
v EUR

1. 

1.1 vpisnina v 1. letnik 27,81

1.1 Prispevek za dejavnost ŠSEF 2,20

2. 

2.1 vpisnina v višji letnik, absolventski staţ ali ponovni vpis v letnik 19,92

2.1 Prispevek za dejavnost ŠSEF 2,20

3. 

3.1 dvojnik 

- indeksa 23,05

4.

4.1 dvojnik

- študentske izkaznice z nalepko 6,40

5.

- nezgodno

5.1 za posebne primere po zakonu ZPIZ za leto 
(1)

8,79

5.2 za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po ZZVZZ na mesec (1. točka 17.čl. ZZVZZ) 
(1)

4,34

5.3 obvezno zdravstveno zavarovanje za tujce po ZZVZZ na mesec (14. točka 15.čl. ZZVZZ) 
(1) *

118,75

6. 

6.1 42,30

6.2 izvedba predmeta dodiplomski študij 211,50

6.3 328,50

6.4 483,00

6.5 prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamično opravljanje (diferencialnega) izpita 42,30

6.6 128,30

6.7 282,00

7.

7.1 izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseţeni povprečni oceni 4,20

7.2 izdaja potrdila v tujem jeziku (3 izvodi) 16,90

7.3 *osebam brez statusa se točke za izdajo potrdil podvojijo

- izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseţeni povprečni oceni (OSEBA BREZ STATUSA) 8,40

- izdaja potrdila v tujem jeziku (OSEBA BREZ STATUSA) 33,80

7.4. izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let
(+DDV)

59,20

7.5. druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 8,50

8.

8.1 o  priznanju izpitov opravljenih izven UL 36,70

8.2 o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti ali sprememba programa 80,40

8.3 o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 10 let 159,30

8.4 vsi drugi sklepi 
(2)

84,60

9.

9.1 izdaja diplome z novim strokovnim naslovom s predloţitvijo prvotne listine
(+DDV)

93,10

9.2 izdaja diplome z novim strokovnim naslovom ali izdaja dvojnika brez predloţitve prvotne listine
(+DDV)

122,70

9.3 prepis diplome v angleškem jeziku 6,68

10.

10.1 univerzitetni program (diplomsko delo) 588,00

10.2 visokošolski strokovni program (zaključna strokovna naloga) 469,50

10.3 magistrski program (magistrsko delo) / specialistični program (specialistično delo) 882,70

11.  

11.1 visokošolski učitelj (prva izvolitev) 
(+DDV)

2.501,30

11.2 visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)
 (+DDV)

2.000,80

11.3 visokošolski sodelavec in ostali nazivi 
(+DDV)

823,40

11.4 znanstveni sodelavec 
(+DDV)

2.501,30

11.5 priznanja pomembnih umetniških del 
(+DDV)

2.000,80

11.6

2.449,20

806,50

POTRDILA

PROŠNJE, VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV

Izdaja dvojnika diplomske listine oz. izdaja diplome z novim strokovnim nazivom

Diplomsko delo z zagovorom (Samo za osebe brez statusa)

CENIK STORITEV Ekonomske fakultete UL za študijsko leto 2011/12 

VPISNINA V 1. LETNIK

VPISNINA V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŢ ALI PONOVNI VPIS V LETNIK

DVOJNIK INDEKSA S PREPISOM PODATKOV

DVOJNIK ŠTUDENTSKE IZKAZNICE Z NALEPKO

ZAVAROVANJE

IZPITI

preizkus posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti

izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom dodiplomski študij, 1. stopnja

izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom podiplomski študij, 2. in 3. stopnja

četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita 

Strošek diplomskega dela plačajo študenti vpisani v izredni študij pred študijskem letom 2002/03.

IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI NISO ZAPOSLENE NA UL

izbirni izpit za vpis na doktorski študij

postopek ugotavljanja enakovrednosti pridoljenega habilitacijskega naziva na drugem visokošolskem zavodu 

- visokošolski sodelavec in drugi nazivi

- visokošolski učitelj ter znanstveni sodelavec



12. 

12.1 stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova
 (+DDV)

328,50

12.2 izpiti za pridobitev enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova 
(+DDV)

282,00

13.

13.1 Visokošolski strokovni program: VISOKA POSLOVNA ŠOLA

- bolonjski program 

- za 1. letnik (IŠ) 2.280,00

- za 2. letnik (IŠ) 2.280,00

- za 3. letnik (IŠ) 2.830,00

- za 1. letnik (ŠND) 2.760,00

- za 2. letnik (ŠND) 2.760,00

- za 3. letnik (ŠND) 3.070,00

13.2 Univerzitetni program  

- visokošolski strokovni študij (za letnik)bolonjski program UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA 

- za 1. letnik (IŠ) 2.280,00

- za 2. letnik (IŠ) 2.280,00

- za 3. letnik (IŠ) 2.280,00

- konzorcijski študij (do zneska za letnik) 4.735,00

14.

14.1 Magistrski študij (šolnina za letnik)

- bolonjski magisterij 

- izredni na sedeţu fakultete in na študijskih centrih 2.810,00

- EMTM (Turistični management) 3.550,00

- Mednarodni magistrski program Poslovodenje in organizacija (IMB) 3.550,00

- konzorcijski študij (do zneska za letnik) 12.000,00

- znanstveni magisterij

- na sedeţu fakultete 2.810,00

14.2

- za 1. letnik 4.270,00

- za 2., 3. in 4. letnik 4.190,00

15.

za dodiplomski redni študij (za letnik)

2.280,00

za podiplomski študij (za letnik)

2.810,00

4.270,00

4.270,00

16. 

1.

2.

3.

4.

Po elementih navedenih v Ceniku Univerze v Ljubljani in članic se DDV ne obračunava. Izjema so naslednje postavke:

7. POTRDILA

7.4. izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let

9. IZDAJA DIPLOMSKE LISTINE

9.1. s predloţitvijo prvotne diplome

9.2. brez predloţitve prvotne diplome

9.3. prepis diplome v angleškem jeziku

11. IZVOLITVE V NAZIV ZA OSEBE,KI NISO ZAPOSLENE NA UL

11.1. visokošolski učitelj prva izvolitev

11.2. visokošolski učitelj ponovna izvolitev

11.3. visokošolski sodelavec in drugi nazivi

11.4. znanstveni sodelavec

11.5. priznanja pomembnih umetniških del

11.6.

12. PRIZNANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŢEVANJA

12.1. stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova

12.2. dopolnilni izpiti 

PRISPEVEK ZA KNJIŽNICE (glej cenik knjižničnih storitev)

 OSTALA DOLOČILA

V cenah storitev ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu z ZDDV.

ŠOLNINE ZA TUJE DRŢAVLJANE - za tuje študente za študijsko leto
(3)

- področje druţboslovja in humanističnih ved                                                            

- specialistični ali magistrski                                                                          

- doktorski brez predhodnega magistrskega ali specialističnega študija             

- doktorski po končanem magistrskem ali specialističnem študiju                    

Doktorski študij (bolonjski/znanstveni) 

ŠOLNINE ZA IZREDNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

ŠOLNINA ZA IZREDNI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

Postavke veljajo za šolsko leto 2011/2012.

Cenik je objavljen na oglasni deski in na spletni strani članice www.ef.uni-lj.si.

Cenik članice je sprejel UO UL na seji dne xxxxx in dopolnjen na seji UO UL xxxxx

postopek ugotavljanja enakovrednosti pridoljenega habilitacijskega naziva na drugem visokošolskem 

zavodu 



Opombe pod:

(1)

(*)

(2)

(3)

Na cene zgoraj navedenih postavk, je potrebno dodati DDV.

Pri točkah 5.1., 5.2. in 5.3. se znesek spremeni v skladu z višino objavljeno v Uradnem listu 

Plačujejo tujci, ki se izobraţujejo ali izpopolnjujejo v RS razen, če ne predloţijo dokazila, da so obvezno 

zdravtsveno zavarovani iz drugega naslova. Charged to foreign students studying in Slovenia, with 

no evidence of his/her mandatory health insurance 

Pod točko 8.4 članice ne smejo zaračunavati naslednjih sklepov:

- sklepov na podlagi 153. in 158. čl. Statuta UL,

- sklepov o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpitov višjega letnika,

- sklepov o priznavanju izpitov znotraj UL,

- sklepov o oprostitvi šolnine,

- sklepov o vračilu šolnine,

- sklepov o priznanju statusa študenta športnika ali umetnika.

- sklepov o priznanju  neformalne izobrazbe

- sklepov o prehajanju študentov med programi in med fakultetami znotraj UL,

- sklepov o mirovanju statusa,

- sklepov o imenovanju komisije za zagovor diplomske naloge ter termin zagovora diplomske naloge,

- sklepov o predčasnem opravljanju izpitov,

- sklepov o komisijskem opravljanju izpitov,

- sklepov o zamenjavi predmeta,

- sklepov o vzporednem študiju na drugih fakultetah ali univerzah,

- sklepov o podaljšanju roka za izdelavo diplomske naloge,

- sklepov o predlogu diplomske naloge za Prešernovo nagrado,

Pri točki 15. navedeni znesek šolnine ne velja za tiste tujce, ki so se vpisali pred študijskim letom 2008/09. 

Za vpis tiste, ki se vpisujejo v študijskem letu 2010/11 se upošteva Pravilnik o šolninah in bivanju v 

študentskih domovih za Slovence brez slovenskega drţavljanstva in tujce v Republiki Sloveniji. Fee at 

point 15 is NOT relevant for those students, enrolled into the higher education programs before 

the academic year 2008/09, for the others the fee is charged according to the ministerial 

regulations.

- sklepov o odloţitvi roka plačila šolnine,

- sklepov o sofinanciranju mednarodne izmenjave študentov,

- sklepov o popravljanju ocene,

- sklepov o imenovanju komisije za oceno naloge predlagane za Prešernovo nagrado,

- sklepov o določitvi termina za zagovor naloge na podiplomskem študiju,


