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 Maribor, 25. 08. 2021 

 

Članom in namestnikom članov ŠS UM  
 

 

ZADEVA: 7. KORESPONDENČNA SEJA ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU 

 
 

Spoštovani člani in namestniki članov ŠS UM! 

 

Predsedujoča sklicuje 7. korespondenčno sejo ŠS UM, saj je ŠS UM z včerajšnjim dnem bil 
pozvan, da poda soglasje k Navodilom za vračilo šolnin na UM, ki se bodo pričela uporabljati s 
študijskim letom 2021/2022.  

Vljudno vas prosimo, da predlog Navodil za vračilo šolnin in pripadajoče priloge pregledate in 
korespondenčno glasujete o podaji soglasja k le tem. 

 

Utemeljitev: 
 

Upravni odbor Univerze  Mariboru je veljavna Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na 
Univerzi v Mariboru št.: N 19/2010-41 AG sprejel na svoji 8. redni seji 10. 5. 2010. Navodila so bila v 
prvih letih po sprejetju deležna številnih večjih sprememb (spremembe in dopolnitve 17. 6. 2013, 22. 
5. 2014, 11. 5. 2015 in 8. 9. 2017), medtem ko se od leta 2017 do sedaj navodila niso več spreminjala.  
  
Ob letošnji reviziji navodil so ugotovili, da bi bile potrebne številne spremembe in dopolnitve. Eno od 
področij, za katero se je pokazalo, da jih veljavna navodila sploh ne urejajo, so pogoji in kriteriji za 
vračilo šolnin. Težava se je izraziteje pokazala v zadnjem obdobju, in sicer sočasno z naraščanjem 
števila vpisanih tujih študentov, ki plačujejo šolnino in iz administrativnih ali drugih upravičenih 
razlogov ne uspejo pravočasno pridobiti vize oz. dovoljenja za začasno prebivanje v RS oz. ne morejo 
pravočasno pričeti s študijem. Na vse stopnje in vrste študija na Univerzi v Mariboru je letos skupno 
vpisanih 1463 (lani 1182) tujih študentov, kar predstavlja slabih 10,5 % vseh vpisanih študentov na 
UM. Poleg tujih študentov pa obstajajo tudi drugi primeri (npr. izpisi v določenih rokih, bolezen ali smrt 
študenta ali njegovih ožjih družinskih članov, materinstvo itd.), v katerih se lahko šolnina delno ali v 
celoti vrne.  
  
Cilj Univerze v Mariboru ostaja nadaljnje povečevanje števila in deleža vpisanih tujih študentov, na kar 
lahko v določeni meri vplivamo tudi z dovolj prijazno politiko vračila šolnin.  
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Predlaga se, da UO UM za naslednje študijsko leto sprejme krovna navodila, ki bodo določala pogoje in 
kriterije za vračilo šolnin. Naknadno se lahko vsebina sprejetih univerzitetnih navodil vključi kot 
poseben člen v nova navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM.  
Pred obravnavo na UO UM je predlagano, da se ŠSUM do Navodil za vračilo šolnin opredeli. 
  

*** 

 

V prilogi vam posredujem glasovnico za 7. korespondenčne seje ŠS UM in vas naprošam, da 
podpisano in izpolnjeno pošljete najkasneje do petka, 27. 8. 2020, do 10. ure na elektronski 
naslov nina.kotnik@student.um.si.  
 

Gradivo za sejo je dostopno tudi na spletni strani https://eseje.um.si. 

 

Morebitne pripombe in predloge nam posredujte v pisni obliki skupaj z glasovnico. 

 

 

Lep pozdrav, 

 
         Prorektorica  za študentska 

           vprašanja 
             Univerze v Mariboru 

                Teja Drofelnik 
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