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sploSrur cENrK sroRrrEV

v EUR

SPLOSNO

1. VPISNINA V 1, LETNIK 50

2. vptsNtNA v vt§tt lrrrulr att poNovNt vpts v LETNTK 30

3. TZDAJA DVoJrurxa §tuoerutsrE rzKAzNrcE 10

4. PREDMETI IN IZPITI

4.1. izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, dodiplomski §tudij, za

zu na nje
250

4.2. izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, podiplomski §tudij, za

zu na nje

400

4.3. prvo opravljanje izpita za §tudente FPPV s statusom: vkljuèeno v ëolnino 0

4.4. drugo opravljanje izpita za Ëtudente FPPV s statusom 50

4.5.tretje opravljanje izpita za §tudente FPPV s statusom 100

4.6.èetrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita za Ëtudente FPPV s statusom 200

4.7. prvo opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamièno opravljanje
(diferencialnega izpita)

100

4.8. drugo opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamiëno opravljanje
(diferencialnega izpita)

200

4.9. tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamiëno opravljanje
(diferencialneea) izpita

300

4.7O. èetrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita za osebe brez statusa,
posamiëno opravljanje (diferencialnega) izpita

400

5. POTRDILA

5.1. izdaja potrdila o vpisu v sloven§ëini 0

5.2.izdaja potrdila o vpisu v anglesaini 10

5.3. izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseZeni povpreèni oceni,

v sloven§ëini

zo

5. .izdaja drugih potrdil (razen potrdil o vpisu, o opravljenih izpitlh oziroma
o doseieni povpreèni oceni), ki jih izdaja fakulteta, v slovenËèini

30

5.5. izdaja drugih potrdil (razen potrdila o vpisu), kijih izdaja fakulteta, v
angleSèini

50

6. oBRAVNAVA pRoSENJ tN vLoG zA tzDAJo sKLEPov

6.1.o priznanju izpitov, opravljenih izven FPPV (plaèa se obravnava
posameznega izpita, kije predmet vloge, ne glede na to, ali se izpit
prizna ali ne)

40lizpit

6.2. o doloëitvi pogojev za nadaljevanje §tudija po prekinitvi veè kot dveh let
ali po spremembi programa

200

6.3. o doloëitvi pogojev za nadaljevanje Studija po prekinitvi veë kot 10 let 300

6.4. vsi drugi postopki in pravni akti fakultete po

predhodnem



lhtoli§ki in§titut

Fakulteta za pravo in poslovne vede

Catholic lnstitute
[aculty of Law and Business Studiesg

dogovoru

7. IZDAJA DVOJNIKA DIPLOMSKE LISTINE IN IZDAJA PRILOGE K DIPLOMI

7.1. prepis diplome v angle§kem jeziku 20

7 .2.izdaja dvojnika diplome 1s0

7.3. izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi 10

8. DTPLOMSKO DELO Z ZAGOVOROM (OSEBE BREZ STATUSA)

8.1. univerzitetni progrâm 300

8.2. magistrski program s00

9. lzvouTEv v NAztv

9.1. Zunanji kandidati

9.1.1. Kandidati z urejenim SlCRIS, redna (prva ali ponovna) izvolitev 900

9.1.2. Kandidati z neurejenim S|CRlS, predëasnâ izvolitev ali izvolitev mimo
vrstnega reda (vsaka postavka se obraèuna posebej)

1800/postavko

9.2. Zunanji sodelavci FPPV v tekoèem ali prihodnjem Ëolskem letu

9.2.1.. Kandidati z urejenim SlCRIS, redna (prva ali ponovna) izvolitev 450

9.2.2. Kandidati z neurejenim SlCRlS, predèasna izvolitev ali izvolitev mimo
vrstnega reda (vsaka postavka se obraèuna posebej)

9fiYpostavko

9.3. priznavanje pomembnih umetniskih del za zunanje sodelavce FPPV v
tekoèem ali prihodnjem Ëolskem letu

150

9.4. postopek uBotavljanja enâkovrednosti pridobljenega habilitacijskega
naziva na drugem visoko5olskem zavodu, za vse nazive, za sodelavce
FPPV v tekoèem ali prihodnjem 5olskem letu

900

9.5. priznavanje pomembnih umetniËkih del za zunanje 300

9.6. postopek ugotavljanja enakovrednosti pridobljenega habilitacijskega
naziva na drugem visokoËolskem zavodu, za vse nazive (za zunanje)

1800

10. §OLNINE zA REDNI IN IZREDNI §TUDU

10.1. Univerzitetni program (redni ali izredni ëtudij, cena za letnik) 1200

1-O.2. Magistrski program (redni ali izredniËtudij, cena za letnik) 1900

11. §OLNINE zA TUJE DRZAVUANE, PLAÈNIKE SoLNINE

11.1. Univerzitetni program (cena za letnik) 3500

Ll-.2. Magistrski program (cena za letnik) 5700
11.3. OPOMIN ZA ZAMUJENO PLAëILO RAëUNA

- prvr opomrn 10

drugi opomin 20
- opomin pred toibo 30

12. KNJIZNICA

72.1,. èla na rina - §tudenti FPPV 0

L2.2. èlanarina - zaposleni, profesorji in drugi sodelavci FPPV v
tekoèem Solskem letu

0

L2.3. letna ëlanarina za fiziëne osebe 20

t2.4. letna èlanarina za pravne osebe 50

L2.5. zamudnina za en dan za eno knjigo 7

L2.6. medknjiànièna izposoja iz lastne knjiinice (dodatno se obraèuna 10
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kjer se vsakokratno zakonsko veljavni DDV obraëunava:

5. POTRDITA

5.1. - 5.5.

7. IZDAJA DVOJNIKA DIPLOMSKE L|ST|NE in IZDAJA PRILOGE K DIPLOMI

7.7-7.3.
9. IZVOLITVE V NAZIV

9.1. - 9.6.

SploSni cenik storitev FPPV je soglasno sprejel UO FPPV na korespondenèni seji s sklepom z dne 25. 1.

2020.Splo5ni cenik storitev FPPV se uporablja od 1.2.2020 dalje do preklica.

stroSek po ceniku dobavitelja)
L2.7. prvi opomin 10

L2.8. drugl opomin 20

72.9. opomin pred to:bo 30

tz.l}. fotokopija 0,1

OSTALA DOIOèILA

o v cenah storltev ni vkljuëen DDV, ki se zaraèunava v skladu z ZDDV -
FPPV ni zavezanec za DDV

o cenik velja od L. 2.2020 dalje do preklica

. cenik je objavljen na spletni strani Fakultete za pravo in poslovne vede
na https://www.katoliskl-institut.sl/

Doc. dr. Andrej NaBlië


