Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16), 353. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list
RS, št. 29/2017–UPB12) in Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 40/94 in 45/98) je Upravni odbor Univerze v Mariboru na svoji 6. redni seji dne 8. 9. 2017 sprejel

Spremembe in dopolnitve Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru
Štev.: N 19/2010-41 AG

1.

člen

Spremeni se četrti odstavek 4. člena tako, da se glasi:
»Študentje na izmenjavah na Univerzi v Mariboru plačujejo vpisne in druge stroške oz. dele teh
stroškov iz cenika UM, če je tako določeno in za kategorije, ki so kot dovoljene opredeljene s sporazumi,
ki urejajo določeno kategorijo izmenjav (Erasmus +, Ceepus itd.).«

2.

člen

Spremeni se prvi odstavek 14. člena tako, da se glasi:
»Prvič vpisani študenti na rednem in na izrednem študiju ter ponovno vpisani študenti na rednem
študiju, ki ne plačujejo šolnine, plačajo četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita pri isti učni enoti ter
komisijske izpite, ponovno vpisani študenti na rednem študiju, ki plačujejo šolnino, in študenti na
izrednem študiju plačajo samo komisijske izpite, medtem ko osebe brez statusa študenta plačajo vse
pristope k izpitom in druge posamične storitve UM.

3.

člen

Spremeni se sedmi odstavek 14. člena tako, da se glasi:
»V primeru, da je posameznik, ki plačuje šolnino, prekinil študij v času trajanja študija in do prekinitve
študija še ni poravnal celotne šolnine oziroma vseh drugih morebitnih obveznosti do UM, se ga za vse
odprte še neporavnane obveznosti do UM izterja v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, da želi
študij nadaljevati, se mu za neporavnane obveznosti zaračunajo stroški po postavki »izvedba predmeta
z izpitom«.

4.

člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»UM državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije zaračunava šolnino za:
 izredni študij po študijskih programih 1. in 2. stopnje,
 redni študij po študijskih programih 1. in 2. stopnje, in sicer študentom, ki imajo ob vpisu že
pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem
programu, v katerega so vpisani, in študentom, ki še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza





najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, če so že
izkoristili možnost brezplačnega študija,
redni študij po študijskih programih 1. in 2. stopnje za del izvajanja, ki presega z nacionalnim
programom visokega šolstva določene standarde,
študij po študijskih programih 3. stopnje,
študij po študijskih programih za izpopolnjevanje.

Šolnina se zaračunava tudi za študij Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev, razen v primeru
meddržavnih sporazumov, ki določajo drugače.«

5.

člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študent, ki plačuje šolnino in ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku stroškov vseh
neopravljenih obveznosti letnika, ki ga ponavlja. Pri tem se upoštevajo postavke tarifnega dela cenika
»Izvedba predmeta z izpitom«. Študent ima na osnovi tega pravico opraviti neopravljene obveznosti in
sodelovati pri vseh oblikah visokošolskega izobraževalnega dela (predavanjih, seminarjih, seminarskih
vajah, laboratorijskih vajah, terenskih vaj, ipd.), predpisanih pri učnih enotah študijskega programa, pri
katerih ima neopravljene obveznosti v letniku, ki ga ponavlja, in pravico do treh brezplačnih pristopov
k izpitu pri teh učnih enotah.
Študentu, ki plačuje šolnino, v postopku priznavanja obveznosti ob vpisu v letnik pa se mu del študijskih
obveznosti prizna, članica šolnino sorazmerno zniža glede na število priznanih obveznosti v letniku.«

6.

člen

Spremeni se drugi odstavek 19. člena tako, da se glasi:
»Strošek priprave in zagovora zaključnega dela je vključen v šolnino letnika oziroma letnikov, v katerih
se delo pripravlja.«

7.

člen

Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»Strošek priprave in zagovora zaključnega dela v celoti se zaračuna osebam brez statusa študenta, ki
so v preteklih letih plačali šolnino letnika oziroma letnikov, v katerih se delo pripravlja, vendar strošek
priprave in zagovora ni bil vključen v šolnini.
Strošek prijave teme zaključnega dela se v skladu s cenikom zaračuna vsem ostalim osebam brez
statusa študenta, razen tistih, ki so pred leti s šolnino plačali strošek priprave in zagovora zaključnega
dela. Pri podaljšanju veljavnosti prijave teme zaključnega dela, se strošek prijave teme ne zaračuna
ponovno. Vpisani na dvopredmetnih študijskih programih, ki so ostali brez statusa in prijavljajo
zaključno delo na obeh študijskih programih, plačajo prijavo teme zaključnega dela samo enkrat, v
primeru dvopredmetnega študija na dveh fakultetah samo na matični fakulteti.«

8.

člen

Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študentom se zaračunavajo posebni stroški, ki nastanejo v postopku presoje prošenj študentov na
članici, začetih na zahtevo študenta.«

9.

člen

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posebni del cenika so tudi prispevki, ki jih zaračunavajo knjižnice za kritje stroškov plačljivih storitev
in uporabo knjižničnega gradiva (zamudnine, opomini, odškodnina za izgubljeni izvod, medknjižnična
izposoja in izdelava osebnih bibliografij, ipd.). Študentom se ne zaračunavajo osnovne storitve,
definirane z zakonodajo, ki ureja področje knjižničarstva, med katere sodijo: izposoja gradiva,
posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva ter bibliopedagoško delo.«

10.

člen

Šesti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članica s študentom, ki plačuje šolnino, ob prvem vpisu na študij sklene pogodbo o izobraževanju, ob
vpisu v višje letnike pa aneks k tej pogodbi. Članica glede na specifiko svojih študijskih programov določi
natančno vsebino pogodbe, v njej pa med drugim opredeli način plačila šolnine (enkratni znesek ali
obročno plačevanje), znižanje oziroma oprostitev plačila šolnine, način izterjave skladno s temi
navodili, zaračunavanje zamudnih obresti in vračilo šolnine v primeru izpisa. V pogodbo o
izobraževanju, ki se sklene s študentom, ki je zavezan za plačilo šolnine, se vključi porok. Porok ne more
biti oseba, ki nima lastnih dohodkov ali stalnega bivališča v Republiki Sloveniji. Kadar je dogovorjeno,
da študent poravna plačilo v enkratnem znesku pred pričetkom študijskega leta, za katerega se šolnina
plačuje, jamstvo poroka ni potrebno. Imenovanje poroka prav tako ni obvezno za tuje študente.«

11.

člen

Sedmi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študent na študijskem programu prve ali druge stopnje je dolžen plačati del šolnine tudi, če se izpiše
iz študijskega programa, in sicer:
 20 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta,
 50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. tekočega študijskega leta,
 100 % šolnine, če se izpiše po 1.1. tekočega študijskega leta.«

12.
Doda se novi osmi odstavek 28. člena, ki se glasi:

člen

»Doktorski študent je v primeru izpisa iz študijskega programa tretje stopnje dolžan plačati del šolnine,
in sicer:
 50 % pogodbene šolnine, če se izpiše po 31. 10., vendar najkasneje do 31. 1. tekočega
študijskega leta,
 v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1. 2. v tekočem študijskem letu.«

13.

člen

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek 28. člena.
14.

člen

V prilogi 1: Tarifa Univerze v Mariboru se črtata postavki pod
Tarifna številka IV:
 stroški izdaje diplomske listine po Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
Tarifna številka VI:
 stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova (VS/UNI
diploma, MAG/SPEC, DR)

XIV. Prehodne in končne odločbe
15. člen
Spremembe in dopolnitve navodil pričnejo veljati naslednji dan po sprejetju na Upravnem odboru
Univerze v Mariboru.
Spremembi drugega odstavka 18. člena in prvega stavka šestega odstavka 28. člena se obvezno
uporablja od generacije, ki se bo vpisala od študijskega leta 2018/2019 dalje.
Spremembe in dopolnitve Navodil se objavijo na spletnih straneh Univerze v Mariboru.
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