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CENIK UP FAKULTETE ZA MANAGEMENT ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 
   
Cene so navedene v evrih (EUR). 
 
V cenah storitev ni vključen DDV, ki se zaračuna na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/2011 – 
UPB3 in spremembe). 
 

Cenik velja od 1. 10. 2019 dalje. Cenik je usklajen s Cenikom UP za študijsko leto 2019/2020. 

 

 
 
  

  A) ŠOLNINE Znesek v EUR 

1) Dodiplomski študijski programi 

a. 
REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ za tujce (državljani držav, ki niso članice EU) - za letnik: šolnina je 

določena v postavki 1.c tega cenika [1] 

b. 

REDNI ŠTUDIJ za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ki že imajo 

pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj 1. stopnji) - za letnik: šolnina je določena v postavki 1.c tega 
cenika [2]  

c. IZREDNI ŠTUDIJ - za letnik [3]  

     Študijski programi 1. stopnje :   

        Univerzitetni študijski program Management (v slovenskem jeziku) 4.200,00 

 Univerzitetni študijski program Management (v angleškem jeziku) 4.500,00 

         Visokošolski strokovni študijski program Management 2.500,00 

2) Podiplomski študijski programi 

a. 
REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ - za tujce (državljani držav, ki niso članice EU) - za letnik: šolnina je 

določena v postavki 2.c tega cenika [1]        

b. 

REDNI ŠTUDIJ - za študente, ki v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in 

drugih zavodov (Ur. l. RS št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011 in spremembe) niso upravičeni do financiranja 
študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje (že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza 
najmanj 2. stopnji) - za letnik: šolnina je določena v postavki 2.c tega cenika 

c. IZREDNI ŠTUDIJ - za letnik [2] 

 Magistrski študijski programi 2. stopnje  

         Management (v  slovenskem jeziku)            4.000,00 

         Management (v angleškem jeziku) 4.000,00 

         Ekonomija in finance (v  slovenskem jeziku) 4.000,00 

         Ekonomija in finance (v angleškem jeziku) 7.000,00 

         Pravo za management 4.000,00 

         Management trajnostnega razvoja 4.000,00 

  Doktorski študijski programi 3. stopnje [3]  

        Management – 1. letnik 3.150,00 

        Management – 2. letnik 3.150,00 

        Management – 3. letnik 2.870,00 

  B) PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ Znesek v EUR 

1) Prispevki ob prvem vpisu v začetni letnik oz. v višji letnik  (po merilih za prehode) študijskega 
programa za pridobitev izobrazbe: 

 Prispevki – skupaj 41,96 

 Prispevki vključujejo naslednje postavke: 



a. vpisna dokumentacija 5,27 

b. potrdilo o vpisu (6 izvodov) 4,56 

c. študentska izkaznica 2,44 

d. nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice  0,18 

e. priročnik za študente (e-izdaja) 5,85 

f. prispevek za informacijski sistem univerze 4,95 

g. prispevek za letno članarino za knjižnice univerze 4,71 

h. prispevek za obštudijsko dejavnost 14,00 

2) Prispevki ob vpisu v višji letnik, absolventski staž oz. ob ponovnem vpisu v isti letnik študijskega 
programa za pridobitev izobrazbe: 

 Prispevki – skupaj 41,04 

 Prispevki vključujejo naslednje postavke: 

a. vpisna dokumentacija 5,27 

b. potrdilo o vpisu (6 izvodov) 4,56 

c. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (2 izvoda) 1,52 

d. nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice  0,18 

e. priročnik za študente (e-izdaja) 5,85 

f. prispevek za informacijski sistem univerze 4,95 

g. prispevek za letno članarino za knjižnice univerze 4,71 

h. prispevek za obštudijsko dejavnost 14,00 

3) Prispevki ob vpisu v programe vseživljenjskega izobraževanja: 15,69  

a. vpisna dokumentacija 5,27 

b. potrdilo o opravljenih obveznostih programa vseživljenjskega izobraževanja 0,76 

c. prispevek za informacijski sistem univerze 4,95 

d. prispevek za letno članarino za knjižnice univerze 4,71 

4) Različna potrdila, sklepi in ostali dokumenti ter reševanje vlog 

a. Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem 
izobraževanju 

46,80 

b. Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem 
izobraževanju in s priložnostnim učenjem 

175,50 

c. Reševanje vloge za priznavanje oziroma uveljavljanje strokovne prakse 52,06 

5) Drugi prispevki s področja študijske dejavnosti 

a. Diferencialni izpit 39,55 

b. Četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti) 39,55 

c. Komisijsko opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti) 87,87 

6) Priprava in zagovor dipl., spec., mag. in dokt. dela za osebe iz 15. člena pravilnika [4]   

a. Visokošolski študijski program Management 167,00 

b. Univerzitetni študijski program Management 234,00 

c. Magistrski študijski programi 2. stopnje 409,50 

d. Doktorski program 3. stopnje 819,00 

  C) DRUGA IZOBRAŽEVANJA Znesek v EUR 

1) VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

a. PREDMETI IZ AKREDITIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 Vrednost 1 KT za predmet (učno enoto) v okviru mobilnosti UP 38,00 

 
Vrednost 1 KT za izračun cene za posamezen predmet je v skladu s 1. odstavkom 16. člena 

Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP 

 

 za študijske programe 1. stopnje 
- visokošolski strokovni program Management 
- univerzitetni program Management (v slovenskem jeziku) 
- univerzitetni program Management (v angleškem jeziku) 

50,00 
84,00 
90,00 

 

 za študijske programe 2. stopnje 
- Management (v slovenskem jeziku) 
- Management (v angleškem jeziku) 
- Ekonomija in finance (v slovenskem jeziku) 
- Ekonomija in finance (v angleškem jeziku) 
- Pravo za management 

 
82,00 
82,00 
82,00 

140,00 
82,00 



- Management trajnostnega razvoja 
- Politologija (v slovenskem jeziku) 
- Inoviranje in podjetništvo 

82,00 
82,00 
82,00 

 za študijski program 3. stopnje Management 63,00 

 
Vrednost 1 KT za izračun cene za posamezen predmet  za študente, ki jim je potekel status 

študenta (v skladu z 2. odstavkom 16. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP): 

 
 za študijske programe 1. stopnje 

- visokošolska strokovna programa Management  
- univerzitetni program Management (v slovenskem jeziku in angleškem) 

 
42,00 
70,00 

 

za študijske programe 2. stopnje 
- Management (v slovenskem jeziku) 
- Ekonomija in finance (v slovenskem jeziku) 
- Management trajnostnega razvoja 
- Pravo za management 
- Politologija (v slovenskem jeziku) 

67,00 
67,00 
67,00 
67,00 
67,00 

 Za študijski program 3. stopnje Management 52,00 

2) SEMINARJI, TEČAJI   

 Razpisani seminarji in tečaji [5] v razpisu 

 Izvedba seminarjev in tečajev po naročilu po dogovoru 

Opombe:   
 
[1] Šolnina za študij po javnoveljavnih študijskih programih se tujcem (državljanom držav, ki niso članice EU) zaračunava v skladu 
s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16). Višina šolnine za letnik študija za tujce je skladno s 3. členom pravilnika določena v enakem 
znesku, kot je določena za državljane Republike Slovenije za letnik izrednega študija za posamezni študijski program. 
 
[2] Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije se šolnina za redni študij lahko zaračuna, če imajo že 
doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, oziroma še 
nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, in jim 
je prenehal status študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) na prejšnjem študijskem programu.   
 
[3] Izredni študij VS Management poteka skladno z načrtom sprejetim na seji Senata UP FM.  
Za izredni študij na visokošolskem strokovnem programu Management velja, da se tri letniki študija izvedejo v štirih letih pri čemer 
študent plača šolnino v štirih letih skladno z izvedenimi kreditnimi točkami v letu vpisa. 
 
 
 
[4] Skladno s 15. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP se osebam brez statusa zaračuna prispevek za 
diplomiranje. 
 
[5] Ceno izobraževanja (seminarja, tečaja, ipd.) potrdi dekan UP FM na predlog vodje službe ali tajnika UP FM. Popust je 
priznan: 

 študentom UP FM in diplomantom UP FM v višini do 30% 

 dijakom, študentom drugih visokošolskih zavodov in mentorjem študentov iz organizacij v višini do 10%. 

 
 
 
Vse ostale storitve se zaračunavajo v skladu s Cenikom UP za študijsko leto 2019/2020. Cenik je dostopen na 
spletni strani UP. 

 
 
 
   

 V Kopru, 16. 7. 2019          prof. dr. Matjaž Novak 
         Dekan UP FM 


