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DELNI CENIK STORITEV FNM UM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 

 

Cenik storitev FNM UM je bil potrjen na 1. izredni seji Poslovodnega odbora FNM UM dne 16. 5. 2019 in  

21. redni seji Upravnega odbora UM dne 19. 6. 2019.  

Za storitve, ki niso opredeljene v tem ceniku, se bodo upoštevali zneski iz Cenika UM. 

 

I. STROŠKI IN PRISPEVKI – DODIPLOMSKI in PODIPLOMSKI ŠTUDIJ  

1. PRISPEVKI OB VPISU  
Cena v EUR 

brez DDV 

1.1. STROŠKI VPISA V 1. LETNIK IN MENJAVE PROGRAMOV   

a) Vpisnina* 32,50 

b) Vpisnina brez študentske izkaznice** 27,50 

*Vpisnina vključuje: študentsko izkaznico (5 EUR), hologramsko nalepko (0,50 EUR), prispevek za 
informacijski sistem, ki ga uporabljajo študenti (14,00 EUR), prispevek za knjižnični sistem UM in 
UKM (8,00 EUR), prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov po 
predlogu ŠS (3 EUR), prispevek za informacijsko in promocijsko gradivo po predlogu ŠS FNM (2 EUR).  
  
**Vpisnino brez študentske izkaznice plačajo študenti, ki so že bili vpisani na UM in že imajo 
študentsko izkaznico UM od študijskega leta 2013/14 dalje.  

 

1.2. STROŠKI VPISA V VIŠJE LETNIKE, PONOVNEGA VPISA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ  

Vpisnina 27,50 

Vpisnina vključuje: hologramsko nalepko (0,50 EUR), prispevek za informacijski sistem, ki ga 
uporabljajo študenti (14,00 EUR), prispevek za knjižnični sistem UM in UKM (8,00 EUR), prispevek 
za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov po predlogu ŠS (3 EUR), 
prispevek za informacijsko in promocijsko gradivo po predlogu ŠS FNM (2 EUR).   

 

1.3. STROŠKI PODALJŠANJA VELJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH STORITEV ZA ŠTUDENTE BREZ 
STATUSA  

 

Strošek vključuje podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa (brez 
hologramske nalepke). 

11,20 

1.4.  PRISPEVKI ZA DRUGE POSAMIČNE STORITVE  

a) Akontacija prispevka študentov za izvedbo terenskih vaj – dodiplomski študij:  

Študenti enopredmetnega študijskega programa Ekologija z naravovarstvom  

   1. letnik 55,00 

   2. letnik 100,00 

   3. letnik 140,00 

Študenti enopredmetnega študijskega programa Biologija  

  1. letnik 50,00 

  2. letnik 160,00 

  3. letnik 30,00 
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b) Akontacija prispevka študentov za izvedbo terenskih vaj – podiplomski študij:  

Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna biologija  

 

1. letnik 20,00 

2. letnik 20,00 

3. letnik 
Opomba: Študenti, ki bodo izbrali strokovne izbirne predmete Fitocenologija, Osnove biotehnologije 
ali Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju, pri vpisu  poravnajo akontacijo prispevka za 
izvedbo terenskih vaj v višini 50,00 EUR za posamezni izbirni predmet.  

50,00 

4. letnik 15,00 

Študenti enopredmetnega študijskega programa Biologija in ekologija z naravovarstvom  

  1. letnik 60,00 

Študenti dvopredmetnega študijskega programa Izobraževalna biologija in …   

  1. letnik 10,00 

2. PRISPEVKI, ki se obračunajo po taksah, ki jih določa Zakon o upravnih taksah. EUR 

2.1 IZDAJA DVOJNIKOV 

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 

2.2 SKLEP 

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 izpitov, opravljenih izven UM 18,10 

Izdaja drugih sklepov 18,10 

2.3 POTRDILA 

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 

3. PRISPEVKI, ki se obračunajo po taksah skladno s tarifo UM EUR 

3.1 IZPITI 

Četrto (4) in nadaljnja opravljanja izpita  32,80 

Opravljanja izpita za osebe brez statusa 32,80 

Komisijski izpit   65,60 

Komisijski izpit (za osebe brez statusa)  82,00 

Diferencialni izpit za študij na 2. stopnji 98,40 

Diferencialni izpit za študij na 3. stopnji 164,00 

Ostali posebni izpiti  49,20 

3.2 IZVEDBA PREDMETA Z IZPITOM 

Izvedba predmeta z izpitom za 3. študijsko skupino – na  1. ali na 2. stopnji   328,00 

Izvedba predmeta z izpitom za 4. študijsko skupino – na 1. ali na 2. stopnji   360,80 

Izvedba predmeta z izpitom za 5. študijsko skupino – na 1. ali na 2. stopnji   393,60 

Izvedba predmeta z izpitom za 6. študijsko skupino – na EMAG stopnji 426,40 

Izvedba predmeta z izpitom za 2. študijsko skupino – na 2. stopnji  295,20 

Izvedba predmeta z izpitom – na 3. stopnji 492,00 

Izvedba računalniških vaj (za osebe brez statusa) 164,00 

Izvedba laboratorijskih vaj (za osebe brez statusa) 246,00 
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3.3 OSTALI STROŠKI 

Diplomiranje (mapa za diplomsko listino …) 16,40 

Izdaja dvojnika študentske izkaznice 6,60 

3.4 PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA 

Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanja in spretnosti pred vpisom oz. med študijem 164,00 

Prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa (za redni in 

izredni študij) 
82,00 

II. ŠOLNINE – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

ŠOLNINA ZA TUJCE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA (razen za državljane Črne 
Gore, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Srbije) IN ZA KANDIDATE,  KI SO ENKRAT V ČASU ŠTUDIJA 
ŽE PONAVLJALI ALI SPREMENILI ŠTUDIJSKI PROGRAM 

EUR 

a) Šolnina za vsak letnik (1., 2., 3.) univerzitetnih enopredmetnih študijskih programov 1. stopnje: 
Biologija, Ekologija z naravovarstvom, Fizika, Matematika  

3.900,00 

III. ŠOLNINE – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

1. MAGISTRSKI PROGRAM (študijski program 2. stopnje) EUR 

ŠOLNINA ZA TUJCE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA (razen za državljane Črne Gore, 
Makedonije, Bosne in Hercegovine, Srbije) JE ENAKA ŠOLNINI ZA IZREDNI ŠTUDIJ ZA DRŽAVLJANE RS 

a) Šolnina za vsak  letnik (1., 2., 3., 4., 5.) enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
Predmetni učitelj  

3.900,00 

b) Šolnina za vsak letnik (1., 2.) enopredmetnih študijskih programov 2. stopnje:  
Biologija in ekologija z naravovarstvom, Matematika, Fizika 

3.500,00 

c) Šolnina za vsak letnik (1., 2.) enopredmetnih pedagoških študijskih programov 2. stopnje: 
Izobraževalna matematika, Izobraževalna tehnika (izredni študij) 

2.330,00 

d) Šolnina za vsak letnik (1., 2.)  dvopredmetnih naravoslovno-matematičnih študijskih programov 
2. stopnje: Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna 
matematika, Izobraževalno računalništvo, Izobraževalna tehnika 

2.900,00 

e) Šolnina za vsak letnik (1., 2.) od razpisanih dvopredmetnih naravoslovno-matematičnih 
študijskih programov 2. stopnje (z vezavo z družboslovno-humanističnim programom) 

1.450,00 

2. DOKTORSKI PROGRAM (študijski program 3. stopnje) EUR 

a) Šolnina za vsak letnik (1., 2., 3., 4.)  študijskih programov 3. stopnje:  
Ekološke znanosti, Fizika, Matematika, Tehnika – področje izobraževanja 

2.970,00 

IV. PLAČILNI IN DRUGI POGOJI 

PLAČILNI POGOJI 
Študenti  lahko poravnajo šolnino v dveh obrokih. Prvi obrok v roku 8 dni po opravljenem vpisu, drugi obrok do 15. 
2. 2020 oz. do prejetja računa. 
Plačnik šolnine je lahko tudi pravna oseba (plačnik).  Podatke o plačniku mora študent skupaj z izjavo plačnika o 
plačilu stroškov študija prinesti na vpis. Če šolnino plača plačnik, se le-ta poravna v enkratnem znesku. V primeru 
neplačevanja je za plačila zavezan študent. 
 
VRAČILO ŠOLNINE – IZPIS (1. in 2. stopnja) 
Študent je dolžan plačati del šolnine tudi, če se nepreklicno izpiše iz fakultete, in sicer: 

 20 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. v tekočem študijskem letu, 

 50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. v tekočem študijskem letu, 

 100 % šolnine, če se izpiše po 1. 1. v tekočem študijskem letu. 
 
VRAČILO ŠOLNINE – IZPIS (3. stopnja) 

 50 % pogodbene šolnine, če se izpiše po 31. 10., vendar najkasneje do 31. 1. v tekočem študijskem letu, 

 v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1. 2. v tekočem študijskem letu. 
 
PRIZNANI IZPITI: V primeru priznanja izpita oz. izpitov za posamezni letnik NI VRAČILA ŠOLNINE OZ. DELA ŠOLNINE. 

 


