Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Datum: 2.2.2022
Št. 264/2022/KK

CENIK - REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023
VPISNI STROŠKI – študijski program 1. in 2. stopnje za redne in izredne študente
(tudi prvi vpis pri prehodu v drug študijski program)
Vpis v začetni letnik (1. letnik, neposreden vpis 2. ali 3. letnik, menjava študijskega
programa)
Stroški vpisa zajemajo:
- študentska izkaznica
- hologramska nalepka
- prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
- prispevek za knjižnični sistem UM in UKM
- prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov
- prispevek za e-gradiva
Vpis v višji letnik
Stroški vpisa zajemajo:
- hologramska nalepka
- prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
- prispevek za knjižnični sistem UM in UKM
- prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov
- prispevek za e-gradiva
Ponovni vpis v letnik, vpis v absolventsko leto, podaljšanje absolventskega staža
Stroški vpisa zajemajo:
- hologramska nalepka
- prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
- prispevek za knjižnični sistem UM in UKM
- prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov

Cena v EUR brez
DDV

136,50

131,50

31,50

Vpis za tuje študente v programih mobilnosti UM
Stroški vpisa zajemajo:
- študentska izkaznica
- hologramska nalepka
- prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
- Prispevek za knjižnični sistem UM in UKM

33,50

Vpis za tuje študente v programih mobilnosti UM brez ŠI

28,50
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Stroški vpisa zajemajo:
- hologramska nalepka
- prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
- Prispevek za knjižnični sistem UM in UKM
VPISNI STROŠKI - študijski program 3. stopnje
(tudi prvi vpis pri prehodu v drug študijski program)

Cena v EUR brez
DDV

Vpis v začetnik letnik (1. letnik, neposreden vpis v 2. letnik, menjava študijskega
programa)
Stroški vpisa zajemajo:
- študentska izkaznica
- hologramska nalepka
- prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
- prispevek za knjižnični sistem UM in UKM
- prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov

36,50

Vpis v višji letnik in ponovni vpis
Stroški vpisa zajemajo:
- hologramska nalepka
- prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
- prispevek za knjižnični sistem UM in UKM
- prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov

31,50

Prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa
na vseh stopnjah študija - 80%
Stroški vpisa zajemajo:
- prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti (2/3 stroška)
- storitev podaljšanja veljavnosti študentskih storitev na članici (1/3 stroška)
- prispevek za knjižnični sistem UM in UKM

ŠOLNINA - 1.stopnja
za izredni študij

Šolnina za posamezni
letnik
(cena v EUR brez DDV)

1. letnik VS

Finančna vrednost
1 ECTS za izračun
izvedbe predmeta
z izpitom

1.990,00

1. obrok:
2. obrok:
3. obrok:

995,00
497,50
497,50

33,17

1.990,00

1. obrok:
2. obrok:
3. obrok:

995,00
497,50
497,50

33,17

2.200,00

1. obrok: 1.100,00
2. obrok: 550,00
3. obrok: 550,00

36,67

2.180,00

1. obrok: 1.090,00
2. obrok: 545,00
3. obrok: 545,00

36,33

2.180,00

1. obrok: 1.090,00
2. obrok: 545,00

2. letnik VS

3. letnik VS

1. letnik UN

2. letnik UN

Obroki
(cena v EUR brez
DDV)

22,40

2/7

36,33

3. obrok:
3. letnik UN
2.460,00
1. letnik
UN
(nadstandardna
izvedba v angleškem
jeziku)
2.
letnik
UN
nadstandardna
izvedba v angleškem
jeziku)
3.
letnik
UN
nadstandardna
izvedba v angleškem
jeziku

ŠOLNINA -1.
stopnja
za redni študij

2.880,00

2.880,00

3.160,00

Šolnina za posamezni
letnik
(cena v EUR brez
DDV)

1. obrok: 1230,00
2. obrok: 615,00
3. obrok: 615,00

41,00

1. obrok: 1440,00
2. obrok: 720,00
3. obrok: 720,00

48,00

1. obrok: 1440,00
2. obrok: 720,00
3. obrok: 720,00

48,00

1. obrok: 1580,00
2. obrok: 790,00
3. obrok: 790,00

52,67

Obroki
(cena v EUR brez DDV)

1. letnik VS

Finančna
vrednost 1 ECTS
za izračun
izvedbe
predmeta z
izpitom

3.400,00

1. obrok:
2. obrok:
3. obrok:

1.133,00
1.133,50
1.133,50

56,67

3.400,00

1. obrok:
2. obrok:
3. obrok:

1.133,00
1.133,50
1.133,50

56,67

3.730,00

1. obrok:
2. obrok:
3. obrok:

1.243,00
1.243,50
1.243,50

62,17

3.950,00

1. obrok:
2. obrok:
3. obrok:

1.317,00
1.316,50
1.316,50

65,83

3.950,00

1. obrok:
2. obrok:
3. obrok:

1.317,00
1.316,50
1.316,50

65,83

4.380,00

1. obrok:
2. obrok:
3. obrok:

1.460,00
1.460,00
1.460,00

73

2. letnik VS

3. letnik VS

1. letnik UN

2. letnik UN

3. letnik UN

ŠOLNINA- 2.stopnja
za izredni študij

545,00

Šolnina za posamezni
letnik
(cena v EUR brez
DDV)
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Obroki
(cena v EUR brez
DDV)

Finančna vrednost 1
ECTS za izračun
izvedbe predmeta z
izpitom

2.390,00

1. obrok: 1.195,00
2. obrok: 597,50
3. obrok: 597,50

39,83

2.460,00

1. obrok: 1.230,00
2. obrok: 615,00
3. obrok: 615,00

41,00

3.090,00

1. obrok: 1.545,00
2. obrok: 772,50
3. obrok: 772,50

2. letnik MAG
(nadstandardna
izvedba v angleškem
jeziku)

3.160,00

1. obrok: 1.580,00
2. obrok: 790,00
3. obrok: 790,00

ŠOLNINA - 2. stopnja
za redni študij

Šolnina za posamezni
letnik
(cena v EUR brez
DDV)

Obroki
(cena v EUR brez
DDV)

Finančna vrednost 1
ECTS za izračun
izvedbe predmeta z
izpitom

1. letnik MAG

4.930,00

1. obrok: 2.465,00
2. obrok: 1.232,50
3. obrok: 1.232,50

82,17

2. letnik MAG

4.930,00

1. obrok: 2.465,00
2. obrok: 1.232,50
3. obrok: 1.232,50

82,17

1. letnik MAG

2. letnik MAG
1. letnik MAG
(nadstandardna
izvedba v angleškem
jeziku)

51,50

52,67

NAČIN PLAČILA:
Vpisni stroški se poravnajo v enem obroku v roku 8 dni od izstavitve računa.
Šolnina za vpis v vse letnike študijskih programov Fakultete za logistiko se lahko poravna tudi v treh obrokih, in
sicer:
1. obrok 8 dni po vpisu in izdaji računa;
2. obrok 90 dni po vpisu in izdaji računa;
3. obrok 180 dni po vpisu in izdaji računa.
Določilo o možnosti obročnega plačila šolnine v treh obrokih velja za državljane RS in osebe s stalnim
prebivališčem v RS.
V primeru izpisa študenta iz fakultete se vpisni stroški ne vrnejo.
V primeru izpisa študenta iz fakultete se strošek prispevka za e-gradiva vrne v primeru, da se študent nepreklicno
izpiše do 31.10. tekočega študijskega leta. V primeru izpisa po tem datumu se strošek prispevka za e-gradiva NE
VRAČA.
Študent na študijskem programu prve ali druge stopnje je dolžen plačati del šolnine oz. celotno šolnino, če se
nepreklicno IZPIŠE iz študijskega programa Fakultete za logistiko in sicer:
- 20 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta,
- 50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. tekočega študijskega leta,
- 100 % šolnine, če se izpiše po 1.1. tekočega študijskega leta.
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Študentu, ki plačuje šolnino, v postopku priznavanja obveznosti ob vpisu v letnik, pa se mu del študijskih
obveznosti prizna, se šolnina sorazmerno zniža glede na število priznanih obveznosti v letniku. Višina znižanja za
posamezno obveznost se izračuna tako, da se znesek šolnine za posamezen letnik deli s številom vseh ECTS točk
navedenega letnika, izračunan količnik pa se pomnoži s številom ECTS točk posamezne obveznosti, ki se študentu
prizna.
Način in pogoji plačila ter vračila šolnine so določeni v Navodilih o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi
v Mariboru št. 012/2021/N 8.

Šolnina za posamezni
letnik
(cena v EUR brez
DDV)

Obroki
(cena v EUR brez
DDV)

Finančna vrednost 1
ECTS za izračun
izvedbe predmeta z
izpitom

3.400,00

1. obrok: 1.200,00
2. obrok: 1.100,00
3. obrok: 1.100,00

56,67

3.400,00

1. obrok: 1.200,00
2. obrok: 1.100,00
3. obrok: 1.100,00

56,67

3. letnik DR

3.400,00

1. obrok: 1.200,00
2. obrok: 1.100,00
3. obrok: 1.100,00

56,67

1. letnik DR
(nadstandardna
izvedba v angleškem
jeziku)

4.100,00

1. obrok: 1.500,00
2. obrok: 1.300,00
3. obrok: 1.300,00

2. letnik DR
(nadstandardna
izvedba v angleškem
jeziku)

4.100,00

1. obrok: 1.500,00
2. obrok: 1.300,00
3. obrok: 1.300,00

3. letnik DR
(nadstandardna
izvedba v angleškem
jeziku)

4.100,00

1. obrok: 1.500,00
2. obrok: 1.300,00
3. obrok: 1.300,00

ŠOLNINA- 3.stopnja
za izredni študij

1. letnik DR

2. letnik DR

68,33

68,33

68,33

NAČIN PLAČILA:
Vpisni stroški se poravnajo v enem obroku v roku 8 dni od izstavitve računa.
Šolnina za vpis v vse letnike študijskih programov Fakultete za logistiko se lahko poravna tudi v treh obrokih, in sicer:
1. obrok 8 dni po vpisu in izdaji računa;
2. obrok 90 dni po vpisu in izdaji računa;
3. obrok 180 dni po vpisu in izdaji računa.
V primeru izpisa študenta iz fakultete se vpisni stroški ne vrnejo.
Doktorski študent je v primeru izpisa iz študijskega programa tretje stopnje dolžan plačati del šolnine oz. celotno
šolnino, če se nepreklicno IZPIŠE iz študijskega programa na Fakulteti za logistiko in sicer:
- 50 % pogodbene šolnine, če se izpiše po 31. 10., vendar najkasneje do 31. 1. tekočega študijskega leta,
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- v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1. 2. v tekočem študijskem letu.

NAČIN PLAČILA IZVEDBE PREDMETA Z IZPITOM:
Pri izračunu cene za izvedbo predmeta z izpitom se upošteva višina šolnine za posamezni študijski program in število
ECTS kreditnih točk posamezne učne enote. Število kreditnih točk učne enote se pomnoži s finančno vrednostjo kreditne
točke.

Prispevki, ki se obračunavajo po taksah, ki jih določa Zakon o upravnih taksah (ZUT - I, Ur.l.RS 32/2016)
- vrednosti taksnih tarif so določene v EUR in veljajo od 21.5.2016.

POTRDILA

Cena v EUR brez DDV

Posredovanje osebnih podatkov študentov iz uradnih evidenc

4,50

Izdaja drugih potrdil na podlagi uradnih evidenc

4,50

IZDAJA DVOJNIKOV
izdaja dvojnikov diplome

1,80

izdaja dvojnikov priloge k diplomi

1,80

posredovanje osebnih podatkov iz evidenc o končanem dodiplomskem in
podiplomskem izobraževanju

1,80

SKLEPI
izdaja sklepa o izdaji dvojnika diplome

18,10

izdaja sklepa o izdaji dvojnika priloge k diplomi

18,10

izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija

18,10

izdaja sklepa o priznavanju izpitov opravljenih izven UM

18,10

izdaja drugih sklepov

18,10

Po 7. točki 24. člena ZUT so študenti oproščeni plačila takse za dokumente in dejanja v zvezi s šolanjem.
Prispevki, ki se obračunavajo po taksah, skladno s tarifo Univerze v Mariboru in vrednost točke za študijsko leto 2022/2023
(0,345 EUR ) sprejeto na UO UM na 9. redni seji dne, 25.11.2021 in 11. redni seji dne 27.1.2022.

IZPITI

Cena v EUR brez DDV

opravljanja izpita – za osebe brez statusa

34,50

komisijski izpit

69,00

komisijski izpit (brez statusa)

86,30

diferencialni izpit za študij na 1. stopnji

34,50

diferencialni izpit za študij na 2. stopnji

103,50

diferencialni izpit za študij na 3. stopnji

172,50

ostali posebni izpiti

51,80

STROŠKI POSTOPKA ZA IZVOLITEV V NAZIV
prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj

2.070,00

ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj

1.604,30
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izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive

1.259,30

STROŠKI STROK. POROČEVALCEV V POSTOPKU IZVOLITVE V NAZIV
pri postopku prve izvolitve v naziv visokošolski učitelj

345,00

pri postopku ponovne izvolitve v naziv visokošolski učitelj

276,00

pri postopku izvolitve v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive

69,00

PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA
stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanja in spretnosti, pridobljenih pred
vpisom v program

172,50

preverjanje ali ocenjevanje izdelkov in storitev

224,30

prispevki za prijavo teme zaključnih del 1. in 2. stopnje za osebe brez statusa (redni
in izredni študij)

86,30

prispevek za podaljšanje veljavnosti teme zaključnih del 1. in 2. stopnje za osebe
brez statusa (redni in izredni študij)

69,00

prispevek za prijavo teme doktorskega dela za osebe brez statusa

172,50

OSTALI STROŠKI
diplomiranje (mapa za diplomsko listino)

17,30

Izdaja dvojnika študentske izkaznice

6,90

Tarifni del cenika storitev UM za študijsko leto 2022/2023 je sprejel UO Univerze v Mariboru na svoji 11. redni
seji dne 27.1.2022.
Za vse ostale stroške, ki v tem ceniku niso zajeti, se uporablja Cenik Univerze v Mariboru, ki ga je sprejel UO
UM na svoji 11. redni seji dne 27.1.2022 in je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru.
Številka računa FL UM: SI56 01100-6000010887, Davčna številka: SI71674705
BIC BANKE: BSLJSI2X
V cenah ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu z ZDDV.

Dekanica Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Maja Fošner

7/7

