
Univerza na Primorskem

ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

CENIK PRISPEVKOV OB VPISU 

Storitev  Znesek v EUR

a. vpisna dokumentacija 5,27

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

c. študentska izkaznica
skladno z izbranim najugodnejšim 

ponudnikom na podlagi javnega 

naročila

d. nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice 
skladno z izbranim najugodnejšim 

ponudnikom na podlagi javnega 

naročila

e.

                 natisnjena izdaja do 7,02

                 e-izdaja do 5,85

f. prispevek za informacijski sistem v okviru univerze 4,95

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

h. prispevek za interesno dejavnost študentov [2] do 15,00

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 
skladno z izbranim najugodnejšim 

ponudnikom na podlagi javnega 

naročila

e.

             natisnjena izdaja do 7,02

             e-izdaja do 5,85

f. prispevek za informacijski sistem v okviru univerze 4,95

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

h. prispevek za interesno dejavnost študentov [2] do 15,00

a. vpisna dokumentacija 5,27

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

c. prispevek za informacijski sistem v okviru univerze 4,95

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

Opombe:

Koper, 13. 7. 2017

Izr. prof. dr. Igor Stubelj,

predsednik Upravnega odbora UP

[1] Priročnik za študente lahko članica UP v okviru vpisnih stroškov zaračuna v primeru, da le-tega izdaja. Študentu se zaračuna le ena od 

navedenih izdaj (natisnjena ali e-izdaja).

[2] Skladno z drugim odstavkom 6. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP je Študentski svet UP na svoji 1. redni seji dne 

27.3.2017 določil najvišji znesek prispevka za interesno dejavnost študentov Univerze na Primorskem. Višina prispevka na članici univerze ne 

sme presegati zneska, ki ga je potrdil Študentski svet UP.

2) Prispevki ob vpisu v višji letnik, absolventski status, ob ponovnem vpisu v isti letnik študijskega programa za 

pridobitev izobrazbe:

priročnik za študente [1]:

3) Prispevki ob vpisu v programe vseživljenjskega učenja:

1. Zneski so navedeni v evrih (EUR).

2. V znesku storitev ni vključen DDV, ki se zaračuna na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB 3 in 

spremembe).

3. Zneski, ki so določeni fiksno, se zaračunavajo v istem znesku, ki je določen v ceniku UP. Pri storitvah, kjer znesek ni določen fiksno 

(postavke "do"), je določen najvišji možni znesek. Članica UP lahko za tako postavko določi tudi nižji znesek v svojem ceniku, ki ga sprejme 

pristojni organ članice. 

1) Prispevki ob prvem vpisu v začetni letnik oziroma v višji letnik  (po merilih za prehode) študijskega programa za 

pridobitev izobrazbe:

priročnik za študente [1]:

4.Vrednost tarifne točke v študijskem letu 2017/2018 znaša 1,17 EUR (potrjena na 16. redni seji UO UP dne 13. 7. 2017).   



