
 
  

ŠOLNINE IN DRUGE ŠTUDIJSKE STORITVE 

 

 

     VREDNOST V EUR 

  
VPISNINA ZA REDNE ŠTUDENTE 
 

 

1 Vpisnina v prvi letnik,  višji letnik, absolventski staž ali 
ponovni vpis v letnik (ponavljanje, podaljšanje statusa iz 
upravičenih razlogov) obsega: 

- vpisna dokumentacija,  
- potrdilo o vpisu 6 izvodov,  
- študentska izkaznica, nalepke za potrditev 

veljavnosti študentske izkaznice,  
- letna članarina za knjižnico 
- delovanje študentskega sveta   

                     49,00 

  
ŠOLNINE DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – IZREDNI 
ŠTUDIJ 
 

 

 Visokošolski študij - Socialni menedžment  

2 1. letnik 1.990,00 

3 2. letnik 1.990,00 

4 3. letnik 1.990,00 

5 Absolventski staž  49,00 

 Visokošolski študij – Psihosocialna pomoč  

6  1. letnik 2.990,00 

7  2. letnik  2.990,00 

8  3. letnik 2.990,00 

9 Absolventski staž  49,00 

 Univerzitetni študij – Uporabne družbene 
študije / Socialni menedžment: 

 

10 1. letnik 1.990,00 

11 2. letnik 1.990,00 

12 3. letnik 1.990,00 

13 Absolventski staž  49,00 

13a Strošek obdelave obročnega plačila 30,00 na obrok 

  
ŠOLNINE PODIPLOMSKI ŠTUDIJ – IZREDNI 
ŠTUDIJ 

 

 

 Magistrski študij - Medkulturni menedžment  

14 1. letnik  2.190,00 

15 2. letnik  2.190,00 

16 Absolventski staž  49,00 

 Magistrski študij – Psihosocialna pomoč  

17 1. letnik 3.200,00 

18 2. letnik 3.200,00 

19 Absolventski staž  49,00 

 Doktorski študij - sociologija  

20 1. letnik 2.690,00 

21 2. letnik 2.690,00 

22 3. letnik 2.690,00 

23 Absolventski staž 49,00 

23a Strošek obdelave obročnega plačila 30,00 na obrok 

 
DEL ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  

 

             24 Psihoterapevtska propedevtika 2.990,00 
  

IZPITI IN DRUGE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI 

 

 

25 Doplačilo za četrto in vsako nadaljnje opravljanje 
izpitov 40,00 



26 Doplačilo za komisijsko opravljanje izpita  40,00 

27 Diferencialni izpit za dodiplomski študij, 
posamično opravljanje izpita (1) (4) 130,00 

28 Diferencialni izpit podiplomski študij, posamično 
opravljanje izpita (1) (4) 

150,00 

29 Opravljanje izpita iz dodatnega predmeta za 
študente FUDŠ na dodiplomskem ali 
podiplomskem študiju izven študijskega programa 
FUDŠ, na katerega je študent vpisan(1) 

Glede na vrednost 
kreditne točke 

minus 30 odstotkov* 

30 Opravljanje izpita za osebe brez statusa in 
občane(1)   

Glede na vrednost 
kreditne točke* 

31 Opravljanje prakse v okviru študijskega programa 
za osebe brez statusa in občane 

Glede na vrednost 
kreditne točke* 

  
POTRDILA 
 

 

32 Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o 
doseženi povprečni oceni 10,00 

33 Izdaja do šest (6) potrdil o vpisu Brezplačno 

34 Izdaja potrdila v tujem jeziku (3. izvodi) 20,00 

35 Izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali 
uveljavljanje študijskih let  (+ DDV) 60,00 

36 Druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa  
(+ DDV) 10,00 

  
PROŠNJE in VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV 
 

 

37 O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po 
prekinitvi več kot 2 leti ali sprem. programa Brezplačno 

38 O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po 
prekinitvi več kot 10 let 150,00 

39 Obravnava vloge in izdaja odločbe o zamenjavi 
izbirnega predmeta 80,00 

40 Reševanje vloge za vpis po merilih za prehode za 
1. in 2. stopnjo (sprememba Pravilnika z dne 
11.8.2020) 

Brezplačno  

41 Izdaja strokov. mnenja na podlagi Zakona o 
priznavanju in vrednotenju izobraževanja  

200,00  

42 Reševanje vloge in izdajo odločbe za študente 
brez statusa za priznavanje znanj in spretnosti, 
pridobljenih v form. izobraževanju za posamezen 
predmet   

100,00 

43 Reševanje vloge za študente brez statusa za 
priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v 
neformalnem  izobraževanju in s priložnostnim 
učenjem  

15,00 EUR na 
kreditno točko 

predmeta 

44 Vodenje postopka študijskega sporazuma in 
izdaja odločbe (7.odstavek 24.a člena Pravilnika o 
preverjanju in ocenjevanju znanja) 

100,00 

44a Postopek pregleda in priznavanja obveznosti 
opravljenih v prejšnjem doktorskem študijskem 
programu vključno s potrditvijo dispozicije 
doktorske disertacije (sprememba Pravilnika z dne 
11.8.2020) 

1.345,00 

45 Vsi drugi skepi (3)   

 ZAKLJUČNO DELO Z ZAGOVOROM (samo za 
osebe brez statusa) 

 

46 Univerzitetni program 590,00 

47 Visokošolski program 590,00 

48 Magistrski program 890,00 

49 Doktorski program 990,00 

 ŠOLNINE ZA TUJCE ZA ŠTUDIJSKO LETO 
(DRŽAVLJANI DRŽAV, KI NISO ČLANICE EU) 

 

 Dodiplomski študij:  

50 Uporabne družbene študije (2)   1.990,00 



51 Socialni menedžment (2)   1.990,00 

52 Psihosocialna pomoč (2)   2.990,00 

 Podiplomski študij:  

53 Medkulturni menedžment (2)   2.190,00 

54 Psihosocialna pomoč (2) 3.200,00 

55 Doktorski študij 3. stopnje - bolonjski programi (2)                                                                                                                        2.690,00 

  
OSTALO 
  

56 Vrednost kreditne točke za izračun cene 
posameznega predmeta (učne enote) za osebe 

1/60 celoletne 
enoletne šolnine 

57  Kreditna točka za izračun cene posameznega 
predmeta (učne enote) za občane   

1/60 celoletne 
enoletne šolnine 

58 Strošek pošiljanja opominov 5,00  

 IZDAJA DVOJNIKA  

59 Študentska izkaznica  10,00 

60 Diplomska listina (brez prilog) 60,00 

61 Priloga k diplomi (v slovenskem in angleškem 
jeziku)  

100,00 

62 Nastavitev izgubljenega oziroma gesla za dostop 
do storitev fakultet 

Brezplačno 

  
IZVOLITVE V NAZIV ZA OSEBE, KI NISO 
ZAPOSLENE NA  FUDŠ IN NITI NE 
SODELUJEJO S FUDŠ NA TEMELJU DRUGE 
POGODBE  

 

 

63 Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (prva 
izvolitev) (+ DDV) 

2300,00 

64 Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec 
(ponovna izvolitev) (+ DDV) 

1800,00 

65 Visokošolski ali raziskovalni sodelavec in ostali 
nazivi (+ DDV) 

900,00 

66 Znanstveni sodelavec (+ DDV) 2300,00 

   

   

   

   

   

   

  
OSTALA DOLOČILA 
 

 

 Kjer DDV ni izrecno naveden, gre za oproščeno 
dejavnost, za katero se DDV ne zaračunava po 
ZDDV-2. 

 

Za občane se smiselno uporabljajo določbe 
tarifnega dela pravilnika. 

Čistopis UPB5 je veljaven od 1.10.2020. 

Cenik je objavljen na oglasni deski in na spletni 
strani fakultete www.fuds.si 

Cenik fakultete je sprejel UO FUDŠ dne 
11.8.2020. 

 



Opombe pod: 

 

(1) Pod točkami 27- 30 je v ceno vključeno trikratno opravljanje posamičnega izpita. 
(2) Pod točkami 50-55 se šolnina zaračunava skladno s 3. členom Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih 

domovih za Slovence brez državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 77/16), v enakem znesku kot je 

določeno za izredni študij za posamezni študijski program. 

 

(3) Pod točko 45. fakulteta ne zaračunava izdaje naslednjih sklepov: 

- sklepov o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpitov višjega letnika, 

- sklepov o prehajanju študentov med programi,  

- sklepov o mirovanju statusa, 

- sklepov o predčasnem opravljanju izpitov, 

- sklepov o komisijskem opravljanju izpitov, 

- sklepov o vzporednem študiju na drugih fakultetah ali univerzah, 

- sklepov o podaljšanju roka za izdelavo diplomske naloge, 

- sklepov o oprostitvi šolnine, 

- sklepov o vračilu šolnine, 

- sklepov o odložitvi roka plačila šolnine, 

- sklepov o sofinanciranju mednarodne izmenjave študentov, 

- sklepov o popravljanju ocene 

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

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

 
(4) Pod točkama 27. in 28. fakulteta ne zaračuna opravljanja diferencialnih izpitov na koncesioniranih študijskih programih 

(sklep 94. korespondenčne seje UO – velja od 24.6.2017 dalje). 

 

.......................................................................................................... 

 
Vrednost kreditne točke na posameznih študijskih programih: 

 

Uporabne družbene študije (UN) / Socialni menedžment (UN) =  33,17 EUR   

Socialni menedžment (VS) = 33,17 EUR 

Psihosocialna pomoč (VS) = 49,83 EUR  

Medkulturni menedžment (MAG) =  36,50 EUR 

Psihosocialno svetovanje (MAG) =  53,33 EUR 

Sociologija (DR) =  44,83 EUR 


