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CENIK STORITEV  

VISOKE ŠOLE ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO 
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

 
Št. Storitev Cena v 

EUR 

1. PRISPEVKI OB VPISU  

1.a Vpisnina ob prvem vpisu v študijski program vključuje naslednje postavke: 37,00 

 študentska izkaznica 7,00 

 prispevek za letno članarino knjižnice 10,00 

 drugi prispevki povezani s študijem (študijski vodnik, potrdila o vpisu in opravljenih 
izpitih, fotokopije) 20,00 

1.b Vpisnina ob vpisu v višji letnik in pri ponovnem vpisu v letnik, vključuje 

naslednje postavke: 32,00 

 nalepka za študentsko izkaznico 2,00 

 prispevek za letno članarino knjižnice 10,00 

 drugi prispevki povezani s študijem (študijski vodnik, potrdila o vpisu in opravljenih 
izpitih, fotokopije) 20,00 

1.c Vpisnina za študente, ki imajo status študenta še 12 mesecev po zaključku 

zadnjega semestra študija (absolventski staž) 25,00 

 nalepka za študentsko izkaznico 2,00 

 prispevek za letno članarino knjižnice 10,00 

 drugi prispevki povezani s študijem (potrdila o vpisu in opravljenih izpitih) 13,00 

1.d Prispevek za študente brez statusa, ki opravljajo študijske obveznosti na 
VŠPI 35,00 

 administrativni stroški vodenja evidenc za osebe brez statusa 15,00 

 prispevek za letno članarino knjižnice 10,00 

 drugi prispevki povezani s študijem (potrdila o opravljenih izpitih) 10,00 

2.  ŠOLNINA  

 Šolnina za 1., 2. in 3. letnik izrednega študija1 2.500,00 

 Šolnina za 3. letnik izrednega študija (za študente vpisane po merilih za prehode)2 2.200,00 

 Vrednost 1 kreditne točke za izračun cene za posamezen predmet3 50,00 

3. DIPLOMSKO DELO  

 Prispevek za diplomsko delo za študente, ki bodo diplomirali po več kot dveh letih od 

prenehanja statusa študenta  

250,00 

4. IZPITI  

 Opravljanje izpita za osebe brez statusa4 45,00 

 Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita 45,00 

 Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita – komisijski izpit  90,00 

 Neudeležba na izpitu brez predhodnega sporočila o odsotnosti v referat za študentske 

zadeve 

20,00 

5. PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI IN VLOGE  

 Obravnava vloge za priznavanje učnih enot opravljenih v drugih programih terciarnega 
izobraževanja/učno enoto5 20,00 

 Obravnava vloge za priznavanje znanja, pridobljenega v drugih formalnih in/ali 
neformalnih programih izobraževanja ter znanja in spretnosti, pridobljenih s 

priložnostnim učenjem6 150,00 
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 Vloga za izjemni vpis v višji letnik 45,00 

6. DRUGI PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ  

 Izdaja dvojnika študentske izkaznice 5,00 

 Izdaja dvojnika diplomske listine 25,00 

 Izdaja dvojnika priloge k diplomi (v slovenskem in angleškem jeziku) 25,00 

 Prispevki ob vpisu v študij posameznega predmeta (učne enote)7 20,00 

 Izdaja potrdila o opravljenih izpitih osebi brez statusa oz. izpisanim 10,00 

7. IZVOLITVE V NAZIVE8   

 Visokošolski učitelj – prva izvolitev 2.000,00 

 Visokošolski učitelj – ponovna izvolitev 1.500,00 

 Visokošolski sodelavec 500,00 

 
Storitve so oproščene plačila DDV na podlagi 8. točke prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (UL RS št. 117/2006). 

 
 

Cenik je bil sprejet dne, 20. 7. 2022 na 1. korespondenčni seji Upravnega odbora Visoke šole za 

proizvodno inženirstvo. 
 

 
predsednik UO VŠPI: 

Alojz Razpet l.r. 

 

                                                           
Način plačila šolnine: 
1 Šolnino je možno poravnati v 5. obrokih: 

- 1. obrok 700,00 EUR ob vpisu; 
- 2. obrok 450,00 EUR do 20. 11. 2022; 

- 3. obrok 450,00 EUR do 20. 1. 2023; 

- 4. obrok 450,00 EUR do 20. 3. 2023; 
- 5. obrok 450,00 EUR do 20. 5. 2023. 

 
2Znižana višina šolnine za 3. letnik študijskega programa velja za diplomante višješolskega 

strokovnega programa strojništvo, ki študij na VŠPI nadaljujejo na podlagi meril za prehode. Šolnino 

je možno poravnati v 5. obrokih: 

- 1. obrok 600,00 EUR ob vpisu; 
- 2. obrok 400,00 EUR do 20. 11. 2022; 

- 3. obrok 400,00 EUR do 20. 1. 2023; 
- 4. obrok 400,00 EUR do 20. 3. 2023; 

- 5. obrok 400,00 EUR do 20. 5. 2023. 
 

Vračilo šolnine:  

Vplačana vpisnina se v primeru izpisa iz visoke šole ne vrača. 
V primeru, da se kandidat izpiše do 31. oktobra  študijskega leta, v katerem se je vpisal, je dolžan šoli 

povrniti administrativne stroške izpisa v višini 140,00 EUR, ostala vplačana šolnina se mu povrne. Če 

se kandidat izpiše po tem roku, je zavezan k plačilu celotne šolnine za študijsko leto. 
 
3 Cena posameznega predmeta se izračuna sorazmerno s številom kreditnih točk. 

 
4  Osebe brez statusa so študenti, ki jih določa 70. člen ZVIS (Ur. l. 199/06, s sprem. in dopol.) in 

opravljajo manjkajoče izpite in druge študijske obveznosti po študijskem programu v katerem se 

izobražujejo. Za opravljanje manjkajočih študijskih obveznosti, kot oseba brez statusa, je potrebno 
izpolniti Prošnjo za vodenje evidence za osebo brez statusa. 
 
5 Študent VŠPI, ki je predhodno študiral v drugem študijskem programu na drugem visokošolskem 

zavodu oz. višji strokovni šoli in želi uveljavljati predhodno opravljene študijske obveznosti, odda vlogo 

na Komisijo za študentske zadeve (Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti VŠPI). Vloga je 
popolna, ko je k vlogi priloženo dokazilo o poravnanem prispevku za obravnavo vloge za posamezno 

učno enoto v postopku priznavanja. 
 



                                                                                                                                                                                     

6 Kandidat lahko zaprosi za uveljavljanje znanja in spretnosti, pridobljenih v drugih formalnih in/ali 

neformalnih oblikah izobraževanja. Za druge formalne oblike se šteje vsaka sistematična izobraževalna 

dejavnost, ki jo izvajajo vzgojno-izobraževalni in visokošolski zavodi. Neformalno izobraževanje lahko 
poteka v izobraževalnih institucijah, ki izvajajo formalne oblike izobraževanja, ali zunaj njih (tečaji, 

delavnice, seminarji in podobno). Kandidat lahko zaprosi tudi za priznavanje znanja in spretnosti, ki si 
jih je pridobil z opravljanjem dela, samoizobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem (Pravilnik o 

priznavanju znanja in spretnosti VŠPI). Vloga je popolna, ko je k vlogi priloženo dokazilo o 

poravnanem prispevku za obravnavo vloge. 
 
7 V primeru, da se udeleženec izobraževanja v študijskem letu vpiše v študij več predmetov oz. učnih 
enot, se mu prispevek zaračuna samo ob prvem vpisu predmeta. 
 
8 Izvolitve v nazive, ki so v interesu VŠPI, lahko dekan ali UO oprosti plačila. 


