
Zap.št. Opis storitve CENA brez DDV (€) 22% DDV 9,5% DDV CENA z DDV (€)

1.  IZPITI

1.1 sprejemni izpit 50,00 €

1.2 višanje ocene na željo študenta (ponovni izpit) 60,00 €

1.3 četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (redni in izredni študenti) 40,00 €

1.4 diferencialni izpit, posamično opravljanje izpita 60,00 €

1.5 prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa 80,00 €

1.6 četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00 €

2. VPISNO ADMINISTRATIVNI STROŠKI

2.1 izdaja potrdil o vpisu (5/semester) 20,00 €

2.2 izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni 10,00 €

2.3 izdaja potrdila v tujem jeziku (3 izvodi) 10,00 €

2.4 izdaja potrdila o priznanem izpitu 10,00 €

2.5 vpisna dokumentacija (listi-obrazci) 20,00 €

2.6 prispevek za informacijski sistem FD 35,00 €

2.7 prispevek za letno članarino za knjižnico FD 10,00 €

2.8 izdaja študentske izkaznice/izdaja duplikata študentske izkaznice 35,00 €

2.9 SKUPAJ v enkratnem znesku (od 2.1 do 2.8) 150,00 €

2.9.1 zavarovanje za posebne primere- za 3. letnike* 18,40 €

2.9.2 materialni stroški za izdelavo diplomskega dela za osebe brez statusa 430,00 €

3. DVOJNIK IN DIPLOMSKA LISTINA 

3.1 dvojnik diplomske listine (v slovenščini) 60,00 €

3.2 dvojnik diplomske listine (v angleščini) 80,00 €

3.3 izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi (v slovenščini) 30,00 €

3.3 izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi (v angleščini) 50,00 €

4. PRISPEVKI ZA KNJIŽNICE

4.1 članarina za knjižnico (osebe brez statusa študenta in študenti drugih VS zavodov) 10,00 € 0,95 € 10,95

4.2 članarina za knjižnico (pravne osebe) 40,00 € 3,80 € 43,80

4.3 dnevna zamudnina za izvod gradiva 0,11 € 0,11

4.4 opomin

- prvi opomin 3,00 € 3,00

- drugi opomin 6,00 € 6,00

- tretji opomin + obračun obresti 35,00 € 35,00

4.5 poizvedbe po bazah 

- domače baze 5,07 € 0,48 € 5,55

- tuje baze 5,07 € 0,48 € 5,55

4.6 priprava, vodenje in vnos osebne bibliografije 22,12 € 2,10 € 24,22 €/uro + admin.stroški

4.7 medknjižnična izposoja za izvod gradiva 7,00 € 0,66 € 7,66

4.8 medknjižnična kopija (ena stran kopiranega gradiva) 4,70 € 0,44 € 5,14

5. ŠOLNINA za izredne študente

5.1 Šolnina za šol.leto dodiplomski 3.850,00 €

5.2 Šolnina za šol.leto dodiplomski-tuji študentje 4.350,00 €

5.3 Ponavljanje posameznega letnika 1.283,33 €

5.4 Šolnina za šol.leto podiplomski 3.850,00 €

5.5 Šolnina za šol.leto podiplomski-tuji študentje 4.350,00 €

5.6 Šolnina za en semester 1.925,00 €

5.7

Šolnina za diplomo (za pripravo, zagovor in morebitne manjkajoče študijske 

obveznosti)** 1.500,00 €

5.8 Priprava in zagovor magistrskega dela (ni vključen tisk in vezava dela ) 800,00 €

5.9 Skupaj vpisno administrativni strošek (glej točko 2) 150,00 €

6. Stroški postopka izvolitve v naziv

6.1 Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (prva izvolitev) 2.166,67 € 476,66 € 2.643,33

6.2 Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (ponovna izvolitev) 1.333,33 € 293,33 € 1.626,66

6.3 Visokošolski ali znanstveni sodelavec in ostali nazivi 1.333,33 € 293,33 € 1.626,66

6.4 Priznanje pomembnih umetniških del 2.083,33 € 458,33 € 2.541,66

6.5 Priznavanje v tujini pridobljene habilitacije 333,33 € 66,67 € 400,00

7. Sklepi

7.1 o odločitvah komisij za študijske zadeve (tudi obravnavanje vlog) 70,00 €

7.2 o podaljšanju veljavnosti teme diplomske/magistrske naloge 80,00 €

7.3 drugi sklepi 65,00 €

8. Ostali stroški/prispevki

8.1

Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih v formalnem 

izobraževanju 50,00 € 11,00 € 61,00
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8.2

Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih v neformalnem 

izobraževanju in s priložnostnim učenjem 175,00 € 38,50 € 213,50

8.3 Reševanje vloge za vpis po merilih za prehode 57,50 € 12,65 € 70,15

8.4 Tečaj Oblikovanje prostora - vseživljensko učenje (VŽU) 820,00 € 180,40 € 1.000,40

8.5 Sobotne akademije (priprave na sprejemni izpit)/na obisk (5 ur) 55,00 € 12,10 € 67,10

*Skladno z 11. členom Pravilnika o vrednotenju in prispevkih se morajo študenti po predpisih ZPIZ-2  zavarovati, če so vpisani v študijski program, ki 

zaradi svoje vsebine oziroma praktičnega dela vključuje posebna tveganja (obvezno praktično usposabljanje). Zavarovalno premijo plača študent 3. 

letnika dodiplomskega študija ob vpisu oziroma pred pričetkom opravljanja študijske prakse. Znesek prispevka se med študijskim letom lahko 

spremeni s spremembo Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja.

**Osebam, ki so študirale kot izredni študenti in ki se jim zaračuna navedeni znesek, je v ta znesek vračunana (poleg že inkludiranega mentorstva in 

ostalih listin) tudi vezava diplomske naloge in predstavitveni plakat, poleg tega pa (predhodno, pred zagovorom diplome) tudi možnost opravljanja 

manjkajočih izpitov brez dodatnih stroškov.

Cenik storitev je bil sprejet na 1. seji UO FD, dne 17. 01. 2023.

Račun je izstavljen v skladu z 41. členom Zakona o davku na dodano vrednost

/ZDDV-1 NUPB/ in na osnovi 60.a člena Zakona o izvrševanju proračuna RS

/ZIPRO/.

Cenik velja od 1. 10. 2023 oziroma pri vpisnih stroških za študijsko leto 2023/24 in naprej.


