
Zap.št.Opis storitve
CENA brez 

DDV (€) 22% DDV 9,5% DDV CENA z DDV (€)
1.  IZPITI
1.1 četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov 40,00 €
1.2 diferencialni izpit, posamično opravljanje izpita 40,00 €
1.3 prvo, drugo, tretje  opravljanje izpita za osebe brez statusa 40,00 €

1.4
četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe 
brez statusa 120,00 €

CENIK STORITEV NA VŠD

Oproščeno po 8. točki 
42. člena ZDDV-1

1.4 brez statusa 120,00 €
2. VPISNO ADMINISTRATIVNI STROŠKI
2.1 izdaja potrdila o vpisu za 14,00 €

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

2.3 izdaja potrdila v tujem jeziku 10,00 €
2.4 izdaja potrdila priznanem izpitu 6,00 €

2.5
o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 
leti ali sprememba programa 30,00 €

2.6
o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 10 
let 30,00 €

2.7 izdaja študentske izkaznice/izdaja duplikata študentske izkaznice 30,00 €
2 SKUPAJ v enkratnem znesku (od 2.1 do 2.7) 130,00 €

Oproščeno po 8. točki 
42. člena ZDDV-1

2 SKUPAJ v enkratnem znesku (od 2.1 do 2.7) 130,00 €
2.8 zagovor - delo diplomske komisije 80,00 €
2 + SKUPAJ za redne absolvente (od 2 do 2.8) 210,00 €
3 PRISPEVKI ZA KNJIŽNICE

3.1
članarina za knjižnico (osebe brez statusa študenta in študenti 
drugih VS zavodov) 10,00 € 0,95 € 10,95

3.2 članarina za knjižnico (pravne osebe) 40,00 € 3,80 € 43,80
3.3 dnevna zamudnina za izvod gradiva 0,11 € 0,11
3.3 opomin

- prvi opomin 3,00 € 3,00
- drugi opomin 6,00 € 6,00
- tretji opomin + obračun obresti 35,00 € 35,00

3.4 poizvedbe po bazah 
- domače baze 5,07 € 0,48 € 5,55

Znižana stopnja po 6. točki, priloga 
I, 41. člen ZDDV-1

Znižana stopnja po 6. točki, priloga - domače baze 5,07 € 0,48 € 5,55
- tuje baze 5,07 € 0,48 € 5,55

3.5 priprava, vodenje in vnos osebne bibliografije 22,12 € 2,10 € 24,22 €/uro + admin.stroški
3.6 medknjižnična izposoja za izvod gradiva 7,00 € 0,66 € 7,66
3.7 medknjižnična kopija (ena stran kopiranega gradiva) 4,70 € 0,44 € 5,14
4 ŠOLNINA za izredne študente

4.1 Šolnina za šol.leto dodiplomski 3.850,00 €
4.2 Šolnina za šol.leto dodiplomski-tuji študentje 4.350,00 €
4.3 Šolnina za šol.leto podiplomski 3.850,00 €
4.4 Šolnina za šol.leto podiplomski-tuji študentje 4.350,00 €
4.5 Šolnina za en semester 1.925,00 €
4.6 Šolnina za diplomo 1.500,00 €

4.7
Priprava in zagovor magistrskega dela (ni vključen tisk in vezava 
dela ) 800,00 €

Oproščeno po 8. točki 
42. člena ZDDV-1

Znižana stopnja po 6. točki, priloga 
I, 41. člen ZDDV-1

4.7 dela ) 800,00 €
4.8 Skupaj vpisno administrativni strošek (glej točko 2) 130,00 €
4.9 Cena sprejemnega izpita 50,00 €
5 Stroški postopka izvolitve v naziv

5.1 Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (prva izvolitev) 2.166,67 € 476,66 € 2.643,33
5.2 Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (ponovna izvolitev) 1.333,33 € 293,33 € 1.626,66
5.3 Visokošolski ali znanstveni sodelavec in ostali nazivi 1.333,33 € 293,33 € 1.626,66
5.4 Priznanje pomembnih umetniških del 2.083,33 € 458,33 € 2.541,66
5.5 Priznavanje v tujini pridobljene habilitacije 333,33 € 66,67 € 400,00
6 Ostali stroški

6.1
Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih v 
formalnem izobraževanju 50,00 € 11,00 € 61,00

6.2
Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih v 
neformalnem izobraževanju in s priložnostnim učenjem 175,00 € 38,50 € 213,506.2 neformalnem izobraževanju in s priložnostnim učenjem 175,00 € 38,50 € 213,50

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

Poštnina pod točkama 3.6 in 3.7 je strošek naročnika.

Cenik storitev je bil sprejet na seji UO VŠD dne 24.7.2012, spremembe in 
dopolnitve cenika so bile sprejete na 2. redni seji UO VŠD dne 24.1.2013.  
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/.  

 


