
FAKUL TETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO 

CENIK STORITEV V EVRIH (€) za studijsko leto 2015/20 16 

I. REDNI STUDIJ 

a) vpisnina ob vpisu v prvi letnik 

b) vpis v visji letnik 

c) ponovni vpis v letnik 

c) vpis za dokoncanje studija po zakljucku zadnjega semestra (abs. sca:Z.) 

d) ponovni zagovor diplomske naloge 

2. IZREDNI STUDIJ 

A UNIVERZITETNI STUDIJSKI PROGRAM 

a) Solnina Novo mesto 
l.lecnik 
2. lecnik 
3. letnik 

b) Solnina Ljubljana 
l.letnik 
2. letnik 
3. letnik 

c) ponovni vpis v letnik 

c) vpis za dokoncanje studija po zakljucku zadnjega semestra (abs. sta:Z) 

d) diplomska naloga (mencorstvo, zagovor, listina, priloga, podelitev) 

e) diplomska naloga- ponovni zagovor 

B MAGISTRSKI STUDIJSKI PROGRAM 

a) solnina Novo mesto 
I. letnik 
2. letnik 

b) solnina Ljubljana 
l.letnik 
2. letnik 

c) ponovni vpis v letnik 

c) vpis za dokoncanje studija po zakljucku zadnjega semestra 

d) diferencialni izpit 

e) magistrsko delo (mentorstvo, zagovor, listina, priloga, podelitev) 

f) magistrsko delo - ponovni zagovor 

C DOKTORSKI STUDIJ 

a) solnina Novo meto 
I. letnik 
2. letnik 
3. letnik 
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25,00 

25,00 

85,00 

1.650,00 
1.800,00 
1.870,00 
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b) solnina Ljubljana 
l.letnik 
2. letnik 
3. letnik 

c) dodatne studisjke obveznosti za doktorski studij - za posamezno enoto 

c) vpis za dokoncanje po zakljucku zadnjega semestra 

d) doktorska disertacija 

C STUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE 

a) prva raven 

b) druga raven 

3. REDNI IN IZREDNI STUDIJ 

a) izpiti (placilo pred opravljanjem) 
cetrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita 
ponovno opravljanje izpita zaradi izboljsanja ocene 
diferencialni izpit za 2. in 3. letnik brez priprave na izpit 
diferencialni izpit za 2. in 3. letnik s pripravo na izpit 
diferencialni izpit za studente, ki so se prepisali iz drugih programov 
nostrifikacijski izpit 
ostali izpiti 

b) potrdila (placilo pred izdajo) 
izdaja potrdila o vpisu ob vpisu 
izdaja potrdila o vpisu, vsak nadaljnji izvod, potrdila o opravljenih izpitih 
izdaja potrdila o dosezeni povprecni oceni 
izdaja potrdila 0 statusu studenta v angleskem jeziku 

c) prepisi in dvojniki (placilo pred izdajo) 
overjeni prepis ucnega nacrta predmeta 
dvojnik diplome (brez priloge k diplomi) 
dvojnik priloge k diplomi 
dvojnik studentske izkaznice 

c) sklepi (placilo pred izdajo) 
o priznanju izpita 
o priznanju formalno pridobljenih znanj in spretnosti (celota ali del opravljenih) 
o priznanju neformalno pridobljenih znanj in spretnosti (za eno ucno enoto) 
0 podaljsanju statusa studenta 
o podaljsanju veljavnosti teme diplomske naloge I magistrskega dela 
o vpisu v visji letnik brez opravljenih obveznosti (odobreno oz. neodobreno) 
o hitrejsem napredovanju 
0 spremembi oblike izvajanja studija 
0 prehodu med studijskimi programi 
drugi sklepi 

4. OSEBE BREZ STATUSA STUDENTA 

a) izpiti (placilo pred opravljanjem) 
predhodni redni/izredni studenti - vsako opravljanje izpita 

b) organizacija strokovne prakse 

c) diplomska nalogalmagistrsko delo (uposteva se status na dan potrditve teme 
naloge/dela) 

predhodni redni studenti univerzitetnega studijskega programa 
predhodni izredni studenti univerzitetnega studijskeg programa 
predhodni izredni studenti magistrskega studijskega programa 

3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 

165,00 

100,00 

1.000,00 

1.050,00 

1.300,00 

65,00 
40,00 
65,00 

165,00 
65,00 

165,00 
85,00 

6x brezplacno 
2,00 

20,00 
15,00 

10,00 
65,00 
65,00 
10,00 

30,00 
120,00 
150,00 
40,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 

65,00 

500,00 
600,00 
700,00 



predhodni izredni studenti doktorskega studijskega programa 

S. DRUGE STORITVE V ZVEZI S STUDIJEM 

a) sklepi (placilo pred izdajo) 
0 dolocitvi pogojev za nadaljevanje studija po prekinitvi 2 do 5 let 
0 dolocitvi pogojev za nadaljevanje studija po prekinitvi vee kot 5 let 
drugi sklepi 

b) potrdila (placilo pred izdajo) 
za dokup delovne debe ali uveljavljanju studijskih let 
o verodostojnosti diplome 
druga potrdila 

6. KNJI:ZNICA 

a) opomin zaradi zamude 
prvi opomin 
drugi opomin 
tretji opomin 
opomin pred tozbo 

b) medknjiinicna izmenjava 
iz slovenskih knjiznic 

c) poizvedbe po bazah 
domace baze 
tuje baze 

7. IZVOLITVE V NAZIVE 

a) visokosolski ucitelj (prva izvolitev) 

b) visokosolski ucitelj (ponovna izvolitev) 

c) visokosolski sodelavec 

c) izdelava porocila 0 strokovni usposobljenosti 
redni profesor, izredni profesor, docent, visji predavatelj 
predavatelj 
asistent 
drugi visokosolski sodelavec 

V cenah storitev ni vkljucen DDV, ki se zaracunava v skladu z ZDDV. 
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