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ČISTOPIS 

CENIK STORITEV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

Cenik storitev 2022/2023 je bil sprejet na 111. seji UO, dne 4. 7. 2022 in se uporablja za študijsko leto 2022/2023. Cenik začne veljati s 1.10. 2022, z 

izjemo segmenta A) Šolnine za letnik študija in B1) Prispevki ob vpisu, ki stopi v veljavo po sprejetju na UO.  

V cenah ni vključen DDV, ki se ne obračunava v skladu z ZDDV (Ur. l. RS, št. 117/2006, s sprem. in dopoln.). DDV se obračuna le pri izdajah dvojnikov 

pod točko B2.2 in pod točko III) Druge storitve. Izjema so točke III) Druge storitve so 7.1a, 7.1b in 7.1c, kjer se DDV ne obračuna in 7.2, kjer je oproščen 
plačila DDV. Cenik začne veljati s sprejemom na UO.  

I. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

A) ŠOLNINE za letnik študija (redni. izredni študij)1 Znesek v EUR 

1) Študijski programi 1. stopnje2  

 Poslovanje v sodobni družbi  1.950 

 Ekonomija v sodobni družbi 1.950 

2) Študijski programi 2. stopnje  

 Management znanja3 2.500 

 Vodenje in kakovost v izobraževanju4, izvedba v slovenskem jeziku  2.500 

3) Študijski program 3. stopnje5  

 Management znanja, izvedba v angleškem jeziku6 4.000 

B) PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ 

Se obračunavajo enotno na vseh stopnjah študija in ne glede na način študija ali pa tudi e-izobraževanje  
Znesek v EUR 

B1) PRISPEVKI OB VPISU7 

1) Prispevki ob prvem vpisu v študijski program                                                                        44 

 študentska izkaznica, nalepka za študentsko izkaznico, prispevek za informacijski sistem, prispevek za 

ob-študijsko dejavnost, prispevek za letno članarino knjižnice in drugi prispevki povezani s študijem 
 

2) Prispevki ob vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu, prispevki  za študente, ki imajo status študenta še 

12 mesecev po zaključku zadnjega letnika ter prispevki za študente, ki imajo podaljšani status študenta 

še 12 mesecev po zaključku zadnjega letnika 

39 

 enako kot ob prvem vpisu v študijski program,  brez študentske izkaznice  

3) Prispevki za osebe brez statusa8  

 administrativni stroški vodenja evidence za osebe brez statusa  48 

 manjkajoče študijske obveznosti za dokončanje študija  po KT (glej točko II) 

4) Prispevki za posebne primere zavarovanja – strokovna praksa, učenje v praksi9 12,31 

B2) DRUGI PRISPEVKI 

1) Izpiti, učne enote10  

 četrto in nadaljnja opravljanja izpita pri predmetu  82 

 nadaljnja opravljanja izpita pri predmetu - komisijski izpit 132  

2) Različna potrdila, sklepi in ostali dokumenti11  

 diplomska mapa12 10  

 izdaja dvojnika diplomske listine13 47 

 izdaja dvojnika priloge k diplomi (v slovenskem ali angleškem jeziku) 58 

 izdaja (dvojnika) študentske izkaznice 5 

 izdaja (dvojnika) nalepke za študentsko izkaznico 2 

 izdaja raznih potrdil osebam, ki nimajo statusa študenta MFDPŠ in niso evidentirani kot osebe brez 

statusa (diplomanti, izpisani, drugi…) 
20 

 izdaja raznih potrdil študentom v angleškem jeziku 17 

3) Obravnava vlog14  

 
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju, priznavanje 
strokovne prakse/učenja v praksi (po tej vlogi se obravnava tudi vpis po merilih za prehode)15 

75 








	9_2022-Cenik storitev 22_23
	9_2022-Cenik-storitev-22_23 star

