
CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV POSAMIČNIH STORITEV EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE ZA 

ŠTUDIJSKO LETO 2018-19 

1. ŠOLNINE in DRUGI PRISPEVKI VREDNOST 

1.1. Univerzitetni študijski program Pravo   

         1. letnik                                                                                                                                                           1.900,00 EUR 

         2. letnik                                                                                                                                                           1.900,00 EUR 

         3. letnik                 1.900,00 EUR 

         Neposredni vpis v 3. letnik                                                                                                                          2.520,00 EUR 

         Vpis po merilih za prehode – šolnina se izračuna individualno  

         Šolnina za tujega državljana je enaka šolnini za izrednega študenta  

1.2. Visokošolski strokovni študijski program  Pravo in management infrastrukture in nepremičnin   

         1. letnik                                                                                                                                                           1.950,00 EUR 

         2. letnik                                                                                                                                                           1.950,00 EUR 

         3. letnik                 1.950,00 EUR 

         Neposredni vpis v 3. letnik                                                                                                                          2.450,00 EUR 

         Vpis po merilih za prehode – šolnina se izračuna individualno  

         Šolnina za tujega državljana je enaka šolnini za izrednega študenta  

1.3. Strokovni magistrski študijski program Pravo  

         1. letnik                                                                                                                                                           2.500,00 EUR 

         2. letnik                                                                                                                                                           2.500,00 EUR 

         Vpis po merilih za prehode – šolnina se izračuna individualno  

         Šolnina za tujega državljana je enaka šolnini za izrednega študenta  

1.4. Strokovni magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin   

         1. letnik                                                                                                                                                           2.500,00 EUR 

         2. letnik                                                                                                                                                           2.500,00 EUR 

         Vpis po merilih za prehode – šolnina se izračuna individualno  

         Šolnina za tujega državljana je enaka šolnini za izrednega študenta  

1.5. Strokovni magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov  

         1. letnik                                                                                                                                                           2.500,00 EUR 

         2. letnik                                                                                                                                                           2.500,00 EUR 

         Vpis po merilih za prehode – šolnina se izračuna individualno  

         Šolnina za tujega državljana je enaka šolnini za izrednega študenta  

1.6. Strokovni magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo  

         1. letnik                                                                                                                                                           2.500,00 EUR 

         2. letnik                                                                                                                                                           2.500,00 EUR 

         Vpis po merilih za prehode – šolnina se izračuna individualno  

         Šolnina za tujega državljana je enaka šolnini za izrednega študenta  

1.7. Doktorski študijski program Pravo   

         1. letnik                                                                                                                                                           2.700,00 EUR 

         2. letnik                                                                                                                                                           2.700,00 EUR 

         3. letnik                 2.700,00 EUR 

         Neposredni vpis v 3. letnik                                                                                                                          3.900,00 EUR 

         Vpis po merilih za prehode – šolnina se izračuna individualno  

         Šolnina za tujega državljana je enaka šolnini za izrednega študenta  

1.8. Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin   

         1. letnik                                                                                                                                                           2.700,00 EUR 

         2. letnik                                                                                                                                                           2.700,00 EUR 

         3. letnik                2.700,00 EUR 

         Neposredni vpis v 3. letnik                                                                                                                          3.900,00 EUR 



         Vpis po merilih za prehode – šolnina se izračuna individualno  

         Šolnina za tujega državljana je enaka šolnini za izrednega študenta  

1.9. Prispevki  

Vpisnina v letnik (v 1. in višji letnik, dodatno leto, ponovni vpis v letnik in vpis na podlagi podaljšanja 
statusa)                                                      
 
Stroški vpisa zajemajo: 
–    članarina za knjižnico UKNU 
–    dostop do portala e-Univerza 
–    dostop do e-revije Dignitas 
–    vpisna dokumentacija 
–    študentska izkaznica 
–    hologramska nalepka 
–    prispevek za informacijski sistem VIS, ki ga uporabljajo študenti 
–    finančni prispevek za Študentski svet 
–    prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov (SMS sporočila, itd.) 
–    prispevek za e-gradiva 
 

100,00 EUR 

1.10. E-UNIVERZA  

Zunanji uporabnik portala e-Univerza (v to skupino ne spadajo študenti in občani) 120,00 EUR 

1.11. PAKET EVRO AS  

Dodiplomski paket - redni študenti                                                                                                                        850,00 EUR 

Dodiplomski paket - izredni študenti                                                                                                                     600,00 EUR 

Podiplomski paket - redni študenti                                                                                                                       1000,00 EUR 

Podiplomski paket - izredni študenti                                                                                                                      800,00 EUR 

2. KREDITNA TOČKA VREDNOST 

Univerzitetni študijski program  Pravo              31,67 EUR 

Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin                   32,50 EUR 

Strokovni magistrski študijski program Pravo                                                                                                         41,67 EUR 

Strokovni magistrski  študijski program Pravo in management nepremičnin                                                   41,67 EUR 

Strokovni magistrski  študijski program Alternativno reševanje sporov                                                             41,67 EUR 

Strokovni magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo                                                                41,67 EUR 

Doktorski študijski program Pravo                                                                                                                            45,00 EUR 

Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin                                                                       45,00 EUR 

3. KREDITNA TOČKA in DIFERENCIALNI IZPITI ZA OBČANE VREDNOST 

Univerzitetni študijski program Pravo              47,50 EUR 

Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin                   48,75 EUR 

Strokovni magistrski študijski program Pravo                                                                                                         62,50 EUR 

Strokovni magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin                                                    62,50 EUR 

Strokovni magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov                                                              62,50 EUR 

Strokovni magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo                                                                62,50 EUR 

Doktorski študijski program Pravo                                                                                                                            67,50 EUR 

Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin                                                                       67,50 EUR 

Diferencialni izpit na magistrskem študiju (plačuje se vsak pristop k izpitu)                                                   110,00 EUR 

Diferencialni izpit na visokošolskem strokovnem študijskem programu Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin (plačuje se vsak pristop k izpitu)                                                                                                        

80,00 EUR 

4. IZPITI VREDNOST 

4.1. OSEBE S STATUSOM  

Četrto in peto opravljanje izpita(*)                       140,00 EUR 

Šesto in nadaljnje opravljanje izpita(*) (komisijski izpit)                                                                                         170,00 EUR 



Diferencialni izpit na dodiplomskem študijskem programu (plačuje se vsak pristop k izpitu)                                                     50,00 EUR 

Diferencialni izpit na magistrskem študijskem programu (plačuje se vsak pristop k izpitu)                                                     80,00 EUR 

Diferencialni izpit na doktorskem študijskem programu (plačuje se vsak pristop k izpitu)                            100,00 EUR 

4.2. OSEBE BREZ STATUSA  

Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – dodiplomski študijski program  200,00 EUR 

Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) ali IRD – magistrski študijski program  300,00 EUR 

Opravljanje izpita(*)(zajema trikratni pristop), IRD ali dispozicije – doktorski študijski program  500,00 EUR 

Četrto in peto opravljanje izpita (*)                      140,00 EUR 

Šesto in nadaljnje opravljanje izpita(*) (komisijski izpit)                                                                                         170,00 EUR 

Diferencialni izpit na dodiplomskem študijskem programu (plačuje se vsak pristop k izpitu)                                                     50,00 EUR 

Diferencialni izpit na magistrskem študijskem programu (plačuje se vsak pristop k izpitu)                                                     80,00 EUR 

Diferencialni izpit na doktorskem študijskem programu (plačuje se vsak pristop k izpitu)                            100,00 EUR 

5. IZDELAVA IN ZAGOVOR ZAKLUČNEGA DELA – osebe brez statusa študenta VREDNOST 

Diplomsko delo - dodiplomski študijski program  500,00 EUR 

Magistrsko delo - magistrski študijski program  900,00 EUR 

Doktorsko delo - doktorski študijski program 2000,00 EUR 

6. POTRDILA VREDNOST 

Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni                                                                                                      6,00 EUR 

Potrdilo o prijavi na izpit                                                                                                                                               6,00 EUR 

Potrdila v angleškem jeziku (o vpisu, o opravljenih izpitih in povprečni oceni, o diplomiranju)                    20,00 EUR 

Druga potrdila na zahtevo študenta                                                                                                                         20,00 EUR 

Potrdilo za odkup delovne dobe ali uveljavljanja študijskih let  65,00 EUR 

Osebam brez statusa na Evro pf se cena za izdajo potrdila podvoji  

7. DVOJNIK in DIPLOMSKA LISTINA V ANGLEŠKEM JEZIKU VREDNOST 

Dvojnik študentske izkaznice                                                                                                                                     15,00 EUR 

Dvojnik diplomske listine (**)                                                                                                                                        150,00 EUR 

Prepis diplomske listine v angleškem jeziku                                                                                                            25,00 EUR 

Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi                                                                                                              18,00 EUR 

8. ODLOČBE in SKLEPI VREDNOST 

Izdaja sklepa o priznavanju obveznosti za posamezni predmet opravljenih izven NU             50,00 EUR 

Izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti 40,00 EUR 

Vsi drugi sklepi (***)                                                                                     50,00 EUR 

9. IZVOLITVE V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO S FAKULTETO VREDNOST 

Visokošolski učitelj / Znanstveni delavec  – prva izvolitev                                            3.170,00 EUR 

Visokošolski učitelj / Znanstveni delavec– ponovna izvolitev                                    2.550,00 EUR 

  

Visokošolski sodelavec  / Raziskovalni sodelavec 1.050,00 EUR 

10. PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA VREDNOST 

Stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova                                 400,00 EUR 

  

  

 
 
Opombe pod: 
 
(*) Za izpit se šteje opravljanje: izpita, seminarske naloge oziroma druge obveznosti predvidene z 
učnim načrtom  
 
(**) Pri točki 7 je potrebno ob predložitvi zahteve za izdajo dvojnika diplomske listine predložiti 
dokazilo o plačilu upravne takse 



 
(***)  pod točka 8 fakulteta ne smejo zaračunavati naslednjih sklepov: 
- sklep o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpitov iz višjega letnika 
- sklep o priznavanju izpitov znotraj NU 
- sklep o predčasnem opravljanju izpitov 
- sklep o hitrejšem napredovanju 
- sklep o zamenjavi izbirnega predmeta 
- sklep o vzporednem študiju na drugih fakultetah oziroma univerzah 
- sklep o podaljšanju roka za izdelavo zaključnega dela 
- sklep o višanju ocene 
- sklep o dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami 
- sklep o priznavanju neformalnega izobraževanja 
 
V ceniku so zaporedne številke 1 do 5 ter 8 oproščene plačila ddv-ja v skladu z 8. točko 1. odstavka  42. 
člena  ZDDV-1.  
  
Pri zaporednih številkah 6, 7, 9, in 10 se ddv obračunava po stopnji 22% in je vključen v ceno.  
 
Transakcijski račun Evro-pf: IBAN SI56 0230 9025 5246 829 pri NLB d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000 
Ljubljana 
 
Cenik je bil sprejet na 27. seji UO, dne 16. 7. 2018. 
 


