CENIK STORITEV
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18
v EUR
SPLOŠNO
1. VPISNINA V 1. LETNIK
2. VPISNINA V VIŠJI LETNIK ALI PONOVNI VPIS V LETNIK
3. IZDAJA DVOJNIKA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE
4. PREDMETI IN IZPITI
4.1. izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, dodiplomski študij, za zunanje
4.2. izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, podiplomski študij, za zunanje
4.3. prvo opravljanje izpita za študente FPV s statusom: vključeno v šolnino
4.4. drugo opravljanje izpita za študente FPV s statusom
4.5. tretje opravljanje izpita za študente FPV s statusom
4.6. četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita za študente FPV s statusom
4.7. prvo opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamično opravljanje
(diferencialnega izpita)
4.8. drugo opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamično opravljanje
(diferencialnega izpita)
4.9. tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamično opravljanje
(diferencialnega) izpita
4.10.
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita za osebe brez statusa,
posamično opravljanje (diferencialnega) izpita
5. POTRDILA
5.1. izdaja potrdila o vpisu v slovenščini
5.2. izdaja potrdila o vpisu v angleščini
5.3. izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni, v
slovenščini
5.4. izdaja drugih potrdil (razen potrdil o vpisu, o opravljenih izpitih oziroma o
doseženi povprečni oceni), ki jih izdaja fakulteta, v slovenščini
5.5. izdaja drugih potrdil (razen potrdila o vpisu), ki jih izdaja fakulteta, v angleščini
6. OBRAVNAVA PROŠENJ IN VLOG ZA IZDAJO SKLEPOV
6.1. o priznanju izpitov, opravljenih izven FPV
6.2. o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot dveh let ali po
spremembi programa
6.3. o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 10 let
6.4. vsi drugi sklepi, ki jih izdaja fakulteta
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7. IZDAJA DVOJNIKA DIPLOMSKE LISTINE IN IZDAJA PRILOGE K DIPLOMI
7.1. prepis diplome v angleškem jeziku
7.2. izdaja dvojnika diplome
7.3. izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi
8. DIPLOMSKO DELO Z ZAGOVOROM (OSEBE BREZ STATUSA)
8.1. univerzitetni program
8.2. magistrski program
9. IZVOLITEV V NAZIV
9.1. visokošolski učitelj in ostali nazivi (prva ali ponovna izvolitev) za sodelavce FPV v
tekočem ali prihodnjem šolskem letu
9.2. priznavanje pomembnih umetniških del za sodelavce FPV v tekočem ali
prihodnjem šolskem letu
9.3. postopek ugotavljanja enakovrednosti pridobljenega habilitacijskega naziva na
drugem visokošolskem zavodu, za vse nazive, za sodelavce FPV v tekočem ali
prihodnjem šolskem letu
9.4. visokošolski učitelj in ostali nazivi (prva ali ponovna izvolitev) za zunanje
9.5. priznavanje pomembnih umetniških del za zunanje
9.6. postopek ugotavljanja enakovrednosti pridobljenega habilitacijskega naziva na
drugem visokošolskem zavodu, za vse nazive, za zunanje
10. ŠOLNINE ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ
10.1.
Univerzitetni program
- Redni študij (cena za letnik)
- Izredni študij (cena za letnik)
10.2.
Magistrski program
- Redni študij (cena za letnik)
- Izredni študij (cena za letnik)
11. ŠOLNINE ZA TUJE DRŽAVLJANE, PLAČNIKE ŠOLNINE
11.1.
Univerzitetni program (cena za letnik)
11.2.
Magistrski program (cena za letnik)
11.3.
OPOMIN ZA ZAMUJENO PLAČILO RAČUNA
- prvi opomin
- drugi opomin
- opomin pred tožbo
12. KNJIŽNICA
12.1.
Članarina - študenti FPV
12.2.
Članarina - zaposleni, profesorji in drugi sodelavci FPV v tekočem oz.
prihodnjem šolskem letu
12.3.
letna članarina za fizične osebe
12.4.
letna članarina za pravne osebe
12.5.
zamudnina za en dan za eno knjigo
12.6.
medknjižnična izposoja iz lastne knjižnice (dodatno se obračuna strošek
po ceniku dobavitelja)
12.7.
prvi opomin
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12.8.
drugi opomin
12.9.
opomin pred tožbo
12.10.
fotokopija
OSTALA DOLOČILA
1. v cenah storitev ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu z ZDDV.
2. postavke veljajo za šolsko leto 2017/2018.
3. cenik je objavljen na spletni strani Fakultete za poslovne vede na www.fpv.si.
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Opombe
Po elementih navedenih v ceniku se DDV praviloma ne obračunava. Izjema so naslednje postavke, kjer se
vsakokratno zakonsko veljavni DDV obračunava:
5. POTRDILA
5.4 izdaja drugih potrdil (razen potrdil o vpisu, o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni)
5.5 izdaja drugih potrdil (razen potrdila o vpisu) v angleškem jeziku
7. IZDAJA DVOJNIKA DIPLOMSKE LISTINE in IZDAJA PRILOGE K DIPLOMI
7.1 prepis diplome v angleškem jeziku
7.2 izdaja dvojnika diplome
7.3 izdaja (dodatnega izvoda) priloge k diplomi
9. IZVOLITVE V NAZIV
9.4 visokošolski učitelj in ostali nazivi (prva ali ponovna izvolitev) za zunanje
9.5 priznavanje pomembnih umetniških del za zunanje
9.6 postopek ugotavljanja enakovrednosti pridobljenega habilitacijskega naziva na drugem
visokošolskem zavodu, za vse nazive, za zunanje

Cenik storitev FPV za študijsko leto 2017/18 je sprejel Upravni odbor FPV na seji dne 17. avgusta 2017.

Predsednik UO FPV
Doc. dr. Andrej Naglič
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