CENIK VIŠJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR
I. REDNI ŠTUDIJ
vpisnina 1. letnik
prispevek študenta za strokovno ekskurzijo (enodnevna)
vpisnina 2. letnik
prispevek študenta za strokovno ekskurzijo (enodnevna)
ponovni vpis v letnik

II. CENIK STORITEV ZA VSE OBLIKE ŠTUDIJA (redni, izredni)
IZPITI
komisijski izpit - četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita
diferencialni izpit
opravljanje izpita za osebe brez statusa - prvič, drugič in tretjič
opravljanje izpita za osebe brez statusa - četrto in vsako nadaljnje
diplomski izpit za osebe brez statusa
POTRDILA
izdaja drugih potrdil (DURS, ZPIZ, ZZZ …)
DVOJNIK
študentske izkaznice z nalepko
diplomske listine
ŠTUDIJSKI PROCES
organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa
opravljanje vaj za osebe brez statusa
III. IZREDNI ŠTUDIJ
IZREDNI ŠTUDIJ - LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, EKONOMIST, VARSTVO OKOLJA IN
KOMUNALA
1. letnik
vpisnina
šolnina* za dva semestra (1 x 321,00 € + 10 x 127,40 €) **
2. letnik

CENA
30,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
CENA (študenti s
statusom)
Brez statusa
40,00 €
75,00 €

75,00 €
20,00 €
120,00 €
30,00 €
5,00 €

7,00 €
80,00 €
40,00 €
40,00 €

CENA
30,00 €
1.595,00 €

vpisnina
šolnina* za dva semestra (1 x 331,00 € + 10 x 127,40 €) **
CENA CELOTNEGA IZREDNEGA ŠTUDIJA (vpisnina, šolnina, diploma).
ponovni vpis v letnik
ZNIŽANJE ŠOLNINE NA PODLAGI PRIZNANIH IZPITOV (iz drugih šol)
priznavanje izpita po KT ***

20,00 €
1.605,00 €
3.250,00 €
20,00 €
25,00 €/KT

* Ob plačilu šolnine v enkratnem znesku do 30. novembra tekočega leta se priznava 100 € popusta.
** Za podjetja - v primeru večjega števila vpisanih študentov je možen dogovor glede dodatnih ugodnosti
(direktor zavoda lahko odobri dodaten popust v višini do 25 % cene).
*** priznavanje izpitov se odšteje od šolnine za študijsko leto, če je vloga oddana do 31.12. tekočega študijskega leta.

IZREDNI ŠTUDIJ - cenik za študente, vpisane pred 2010/2011
diplomsko delo* za generacijo 2009/2010
diplomsko delo* za generacijo 2009/2010, študij na daljavo
diplomsko delo* za generacijo pred 2009/2010
* V primeru neopravljenih obveznosti pri predmetih se pripravi individualni izračun razlike šolnine.

CENA
175,00 €
275,00 €
350,00 €

IZREDNI ŠTUDIJ - PREPISI ŠTUDENTOV MED PROGRAMI VPŠ
vpisnina (1. in 2. letnik)
stroški opravljanja enega predmeta (po KT)
diplomsko delo

CENA
50,00 €
25,00 €/KT
350,00 €

* Priznana izpita Praktično izobraževanje 1 in 2 se ne odštevata od šolnine.
Cena ne vključujejo DDV, oprostitev v skladu z 8. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.
Opomba:
Velja od 1. 7. 2021.

