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            Maribor, junij 2021 

 
CENIK STORITEV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 

(storitve, ki niso opredeljene v tem ceniku, se zaračunavajo po ceniku UM) 
 

 
 

I. STROŠKI IN PRISPEVKI - DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

 
1. VPISNI STROŠKI in PRISPEVKI 
 

EUR 

A. Strošek vpisa  v 1. letnik in menjave študijskega programa  27,50 

B. Strošek vpisa v višje letnike ter strošek ponovnega vpisa   22,50 

C. Prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa - 80 
%  vpisnine za vpis v višje letnike in ponovni vpis (brez hologramske nalepke) in 80 
% prispevka za knjižnični sistem UM in UKM 

17,60 

D. Prispevki za druge posamične storitve   

a) Prispevek po predlogu ŠS (za vse študente UM) 3,00 

b) Informacijsko in promocijsko gradivo ŠS FF UM  3,00 

 
2. PRISPEVKI, ki se obračunavajo po taksah, skladno s tarifo Univerze v Mariboru - 
vrednost točke za študijsko leto 2021/2022 znaša 0,335 EUR 

EUR 

1. IZPITI  

Opravljanje izpita - za osebe brez statusa 33,50 

Komisijski izpit    67,00 

Komisijski izpit – za osebe brez statusa 83,80 

Diferencialni  izpit za študij na 1. stopnji              33,50 

Diferencialni  izpit za študij na 2. stopnji              100,50 

Diferencialni izpit za študij na 3. stopnji                  167,50 

izpit iz slovenskega in tujega jezika s potrdilom (tuj jezik se opravlja po pooblastilu UM za 
potrdilo v habilitacijskem postopku na UM)    

100,50 

Izpit iz slovenskega jezika na srednji zahtevnostni ravni za tujce - s potrdilom, za vpis na 
UM  

107,20 

Izpit iz slovenskega jezika na višji zahtevnostni ravni za tujce (ki ustreza stopnji C2) - s 
potrdilom, za vpis na UM 

107,20 

Izpit iz tujega jezika za podiplomske študente 67,00 

Interni izpit iz angleškega in nemškega jezika za kandidate, ki ne dosegajo jezikovnih 
zmožnosti  v angleščini/nemščini na ravni B2 

53,60 

Izbirni izpit za vpis na podiplomski študij  251,30 

Ostali posebni izpiti 50,30 
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2. IZVEDBA PREDMETA Z IZPITOM EUR 

Izvedba predmeta z izpitom za 2. študijsko skupino – na 1. ali na 2. stopnji 301,50 

Izvedba predmeta z izpitom – na 3. stopnji 502,50 

Izvedba računalniških vaj (za osebe brez statusa) 167,50 

Izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj (za osebe brez statusa) 251,30 

Izvedba lektoratov/lektorskih vaj (za osebe brez statusa) 301,50 

Priprava na diferencialni izpit na 1. in 2. stopnji z izpitom 160,80 

Priprava na diferencialni izpit na 3. stopnji z izpitom    211,10 

3. OSTALI STROŠKI EUR 

Diplomiranje (mapa za diplomsko listino) 16,80 

Izdaja dvojnika študentske izkaznice 6,70 

4. STROŠKI POSTOPKA IZVOLITVE V NAZIV EUR 

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj   2.010,00 

Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj 1.557,80 

Izvolitev v naziv  visokošolski sodelavec in ostale nazive 1.222,80 

5. PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA EUR 

Dopolnilni izpit 268,00 

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med 
študijem 

167,50 

Preverjanje ali ocenjevanje izdelkov in storitev 217,80 

Prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa: 

- za redni in izredni študij: velja le za študijske programe, ki imajo zaključna dela. 
83,80 

6. STROŠKI STROK. POROČEVALCEV V POSTOPKU IZVOLITVE V NAZIV EUR 

Pri postopku prve izvolitve v naziv visokošolski učitelj 335,00 

Pri postopku ponovne izvolitve v naziv visokošolski učitelj 268,00 

Pri postopku izvolitve v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive 67,00 

 
3. 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) 

EUR 

1. POTRDILA EUR 

Izdaja potrdila za odkup delovne dobe ali uveljavljanja študijskih let 4,50 

Posredovanje osebnih podatkov študentov iz uradnih evidenc 4,50 

Izdaja drugih potrdil na podlagi uradnih evidenc 4,50 

Izdaja drugih potrdil na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka 4,50 

2. IZDAJA DVOJNIKOV EUR 

Izdaja dvojnika diplome 1,80 

Izdaja dvojnika priloge k diplomi 1,80 

Posredovanje osebnih podatkov iz evidenc o končanem dodiplomskem in podiplomskem 
izobraževanju 

1,80 

3. 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 učnih enot 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. 
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II. ŠOLNINA – ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE 

 

 
 

VIŠINA ŠOLNIN ZA UNIVERZITETNE BP I. STOPNJE – redni študij EUR 

1. letnik - enopredmetni študijski programi  2.000,00 

1. letnik - dvopredmetni študijski programi  2.000,00 
(2x1.000,00) 

 
 

VIŠINA ŠOLNIN ZA UNIVERZITETNE BP I. STOPNJE – redni študij EUR 

2. letnik - enopredmetni študijski programi       2.000,00 

2. letnik - dvopredmetni študijski programi  2.100,00 
(2x1050,00) 

 
 

VIŠINA ŠOLNIN ZA UNIVERZITETNE BP I. STOPNJE – redni študij EUR 

3. letnik - enopredmetni študijski programi  2.100,00 

3. letnik - dvopredmetni študijski programi 
 

2.300,00 
(2x1.150,00) 

 
 

PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK (če se študijski program izvaja) in NEPLAČILO ŠOLNINE EUR 

Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku vseh neopravljenih 
obveznosti letnika, ki ga ponavlja. Pri tem se upošteva postavka tarifnega del Cenika 
»Izvedba predmeta z izpitom«, ki znaša za 2. študijsko skupino 900 točk oz. 301,50 EUR za 
posamezno obveznost. Isto velja za študenta, ki je prekinil študij v času trajanja letnika in ni 
plačal šolnine. Za vse neplačane oz. neopravljene obveznosti letnika se mu zaračunajo 
stroški po postavki »Izvedba predmeta z izpitom«, ki znaša za 2. študijsko skupino 900 točk 
oz. 301,50 EUR za posamezno učno enoto. 

301,50 

 
 

 Višina šolnine za eno in dvopredmetne študijske programe se smiselno uporablja tudi kot višina 
šolnine za študente, ki imajo ob vpisu že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskem programu v katerega se vpisujejo; za študente, ki so že izkoristili možnost 
brezplačnega študija (v skladu s 77. členom ZVIS), za tujce oz. nedržavljane EU in za Slovence brez 
slovenskega državljanstva (skladno z določilom 17. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju 
stroškov na Univerzi v Mariboru Štev.: N 19/2010-41AG s sprem. in dopol. do 11. 5. 2015). 

 
 

IZPIS 2021/2022 

Študent na študijskem programu prve ali druge stopnje je dolžen plačati del šolnine tudi, če se izpiše iz 
študijskega programa, 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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III. ŠOLNINA – ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE 

 

  

VIŠINA ŠOLNIN ZA MAGISTRSKE BP 2. STOPNJE EUR 

1. letnik -  vsi študijski programi (enopredmetni nepedagoški, enopredmetni pedagoški, 
dvopredmetni pedagoški z vezavami in dvopredmetni nepedagoški z vezavami) 

2.980,00* 

2. letnik -  vsi študijski programi (enopredmetni nepedagoški, enopredmetni pedagoški, 
dvopredmetni pedagoški z vezavami in dvopredmetni nepedagoški z vezavami) 

2.970,00* 

*Opomba FF: Na 2. stopnji je kalkulacija za dvopredmetni študijski program narejena tako, da je šolnina izračunana le za eno 
polovičko, in sicer za 1. letnik 1.490,00 EUR in za 2. letnik 1.485 EUR. Torej, da dobimo celotno šolnino, ki jo študent plača za 
dvopredmetni študijski program, je potrebno za 1. letnik znesek 1.490,00 EUR pomnožiti z 2 ter za 2. letnik znesek 1.485 EUR 
pomnožiti z 2. 
 

 

 

PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK (če se študijski program izvaja) in NEPLAČILO ŠOLNINE EUR 

Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku vseh neopravljenih 
obveznosti letnika, ki ga ponavlja. Pri tem se upošteva postavka tarifnega del Cenika 
»Izvedba predmeta z izpitom«, ki znaša za 2. študijsko skupino 900 točk oz. 301,50 EUR za 
posamezno obveznost. Isto velja za študenta, ki je prekinil študij v času trajanja letnika in ni 
plačal šolnine. Za vse neplačane oz. neopravljene obveznosti letnika se mu zaračunajo stroški 
po postavki »Izvedba predmeta z izpitom«, ki znaša za 2. študijsko skupino 900 točk oz. 
301,50 EUR za posamezno učno enoto. 

 
 
 

301,50 

 

IZPIS 2021/2022 

Študent na študijskem programu prve ali druge stopnje je dolžen plačati del šolnine tudi, če se izpiše iz 
študijskega programa, 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. 

 

 

IV. ZARAČUNAVANJE ŠOLNIN ŠTUDENTOM I. in II. STOPNJE, KI NISO UPRAVIČENI DO 
BREZPLAČNEGA ŠOLANJA  
 

 
Na osnovi :  
• Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US); v nadaljnjem 
besedilu: ZViS), 
• Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in 
tujce v Republiki Sloveniji ((Uradni list RS, št. 77/16 in 25/19) in 
• Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98 se ugotovi 
kdaj mora študent, ki se prvič vpisuje v študijski program, pri čemer gre lahko za vpis v 1. letnik ali vpis v višji 
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) na prvi (I.) stopnji, plačati šolnino. 
 
Postopek izračuna šolnine študentu, ki ni upravičen do brezplačnega šolanja: 
1. Ugotovi se koliko študijskih obveznosti manjka študentu, ki se je vpisal v določen letnik študijskega 
programa. 
2. Če mora študent opraviti vse študijske obveznosti letnika, se mu zračuna celotna šolnina posameznega 
letnika. 
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3. Če se ugotovi, da študentu manjka del študijskih obveznosti letnika, v katerega se vpiše, se ugotovi delež 
manjkajočih študijskih obveznosti letnika (izražen v %), v katerega je študent vpisan. Pri izračunu deleža 
neopravljenih študijskih obveznosti se upošteva število ECTS. Znesek šolnine, ki se v tem primeru zaračuna 
študentu, se izračuna tako, da se pomnoži znesek šolnine za letnik z deležem manjkajočih obveznosti. 
Manjkajoče obveznosti za nižje letnike od tistega, v katerega se študent vpisuje, se plačajo skladno s Tarifnim 
delom cenika Univerze v Mariboru, po postavki »izvedba predmeta z izpitom« v znesku 301,50 EUR za 
posamezno učno enoto. 
 
 

VIŠINA ŠOLNIN ZA UNIVERZITETNE BP I. STOPNJE                                                                                                      
 

60 ECTS/ 
EUR 

1 ECTS/ 
EUR 

1. letnik -  enopredmetni študijski programi  2.000,00 33,33 

1. letnik -  dvopredmetni študijski programi  2.000,00 33,33 

 

VIŠINA ŠOLNIN ZA UNIVERZITETNE BP I. STOPNJE 
 

60 ECTS/ 
EUR 

1 ECTS/ 
EUR 

2. letnik -  enopredmetni študijski programi  2.000,00 33,33 

2. letnik -  dvopredmetni študijski programi  2.100,00 35,00 

 

VIŠINA ŠOLNIN ZA UNIVERZITETNE BP I. STOPNJE 60 ECTS/ 
EUR 

1 ECTS/ 
EUR 

3. letnik -  enopredmetni študijski programi  2.100,00 35,00 

3. letnik -  dvopredmetni študijski programi  2.300,00 38,33 

 

VIŠINA ŠOLNIN ZA UNIVERZITETNE BP II. STOPNJE 60 ECTS/ 
EUR 

1 ECTS/ 
EUR 

1. letnik -  vsi študijski programi (enopredmetni nepedagoški, enopredmetni 
pedagoški, dvopredmetni pedagoški z vezavami in dvopredmetni 
nepedagoški z vezavami) 

2.980,00 49,67 

2. letnik -  vsi študijski programi (enopredmetni nepedagoški, enopredmetni 
pedagoški, dvopredmetni pedagoški z vezavami in dvopredmetni 
nepedagoški z  vezavami) 

2.970,00 49,50 

 
 

V. ŠOLNINA – ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE 

 

3. STOPNJA BOLONJSKI DOKTORSKI PROGRAM  EUR 

1. letnik - bolonjski doktorski program 2.600,00 

2. letnik – bolonjski doktorski program 2.250,00 

3. letnik – bolonjski doktorski program 2.250,00 

 

PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK in NEPLAČILO ŠOLNINE EUR 

Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku stroškov vseh 
neopravljenih obveznosti letnika, ki ga ponavlja. Pri tem se upošteva postavka tarifnega 
dela Cenika »Izvedba predmeta z izpitom«, ki znaša 502,50 EUR za posamezno 
obveznost. Isto velja za študenta, ki je prekinil študij v času trajanja letnika in ni plačal 
dela šolnine. Za vse neplačane oz. neopravljene obveznosti letnika se mu zaračunajo 
stroški po postavki »Izvedba predmeta z izpitom«, ki znaša 502,50 EUR za posamezno 
učno enoto.  

 

502,50 

 
 

IZPIS 2021/2022 
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Doktorski študent je v primeru izpisa iz študijskega programa tretje stopnje dolžan plačati del šolnine, in 
sicer: 

 50% pogodbene šolnine, če se izpiše po 31. 10., vendar najkasneje do 31. 1. tekočega študijskega 
leta, 

 v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1. 2. v tekočem študijskem letu. 

 
 
 

 
4. ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAZBE 

 
EUR 

 

 EUR 

Pedagoško andragoško izobraževanje 1.800,00 

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oz. nemščine 2.744,00 

 
 
V cenah ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu z ZDDV. 
 
 

PLAČILNI POGOJI  

1. Plačilo šolnine:  

a) PLAČNIK ŠTUDENT - 1. obrok v roku 8 dni od izstavitve računa, - 2. obrok v roku 60 dni od datuma 
izstavitve računa.  

b) PLAČNIK DRUGA PRAVNA OSEBA - v roku 8 dni od izstavitve računa (v enkratnem znesku).  

2. Plačilo prispevkov za posamezne storitve po veljavnem ceniku (razen šolnin):  

    v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. 

 
 
Cenik storitev za študijsko leto 2021/2022 je bil potrjen na 17. redni seji Poslovodnega odbora Filozofske 
fakultete UM dne 18. 5. 2021 in na 4. redni seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru dne 17. 6. 2021. 

 

                                    

       
 


