NAVODILA K CENIKU
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006
UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET
Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za
pomorstvo in promet na svoji 22. redni seji z dne 15.6.2005. Cenik storitev je usklajen s
cenami, ki jih je dne 01.06.2005 na svoji 2. seji sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
Šolnine in prispevki so usklajeni tudi s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih v
visokem šolstvu (Ur.l. št. 40/94, 45/98). Cenik in Navodila k ceniku so izobešena na oglasni
deski in dostopna preko fakultetne spletne strani.
Prispevke za študij plačujejo redni in izredni študenti v primerih, ki so navedeni pri opisu
posameznih prispevkov.
1.

PRISPEVKI OB VPISU
Vpisnina za redni dodiplomski in izredni podiplomski študij znaša:
• 4.880,00 SIT za novince oz.
• 4.080,00 SIT za študente višjih letnikov in absolvente.
V obeh primerih vključuje stroške, ki nastanejo neposredno ob vpisu in sicer vpisno
dokumentacijo, nalepko za študentsko izkaznico (za višji letnik), stroške za
informatizacijo UL ter vpisnino v knjižnico, za novinci pa plačajo še indeks.
Prispevke ob vpisu plačajo vsi študenti ob prvem vpisu, ponovnem vpisu v isti letnik in
ob vpisu absolventskega staža na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih in
se praviloma ne vračajo.
Vpisnina za izredne dodiplomske študente je vključena v ceni šolnine.

2.

KOMISIJSKI IZPITI
Študent (dodiplomski ali podiplomski) plača četrto in vsako nadaljnje opravljanje istega
izpita. Plačilo komisijskega izpita v višini 8.700,00 SIT mora študent plačati ob prijavi,
torej pred opravljanjem izpita.

3.

OSEBE BREZ STATUSA
Osebe brez statusa – pavzerji dodiplomskega študija UL FPP so študenti, ki jim je
potekel status študenta, mednje pa sodijo tudi vse ostale osebe, ki niso bile ali niso
vpisane v noben študijski program na UL FPP.
Oseba brez statusa do dveh let po preteku statusa (študentu manjkajo izpiti in diploma):
• ob začetku študijskega leta plačati stroške vodenja evidence o opravljanju obveznosti na
dodiplomskem študijskem programu v višini 10.000,00 SIT,
• ob začetku študijskega leta plačati stroške sklepa o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje študija
na dodiplomskem študijskem programu v višini 3.000,00 SIT ter na podiplomskem študiju v
višini 10.000,00 SIT.
• plača stroške slavnostne podelitve diplome v višini 3.500,00 SIT,
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Oseba brez statusa do dveh let po preteku statusa (študentu manjka le diploma):
• za diplomo podiplomskega magistrskega in specialističnega študija 11.400,00 SIT, za diplomo
doktorskega študija pa 12.600,00 SIT,
• plača stroške slavnostne podelitve diplome v višini 3.500,00 SIT,
• ne plača stroškov vodenja evidence osebe brez statusa ter stroškov postopka prijave teme,
• če je izredni študent mora pred diplomiranjem plačati stroške postopka prijave teme, zagovora
diplomskega dela in izdaje diplomske listine, kar znaša 120.000,00 SIT.
Oseba brez statusa po dveh letih po preteku statusa (študentu manjkajo izpiti in diploma):
• ob začetku študijskega leta plača stroške vodenja evidence o opravljanju obveznosti na dodiplomskem
študijskem programu v višini 10.000,00 SIT,
• ob začetku študijskega leta plača stroške sklepa o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje študija na
dodiplomskem študijskem programu v višini 15.000,00 SIT ter na podiplomskem študiju v višini
15.000,00 SIT,
• plača vsako opravljanje dodiplomskega izpita, ne glede, za katero opravljanje gre. Plačilo izpita v
višini 8.700,00 SIT mora biti izvedeno ob prijavi, pred opravljanjem izpita,
• za izdajo vsakega potrdila plača 4.900,00 SIT, za izdajo potrdila v angleškem jeziku pa 8.500,00 SIT,
ne glede na vrsto študija (dodiplomski ali podiplomski),
• plača stroške slavnostne podelitve diplome v višini 3.500,00 SIT,
• če je izredni študent mora pred diplomiranjem plačati stroške postopka prijave teme, zagovora
diplomskega dela in izdaje diplomske listine, kar znaša 120.000,00 SIT.
Oseba brez statusa po dveh letih po preteku statusa (študentu manjka le diploma):
• ne plača stroškov vodenja evidence osebe brez statusa,
• plača stroške slavnostne podelitve diplome v višini 3.500,00 SIT,
• če je izredni študent, mora pred diplomiranjem plačati stroške postopka prijave teme, zagovora
diplomskega dela in izdaje diplomske listine, kar znaša 120.000,00 SIT.

4.

SKLEPI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Prispevki za izdajo posameznega sklepa o izpolnjevanju pogojev za dodiplomskega
študenta znašajo 3.000,00 SIT, za podiplomskega študenta pa 10.000,00 SIT (sklepi o
izpolnjevanju ter določitvi pogojev za podaljšanje roka študija oziroma o spremembi
naslova magistrskega in specialističnega študija). Dokazila o plačilu so priloga k vlogi za
izdajo sklepa.

5.

SKLEP O PRIZNANJU OPRAVLJENIH ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI
Študent, ki zaprosi za priznanje opravljenih študijskih obveznosti (izpiti, strokovna
praksa, nadaljevanje študija, ipd.) v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju
znanja študentov, mora plačati prispevek v višini 3.000,00 SIT. Dokazilo o plačilu
prispevka mora biti priloženo vlogi.
V kolikor se prošnja o priznanju izpitov nanaša na izpite, opravljene izven UL, znašajo
stroški sklepa 7.800,00 SIT.

6.

SKLEP O VPISU PO MERILIH ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI
PROGRAMI
Kandidat, ki zaprosi za vpis na UL FPP po Merilih za prehode med študijskimi programi
(UL št. 45/94, 78/98), mora za izdajo sklepa plačati prispevek v višini 3.000,00 SIT.
Dokazilo o plačilu mora biti priloženo k vlogi.
Študenti, ki se vpisujejo v višji letnik na podlagi vpisnih pogojev, določenih kot sestavni
del študijskega programa UL FPP, so oproščeni plačila tega prispevka.

7.

SKLEP O DOLOČITVI POGOJEV ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO
PREKINITVI ŠTUDIJA
Študent, ki je študij prekinil za več kot dve leti in želi z njim nadaljevati, mora skladno s
Statutom UL za nadaljevanje zaprositi Komisijo za študijske zadeve UL FPP. Za izdajo
sklepa mora plačati prispevek v višini 15.000,00 SIT.
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Študent, ki je prekinil študij za več kot deset let plača za izdajo sklepa 45.000,00 SIT.
Preostale izpite plačuje kot oseba brez statusa. Dokazila o plačilih morajo biti priložena
vlogi.
8.

DIFERENCIALNI IZPITI
Študent, ki mora v času študija opraviti diferencialne izpite, mora plačati opravljanje
vsakega diferencialnega izpita.
•
V kolikor se konzultacije za posamezni predmet organizirajo kot predavanja v
obsegu 30% celotnega predmeta, znaša strošek diferencialnega izpita 40.000,00
SIT,
•
sicer pa znaša strošek diferencialnega izpita 8.700,00 SIT.
V vsakem primeru je v znesek diferencialnega izpita je vključeno dvakratno ponavljanje
neopravljenega istega diferencialnega izpita, za vsako nadaljnje opravljanje istega izpita
pa mora študent plačati 8.700,00 SIT.
Dokazilo o plačilu diferencialnega izpita mora biti priloženo prijavnici na izpit.

9.

NADSTANDARDNI IZPITI
Študenti plačajo vsako opravljanje izpita, ki je izven študijskega programa, v katerega so
vpisani (npr. dodatni izbirni predmet, popravljanje izpita za višjo oceno, ipd.), v višini
8.700,00 SIT. Dokazilo o plačilu mora biti priloženo ob prijavi.

10. PRISPEVEK ZA DIPLOMO
Prispevek za diplomsko listino z mapo za diplomo podiplomskega magistrskega in
specialističnega študija znaša 11.400,00 SIT, za diplomo doktorskega študija pa
12.600,00 SIT.
Prispevek za popravek diplomske in podiplomske listine znaša 1.920,00 SIT.
Stroški slavnostne podelitve diplome znašajo 3.500,00 SIT.
Vsi stroški, povezani z izdajo diplomske listine in njeno podelitvijo, morajo biti
poravnani pred podelitvijo diplome.
11. PRISPEVEK ZA DIPLOMIRANJE
Prispevek za diplomiranje vključuje administrativne in materialne stroške postopka
prijave teme, postopka zagovora diplomskega dela in izdaje diplomske listine ter znaša,
ne glede na vrsto programa, 120.000,00 SIT.
Prispevek za diplomiranje so dolžni plačati vsi izredni študenti, ki jim je status pretekel
dve leti pred prijavo diplomskega dela (osebe brez statusa) in tisti izredni študenti, ki so
se prvič vpisali pred študijskim letom 2002/2003. Vsem ostalim izrednim študentom je
prispevek diplomskega izpita zajet v šolnini.
12. IZDAJA POTRDIL V ANGLEŠKEM JEZIKU
Za izdajo potrdila v angleškem jeziku (o vpisu, opravljenih izpitih in podobno) morajo
študenti plačati prispevek v višini 3.300,00 SIT.
13. PRISPEVKI ZA IZDAJO DVOJNIKOV DOKUMENTOV
Študent, ki je izgubil indeks, študentsko izkaznico, diplomo ali prilogo k diplomi lahko
zaprosi za izdajo dvojnika. Prispevek plača ob oddaji vloge, kateri priloži tudi potrdilo o
preklicu v Uradnem listu.
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Dodiplomski študent plača:
• dvojnik indeksa 5.300,00 SIT
• dvojnik študentske izkaznice z nalepko 1.500,00 SIT
• dvojnik diplome 13.200,00 SIT
Podiplomski študent plača:
• dvojnik indeksa 4.900,00 SIT
• dvojnik študentske izkaznice z nalepko 1.500,00 SIT
• dvojnik diplome 26.800,00 SIT
14. IZDAJA DIPLOMSKE LISTINE PO ZAKONU O STROKOVNIH NASLOVIH
Izdajo diplomske listine po Zakonu o strokovnih naslovih je potrebno plačati pred oddajo
vloge.
- Študenti dodiplomskega študija plačajo:
• ob predložitvi prvotne diplome 19.700,00 SIT,
• brez predložitve prvotne diplome 26.000,00 SIT.
-

Študenti podiplomskega študija plačajo:
• ob predložitvi prvotne diplome 26.800,00 SIT,
• brez predložitve prvotne diplome 34.000,00 SIT.

Dokazilo o plačilu prispevka mora biti priloženo vlogi.
15. PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA
Za vloge po novem Zakonu o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št.
73/04) se zaračunavajo le stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti v tujini
pridobljenega strokovnega ali znanstvenega naslova slovenskemu. Stroški postopkov
priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja se prosilcem ne zaračunavajo.
Za dokončanje nostrifikacijskih postopkov za vloge pred 20.1.2005, ko je začel veljati
nov zakon, ostane v veljavi cenik za leto 2004/2005.
Stroški znašajo:
• 35.000,00 sit za izdajo strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali
znanstvenega naslova in
• 70.000,00 SIT v primeru nostrifikacijskega izpita.
Stroški vsakega dopolnilnega izpita znašajo 40.000,00 SIT.
16. ŠOLNINE ZA IZREDNE ŠTUDENTE
Šolnino plačujejo izredni dodiplomski in podiplomski študenti.
a)

Izredni študenti dodiplomskega študijskega programa
S šolnino pokrijejo študenti stroške vpisa in izvedbe študijskega programa ter tri
pristope k izpitu za vsak predmet. V šolnini so zajeti tudi stroški mentorstva pri
diplomski nalogi. Šolnina se plača za vsak letnik posebej, ob ponavljanju letnika in
ob pavziranju - evidenčni vpis. Vsak študent ima v času študija pravico do
enkratnega ponavljanja letnika ter enoletnega pavziranja, razen po zadnjem letniku,
ko pridobi status absolventa.
• Visokošolski strokovni program Tehnologije prometa in Pomorstva
V primeru izvedbe celotnih predavanj (in vaj) (v Portorožu vpisanih vsaj 10
študentov, v Celju in Ljubljani pa vsaj po 15) znašata šolnini za 1. in 2. letnik
vsaka 470.000,00 SIT.
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Če se študij izvede v obliki konzultacij (v primeru premajhnega števila vpisanih
študentov), znašata šolnini za 1. in 2. letnik vsaka 330.000,00 SIT.
Šolnina za 3. letnik znaša 295.000,00 SIT.
• Univerzitetni program Tehnologije prometa
Šolnina za posamezni letnik v primeru izvedbe celotnih predavanj (in vaj) znaša
470.000,00 SIT.
Šolnina za posamezni letnik v primeru izvedbe programa s konzultacijami znaša
330.000,00 SIT.
Stroški vodenja evidence opravljanja obveznosti v primeru ponavljanja ali
evidenčnega vpisa znašajo 10.000,00 SIT in jih je potrebno poravnati ob vpisu.
V vseh primerih nepreklicnega izpisa se znesek, ki ga UL FPP zadrži (10%, 40%
oz. 70%), obračuna od višine celotne šolnine. Znesek, ki se ga študentu vrne (90%,
60% oz. 30%), UL FPP obračuna kot razliko do dne izpisa vplačanega dela šolnine
in zneska, ki ga zadrži UL FPP. V primeru, da je študent do izpisa vplačal nižji
znesek, kot ga ima UL FPP pravico zadržati, je ta dolžan UL FPP poravnati
manjkajoči del.
V primeru izpisa po 45-ih dneh od veljavnega vpisa je študent dolžan poravnati
šolnino v celoti. V izjemnih primerih, ki so navedeni v 102. členu Pravil UL FPP,
lahko Upravni odbor UL FPP na podlagi z dokazili utemeljene pisne vloge odloči o
morebitnem vračilu dela vplačane šolnine.
Obročno plačevanje šolnine
Študent lahko plača šolnino v dveh obrokih. Prvi obrok mora plačati ob vpisu, t.j.
235.000,00 SIT, drugi obrok pa najkasneje do 15.12.2005. V kolikor študent ne
poravna plačila za posamezni del šolnine v roku, mu FPP zaračuna zakonite
zamudne obresti od zapadlosti posameznega dela plačila do dneva plačila.
Zmanjšanje šolnine
V primeru plačila šolnine v enem obroku (celotna šolnina ob vpisu), prizna UL FPP
študentu 10% popust.
Vračilo šolnine
Vračilo šolnine je določeno s sklepom 12.3.1. Upravnega odbora Univerze v
Ljubljani z dne 30.6.2003, ki določa, da se ob nepreklicnem izpisu (pisni prekinitvi
študija), ki ga študent naslovi na referat FPP, vrne:
90% šolnine, če se nepreklicno izpiše v roku 15 dni od veljavnega vpisa,
60% šolnine, če se nepreklicno izpiše v roku 30 dni od veljavnega vpisa,
30% šolnine, če se nepreklicno izpiše v roku 45 dni od veljavnega vpisa.
Veljavni vpis je datum zadnjega roka vpisa, ki ga določi Univerza v Ljubljani.
Študent mora ob vpisu priložiti dokazilo o plačilu celotne šolnine ali prvega dela
šolnine, v kolikor se odloči za obročno odplačevanje.
V primeru, da je plačnik šolnine pravna oseba (podjetje ali organizacija, v kateri je
zaposlen), mora študent ob vpisu priložiti pisno izjavo direktorja pravne osebe o
plačilu šolnine.
b) Izredni študenti podiplomskega študijskega programa
S šolnino pokrijejo podiplomski študenti stroške vpisa in izvedbe študijskega
programa ter tri pristope k izpitu za vsak predmet. V šolnini so zajeti tudi stroški
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mentorstva pri zaključni nalogi (specialistično ali magistrsko delo) oziroma
doktorski disertaciji.
Zneski šolnin znašajo:
• za specialistični študij 630.000,00 SIT za letnik
• za magistrski študij po sklepu o sofinanciranju 470.000,00 SIT za letnik
• za doktorski študij (po zaključenem magisteriju) po sklepu o sofinanciranju
470.000,00 SIT, v primeru neposrednega doktorata pa po sklepu o
sofinanciranju 470.000,00 SIT.
Način plačevanja stroškov specialističnega in magistrskega študija se določi s
posebno pogodbo.
Vsak kandidat, ki želi na UL FPP prijaviti doktorsko disertacijo, je dolžan šolnino za
študijsko leto, v katerem prijavlja disertacijo, poravnati v 3-eh obrokih in sicer:
1. obrok v višini 20 % celotne šolnine ob prijavi doktorske teme,
2. obrok v višini 50% celotne šolnine po končanem postopku potrjevanja
ustreznosti teme, kandidata in mentorja (po sklepu Senata UL FPP),
3. obrok v višini 30 % celotne šolnine ob oddaji doktorske disertacije.
Diferencialni izpiti
Stroški posameznega diferencialnega izpita (izvedba predmeta z izpitom), ki ga
mora podiplomski študent opraviti v okviru na UL FPP vpisanega podiplomskega
študija, znašajo 80.000,00 SIT in zajemajo tudi konzultacije z izvajalcem predmeta.
Dokazilo o plačilu posameznega izpita mora biti priloženo ob prijavi na izpit.
17. IZVOLITVE V NAZIVE
Stroški, povezani s postopkom prve izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znašajo
537.700,00 SIT, ponovne izvolitve v naziv pa 439.200,00 SIT. Stroški izvolitve v naziv
visokošolskega sodelavca in ostale nazive pa znašajo 175.100,00 180.700,00 SIT.
Stroške postopka je kandidat dolžan plačati v višini 30% ob oddaji vloge za izvolitev v
naziv, 70% pa pred izdano končno odločbo sklepa Senata.
V cenah cenika ni vračunan DDV, razen pri cenah indeksov, diplomskih listin in map.

Navodilo k ceniku za študijsko leto 2005/2006 je sprejel UO FPP na svoji 2. redni seji z
dne 21.9.2005.

Predsednica UO FPP
dr. Evelin Vatovec Krmac
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