
Na podlagi Pravil o organizaciji in delovanju Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze  
v Ljubljani (z dne 20. 9. 2017 in naslednji, v nadaljevanju pravila) in  Pravilnika o prispevkih in 
vrednotenju stroškov na UL je Upravni odbor UL ALUO na 1. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel 
naslednje 
 
 

Kriteriji za oprostitev ali obročno plačilo šolnine in drugih prispevkov 
 
 

1. člen 
 
Upravni odbor UL ALUO sprejme kriterije za oprostitev ali obročno plačilo šolnine in drugih 
prispevkov v obliki smernic, ki so osnova za obravnavo vlog študentov na Komisiji za študijske zadeve 
UL ALUO (v nadaljevanju komisija) in na Upravnem odboru UL ALUO. 
 

2. člen 
(oprostitev plačila šolnine in obročno plačilo šolnine) 

 
V skladu s 4. tč. 3. odst. 74. čl. Pravil komisija obravnava prošnje študentov glede oprostitev plačila 
šolnine oziroma obročnega plačevanje šolnin in predlaga Upravnemu odboru UL ALUO oprostitev, 
delno oprostitev, oziroma polno plačilo šolnine oziroma obročno plačevanje šolnine, ko  je  prošnja  
vložena na podlagi izjemnih dosežkov študenta. Komisija določi višino delne oprostitve plačila šolnine 
ali drugih prispevkov v % polne vrednosti. 
 
Pred odločanjem mora komisija pridobiti mnenje finančno-računovodske službe o finančno pokritosti 
izvedbe študijskega programa iz drugih virov. 
V primeru finančne nepokritost izvedbe študijskega programa iz drugih virov lahko komisija predlaga 
le obročno plačilo šolnine. 
 
Komisija odloča na podlagi kriterijev: 

 
1. izjemni dosežki študenta na podlagi utemeljenega priporočila oddelka.  

 
V skladu s 15. tč. 90. čl. Pravil Upravni odbor UL ALUO odloča o vlogah študentov v zvezi z oprostitvijo 
plačila šolnine oziroma njihovim obročnim plačevanjem. 
 
Upravni odbor UL ALUO odloča na podlagi kriterijev: 
 

1. težke družinske in socialne okoliščine, ki jih študent dokazuje s poročilom Centra za 
socialno delo z opisom okoliščin, ki vplivajo na študij oz. na podlagi potrdila o prejemanju 
socialne pomoči; ali 

2. izjemni dosežki študenta na podlagi utemeljenega priporočila oddelka in predloga 
komisije. 

 
Pred odločanjem Upravni odbor UL ALUO ugotovi: 

 
1. finančno pokritost izvedbe študijskega programa iz drugih virov (npr. sklep oddelka o 
stroškovnem mestu in poročilo računovodstva) in glede na predlog komisije odloči o 
oprostitvi ali delni oprostitvi plačila šolnine ali obročnem plačilu, ali 
2. finančno nepokritost izvedbe študijskega programa iz drugih virov in odloči o obročnem 
plačilu ali določi polno plačilo šolnine. 

 



3. člen 
(oprostitev plačila drugih prispevkov in obročno plačilo drugih prispevkov) 

 
V skladu s 15. tč. 90. čl. Pravil Upravni odbor UL ALUO odloča o vlogah študentov v zvezi z oprostitvijo 
plačila drugih prispevkov za študij oziroma njihovim obročnim plačevanjem. 
 
 
Upravni odbor UL ALUO odloča na podlagi kriterijev: 
 

1. težke družinske in socialne okoliščine, ki jih študent dokazuje s poročilom Centra za 
socialno delo z opisom okoliščin, ki vplivajo na študij oz. na podlagi potrdila o prejemanju 
socialne pomoči; ali 
 
2. izjemni dosežki študenta na podlagi utemeljenega priporočila oddelka in predloga komisije. 

 
 
Pred odločanjem Upravni odbor UL ALUO ugotovi: 
 

1. finančno pokritost izvedbe študijskega programa iz drugih virov (npr. sklep oddelka o 
stroškovnem mestu in poročilo računovodstva) in odloči o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila 
drugih prispevkov, ali 
2. finančno nepokritost izvedbe študijskega programa iz drugih virov in odloči o obročnem 
plačilu ali določi polno plačilo drugih prispevkov. 

 
 

4. člen 
 
Kriteriji za oprostitev ali obročno plačilo šolnine in drugih prispevkov stopijo v veljavo z dnem 
sprejetja na Upravnem odboru UL ALUO. 
 
 
Ljubljana, 24. 11. 2021 
        doc. mag. Robert Černelč, 
        predsednika UO ALUO 
 

                                                                                                                   


