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CENIK STORITEV NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 
v študijskem letu 2017/2018 

 
Stroški študija za en letnik izrednega študija (klasični študij in online študij) 

Strošek Znesek v EUR Rok plačila 

Programi Poslovni sekretar, Ekonomist, Varstvo okolja in komunala in Naravovarstvo 

Vpisnina: 1. obrok 288,00   ob vpisu 

Šolnina: 2 . - 11. obrok 10 x 165,60  
od oktobra do julija (20. v mesecu) 

za samoplačnike plačilo v enkratnem znesku 
100,00 evrov popusta 

Programi Informatika, Organizator socialne mreže in Velnes  

Vpisnina: 1. obrok 288,00 ob vpisu 

Šolnina: 2 . - 11. obrok 10 x 186,00  
od oktobra do julija (20. v mesecu) 

za samoplačnike plačilo v enkratnem znesku 
100,00 evrov popusta 

Program Kozmetika 

Vpisnina: 1. obrok 288,00 ob vpisu 

Šolnina: 2 . - 11. obrok 10 x 258,00 
od oktobra do julija (20. v mesecu) 

za samoplačnike plačilo v enkratnem znesku 
100,00 evrov popusta 

 Prispevek za študij se za študenta ob vpisu v 2. letnik ne spremeni. 

 Vsi popusti in obročno plačilo lahko uveljavijo samo študentje samoplačniki.  

 Pri plačilu šolnine v enkratnem znesku lahko študenti samoplačniki uveljavljajo 100,00 evrov popusta. 
 
 

Stroški študija za redni študij  

Strošek Znesek v EUR Rok plačila 

Vpisnina v 1. letnik                                  30,00 ob vpisu 1. letnik 

Vpisnina v višji letnik, ali ponovni vpis v letnik                                  20,00 ob vpisu 2. letnik 

 
Stroški študenta pri prepisu iz starega v nov program 

Strošek Znesek v EUR Rok plačila 

1 ECTS 49,00   od oktobra do julija (20. v mesecu) 

 Študentu se prispevek za študij obračuna glede na dejansko število predmetov, ki jih mora opraviti.  

 V kolikor je za študenta ceneje, da plača šolnino, se mu obračuna šolnina. 

 
Prispevki za študij in druge storitve 

Strošek Znesek v EUR Rok plačila 

4. in vsako  nadaljnje opravljanje izpita (izredni študij) 49,00   ob prijavi na izpit 

4. in vsako  nadaljnje opravljanje izpita (redni študij) 40,00 ob prijavi na izpit 

prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa (redni 
študij) 

20,00 ob prijavi na izpit 

četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe 
brez statusa   (redni in izredni študij) 

120,00 ob prijavi na izpit 

Organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa 40,00  

Prispevek za diplomiranje (izredni študij) 249,00   ob prijavi na diplomski izpit 

Evidenčni vpis (izredni študij) – velja do 30.9. v posameznem 
študijskem letu 

195,00   
1. evidenčni vpis po zadnjem vpisu 
brezplačen, ob vpisu 

Ponavljanje letnika ali ponovni vpis (na osnovi 46. člena. ZVSI) – 
izredni študij 
(študent poravna tudi vsak pristop k izpitu v višini 49,00 EUR) 

390,00 EUR ob vpisu 

Opravljanje izpita – evidenčni ali ponovni vpis oz. ponavljanje 
letnika (izredni študij) 

49,00   ob prijavi na izpit 

Vrednost ene kreditne točke (ECTS)  

 
49,00     
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Strošek Znesek v EUR Rok plačila 

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (osebe brez statusa) 9,00   ob naročilu 

Izdaja potrdila v angleškem jeziku  (o statusu študenta, o 
opravljenih izpitih …) 

39,00   ob naročilu 

Potrjen učni načrt in druga potrdila na zahtevo (izredni in redni 
študij za osebe brez statusa) 

5,00/predmet ob naročilu 

Dvojnik študentske izkaznice 7,00   ob naročilu 

Dvojnik diplome  39,00   ob naročilu 

Dvojnik priloge k diplomi 39,00   ob naročilu 

 
 

 

 

Knjižnica 

Strošek Znesek v EUR Rok plačila 

Letna članarina – študenti Višje strokovne šole brezplačno   

Letna članarina – zunanji uporabniki 10,00   Ob vpisu 

Medknjižnična izposoja v druge knjižnice – Maribor  brezplačno  

Medknjižnična izposoja v druge knjižnice – Slovenija  5,00/enoto   Ob naročilu 

Izgubljeno ali uničeno gradivo 20,00  Ob zaključku študija 

Izdelava osebne bibliografije (zunanji uporabniki) 25,00/enoto Ob naročilu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


