
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
e-naslov: gp.mizs@gov.si

Številka: 6037-31/2018/40
Ljubljana, 7. 3. 2019
EVA /

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

ZADEVA: Sklep o soglasju k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe tretje 
stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko 
leto 2019/2020 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi sedmega 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, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 
in 65/17)  in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) 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 
tretje stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko 
leto 2019/2020.

                                     Stojan Tramte
                                         generalni sekretar 

PREJMEJO:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto
 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. Jernej Pikalo, minister,
Dr. Jernej Štromajer, državni sekretar,
Dr. Erika Rustja, vodja Sektorja 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 vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe 
tretje stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko 
leto 2019/2020. Soglasje k vsebini razpisa za vpis Univerze v Ljubljani je Vlada RS že izdala s 
sklepom št. 60301-2/2019/3 z dne 24. 1. 2019.

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

naslednjih treh letih DA

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
Ocena finančnih posledic je izdelana ob upoštevanju, da je bilo za Univerzo v Mariboru za 
sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2018/2019 po sklepu št. 410-19/2018/1 
dodeljeno 538.645,67 EUR ter da je v študijskem letu 2018/2019 na Univerzo v Mariboru vpisanih 
407 študentov tretje stopnje (brez absolventov), kar preračunano na študenta znese 1.323,45 EUR. 
Z razpisom za vpis v študijsko leto 2019/2020 Univerza V Mariboru predlaga 424 vpisnih mest za 
vpis v 1. letnik. Ob upoštevanju povprečnih sredstev na študenta za študijskem letu 2018/2019 to 
predstavlja skupaj 561.144,38 EUR, če bi bila zasedena vsa vpisna mesta. Znesek finančnih 
posledic za leto 2020 je prikazan v enakem znesku kot za leto 2019, ob upoštevanju predpostavke, 
da celotna generacija 2019/2020 napreduje v višji letnik.

Ocena finančnih posledic je izdelana ob upoštevanju, da je bilo za Fakulteto za informacijske študije 
v Novem mestu za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2018/2019 po sklepu št. 410-
19/2018/1 dodeljeno 3.212,60 EUR ter da je v študijskem letu 2018/2019 na Fakulteto za 
informacijske študije v Novem mestu vpisanih 16 študentov tretje stopnje (brez absolventov), kar 
preračunano na študenta znese 200,79 EUR. Z razpisom za vpis v študijsko leto 2019/2020 
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu predlaga 18 vpisnih mest za vpis v 1. letnik. Ob 
upoštevanju povprečnih sredstev na študenta za študijskem letu 2018/2019 to predstavlja skupaj 
3.614,18 EUR, če bi bila zasedena vsa vpisna mesta. Znesek finančnih posledic za leto 2020 je 
prikazan v enakem znesku kot za leto 2019, ob upoštevanju predpostavke, da celotna generacija 
2019/2020 napreduje v višji letnik.



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

3330-18-0016 –
Mednarodna vpetost 
izobraževalnega in 
inovacijskega sistema

160168 –
Doktorski in 
podoktorski 
študij

564.785,56 564.785,56

SKUPAJ 564.785,56 564.785,56
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



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                dr. Jernej Pikalo
                                                      MINISTER



PRILOGA 1:

Na podlagi sedmega 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, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)  
in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji … sprejela

SKLEP 
o soglasju k vsebini razpisu za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v 

Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2019/2020

I.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe 
tretje stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko 
leto 2019/2020, ki ga je sprejel Senat:
- Univerze v Mariboru dne 29. 1. 2019 in
- Fakultete za informacijske študije v Novem mestu dne 11. 2. 2019.

II.

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

III.

Ta sklep začne veljati s sprejetjem. 

Ljubljana, dne … 2019
Številka:

  Stojan Tramte
           GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
– Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto
– Služba Vlade RS za zakonodajo
– Ministrstvo za finance



Priloga Sklepa o soglasju k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske 
študije v Novem mestu za študijsko leto 2019/2020

Seznam študijskih programov s številom vpisnih mest v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem 
mestu za študijsko leto 2019/2020

Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije 
in EU

Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva

Vpis v 1. letnik
Vpis v višji letnik (po merilih za 
prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje)
Vpis v 1. letnik

Vpis v višji letnik (po merilih za 
prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje)
Zap. 
št. Visokošolski zavod Doktorski študijski 

program
Kraj 

izvajanja

redni izredni
2. 

letnik 
redni

2. letnik 
izredni

3. 
letnik 
redni

3. 
letnik 

izredni
redni izredni

2. 
letnik 
redni

2. 
letnik 

izredni
3. letnik 

redni
3. letnik 
izredni

UNIVERZA V MARIBORU

1 Ekonomsko-poslovna 
fakulteta

Ekonomske in poslovne 
vede Maribor 20 15 (15) 20 (15) (15)

2 Fakulteta za energetiko Energetika Krško 5 5 (5) 3 (5) (5)

3 Elektrotehnika Maribor 20 10 (10) 10 (10) (10)

4 Računalništvo in 
informatika Maribor 20 10 (10) 10 (10) (10)

5

Fakulteta za 
računalništvo, 
računalništvo in 
informatiko Medijske komunikacije Maribor 5 1 (1) 3 (1) (1)

6 Gradbeništvo Maribor 15 7 (7) 5 (7) (7)

7
Fakulteta za 
gradbeništvo Prometno inženirstvo Maribor 5 4 (4) 1 (4) (4)

8 Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo

Kemija in kemijsko 
inženirstvo Maribor 15 8 (8) # 8 (8) (8) #

9 Agrarna ekonomika Hoče 8 2

10
Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede Kmetijstvo Hoče 8 2

11 Fakulteta za logistiko Logistika sistemov Celje 3 1 (1) 5 (1) (1)

12 Ekološke znanosti Maribor 5 5 (5) # 4 (5) (5) #

13 Fizika Maribor 5 5 (5) # 4 (5) (5) #

14 Matematika Maribor 5 5 (5) # 4 (5) (5) #

15

Fakulteta za 
naravoslovje in 
matematiko

Tehnika - področje 
izobraževanja Maribor 5 5 (5) # 4 (5) (5) #



Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije 
in EU

Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva

Vpis v 1. letnik
Vpis v višji letnik (po merilih za 
prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje)
Vpis v 1. letnik

Vpis v višji letnik (po merilih za 
prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje)
Zap. 
št. Visokošolski zavod Doktorski študijski 

program
Kraj 

izvajanja

redni izredni
2. 

letnik 
redni

2. letnik 
izredni

3. 
letnik 
redni

3. 
letnik 

izredni
redni izredni

2. 
letnik 
redni

2. 
letnik 

izredni
3. letnik 

redni
3. letnik 
izredni

16

Organizacija in 
management kadrovskih 
in izobraževalnih 
sistemov

Kranj 3 8 (8) 2 (8) (8)

17
Organizacija in 
management poslovnih 
in delovnih sistemov

Kranj 3 8 (8) 2 (8) (8)

18

Fakulteta za 
organizacijske vede

Organizacija in 
management 
informacijskih sistemov

Kranj 4 8 (8) 2 (8) (8)

Doktorska šola Fakultete 
za strojništvo Maribor 25 4

19 Strojništvo Maribor 7 (7) (7) (7)

20 Tehniško varstvo okolja Maribor 2 (2) (2) (2)

21

Fakulteta za strojništvo

Oblikovanje in tekstilni 
materiali Maribor 2 (2) (2) (2)

22 Fakulteta za varnostne 
vede Varstvoslovje Ljubljana 5 2 (2) # 5 (2) (2) #

23 Fakulteta za 
zdravstvena vede Zdravstvena nega Maribor 8 3 (3) 3 (3) (3)

24 Filozofija Maribor 5 3 (3) # 2 (3) (3) #

25 Geografija Maribor 3 2 (2) # 1 (2) (2) #

26 Germanistične študije Maribor 5 3 (3) # 2 (3) (3) #

27 Pedagogika Maribor 5 3 (3) # 2 (3) (3) #

28 Slovenistične študije Maribor 5 3 (3) # 3 (3) (3) #

29 Sociologija Maribor 5 3 (3)# 3 (3) (3) #

30 Umetnostna zgodovina Maribor 3 2 (2) # 2 (2) (2) #

31 Psihologija Maribor 5 3 (3) # 2 (3) (3) #

32

Filozofska fakulteta

Zgodovina Maribor 5 3 (3) # 3 (3) (3) #



Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije 
in EU

Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva

Vpis v 1. letnik
Vpis v višji letnik (po merilih za 
prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje)
Vpis v 1. letnik

Vpis v višji letnik (po merilih za 
prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje)
Zap. 
št. Visokošolski zavod Doktorski študijski 

program
Kraj 

izvajanja

redni izredni
2. 

letnik 
redni

2. letnik 
izredni

3. 
letnik 
redni

3. 
letnik 

izredni
redni izredni

2. 
letnik 
redni

2. 
letnik 

izredni
3. letnik 

redni
3. letnik 
izredni

33 Medicinska fakulteta Biomedicinska 
tehnologija Maribor 30 16 (16) 2 (16) (16)

34 Pedagoška fakulteta Edukacijske vede Maribor 5 1

35 Pravna fakulteta Pravo Maribor 25 20 (20) 5 (20) (20)

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

1
Fakulteta za 
informacijske študije v 
Novem mestu

Informacijska družba Novo 
mesto 15 * * 3 * *

Legenda:
* Število razpisanih mest je omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik generacije.
( ) V oklepaju so zapisana skupna vpisna mesta za 2. in 3. letnik tako za slovenske državljane, tujce iz EU, Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU.
# Vpisna mesta so odprta tudi za 4. letnik. 



OBRAZLOŽITEV

Vladno gradivo vključuje predlog soglasja k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe 
tretje stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko 
leto 2019/2020. Soglasje k vsebini razpisa za vpis Univerze v Ljubljani je Vlada RS že dala s sklepom 
št. 60301-2/2019/3 z dne 24. 1. 2019.

V nadaljevanju je podan pregled razpisanih vpisnih mest in vpisa v doktorski študij v preteklih 
študijskih letih.

Univerza v Mariboru za študijsko leto 2019/20 razpisuje 35 doktorskih študijskih programov tretje 
stopnje (enako kot v preteklem študijskem letu), in sicer:

– 424 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane Republike Slovenije in drugih članic Evropske 
unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, kar je 5 mest več kot v preteklem 
študijskem letu;

– 182 dodatnih vpisnih mest za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 
hitrejše napredovanje), kar je enako število mest kot v preteklem študijskem letu. 

Tabela 1: Pregled razpisanih vpisnih mest za vpis v 1. letnik doktorskega študija za Slovence in tujce 
iz EU držav v obdobju študijskih let od 2013/2014 do 2019/2020 in njihove zasedenosti za Univerzo v 
Mariboru

Študijsko leto 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Število razpisanih vpisnih 
mest za 1. letnik 367 307 293 293 297 290 293

Indeks na študijsko leto 
2013/14 100 84 80 80 81 79 80

Indeks na predhodno 
študijsko leto 84 95 100 101 98 101

Število prvič vpisanih 
študentov v 1. letnik 92 82 81 137 143 149 _

Delež zasedenosti 
razpisanih vpisnih mest 
glede na število vpisanih

25% 27% 28% 47% 48% 51% _

Vir: eVŠ 19.12.2018

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2019/20 razpisuje en (1)
doktorski študijski program tretje stopnje, in sicer 18 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane 
Republike Slovenije in drugih članic Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva in 
tujce, kar je 6 mest več kot v preteklem študijskem letu. Fakulteta je doktorski študij prvič razpisala v 
študijskem letu 2012/13.



Tabela 2: Pregled razpisanih vpisnih mest za vpis v 1. letnik doktorskega študija za Slovence in tujce 
iz EU držav v obdobju študijskih let od 2012/13 do 2019/20 in njihove zasedenosti za 
Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu

Študijsko leto 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Število 
razpisanih 
vpisnih mest za 
1. letnik

10 15 10 10 10 10 10 15

Indeks na 
študijsko leto 
2012/13

100 150 100 100 100 100 100 150

Indeks na 
predhodno 
študijsko leto

- 150 67 100 100 100 100 150

Število prvič 
vpisanih 
študentov v 1. 
letnik

7 4 1 3 9 6 8 _

Delež 
zasedenosti 
razpisanih 
vpisnih mest 
glede na število 
vpisanih

70% 27% 10% 30% 90% 60% 80,00% _
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