 * * 5 10 * * 2
20 UP FAMNIT Biopsihologija Koper 30 * 3 * 1
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Študijsko leto 2015/16
Slovenci in tujci iz EU Slovenci brez slovenskega 

državljanstva in tujci iz držav 
nečlanic EU

Vzporedni 
študij

1. letnik
2. letnik - vpis 
po merilih za 

prehode
1. letnik

2. letnik - vpis 
po merilih za 

prehode
1. letnik

Zap. 
št. Članica univerze Študijski program Kraj 

izvajanja

redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni
21 UP FAMNIT Matematika s finančnim inženiringom Koper 30 * 10 * 2
22 UP FAMNIT Varstvo narave Koper 45 * 10 * 2

23

UP FTŠ -
Turistica

Turizem
- izvedba v slovenskem jeziku

- Izvedba v angleškem jeziku

Portorož
Ljubljana
Portorož

40
40
40

* 4
20
20

* 1
1
1

24 UP FTŠ -
Turistica, UP FHŠ

Dediščinski turizem Portorož 30 * 3 * 1

25 UP PEF Inkluzivna pedagogika Koper 30 30 * * 3 3 1 3 2
26 UP PEF Razredni pouk Koper 60 25 3 1 3
27 UP PEF Socialna pedagogika Koper 30 3
28 UP PEF Zgodnje učenje Koper 30 30 * * 3 3 1 3 2
29 UP PEF Izobraževanje odraslih in razvoj kariere Koper 25 25 * * 2 2 1 3 2
30 UP FZV Zdravstvena nega Izola 30 3 2
31 UP FZV Dietetika Izola 30 3 2

Opombe:
*Število prostih mest po merilih za prehode je omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2014/15.

Legenda članic univerze: Univerza na Primorskem (UP), Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ), Fakulteta za management (UP FM), Fakulteta za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica), Pedagoška fakulteta (UP PEF), 
Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
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OBRAZLOŽITEV

Vladno gradivo vključuje predlog soglasja k razpisu za vpis magistrskih študijskih programov druge
stopnje Univerze na Primorskem za študijsko leto 2015/16.1

Besedilo razpisa je Univerza na Primorskem pripravila v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in 
izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št.: 7/10, 3/11, 6/12, 7/13, 6/14 in 5/15) ter ga ob 
upoštevanju 40. člena Zakona o visokem šolstvu poslala ministrstvu za pridobitev soglasja Vlade RS, 
da bo lahko s 1. junijem 2015 objavila razpis.

Za študijsko leto 2015/16 Univerza na Primorskem predlaga manj vpisnih mest kot lani, in sicer skupaj 
1.616 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni magistrski študij, od tega 1.390 mest za 
državljane Republike Slovenije in držav EU ter 226 mest za tujce in Slovence brez slovenskega 
državljanstva.

Za študijski program Socialna pedagogika je določeno, da se lahko odpre prijava za vpis, če bo 
zaključen postopek vpisa programa v razvid visokošolskih zavodov do 30. 6. 2015.

Tabela 1: Primerjava razpisanih vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane RS in držav EU za 
magistrski študij za študijsko leto 2014/15 in predlog za študijsko leto 2015/16 glede na 
način študija

Študijsko leto 2014/15 Študijsko leto 2015/16 Primerjava 2014/15 na 
2015/16Visokošolski zavod

Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj
Univerza na Primorskem 1.015 430 1.445 970 420 1.390 -45 -10 -55

Vir: MIZŠ

Primerjava razpisanih vpisnih mest za študijsko leto 2014/15 s prvič vpisanimi študenti v 1. letnik
(tabela 2) nakazuje, da bo univerza ponudila zadostno število vpisnih mest. 

Tabela 2: Primerjava vpisa v 1. letnik magistrskih študijskih programov z razpisanimi vpisnimi mesti v 
študijskem letu 2014/15 po načinu študija

Razpisana mesta 
2014/15

Prvič vpisani študenti 
v 1. letnik

Primerjava vpis / 
razpisana mestaVisokošolski zavod

Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj
Univerza na Primorskem 1.015 430 1.445 512 29 541 -503 -401 -904

Vir: MIZŠ

                                                            
1 Soglasje k razpisu za vpis v magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je Vlada RS dala s 
sklepom št. 60301-5/2015/4 z dne 29. 4. 2015. Za razpise za vpis Univerze v Mariboru, Fakultete za 
informacijske študije v Novem mestu in koncesij je pripravljeno ločeno gradivo.
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