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ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

CENIK ŠOLNIN 

3. Šolnina je določena za en letnik študijskega programa.

Šolnina za letnik študija 

2018/2019                    

Znesek v EUR

Geografija (UN) 2.500,00 

Italijanistika (UN) 2.500,00 

Medijski študiji (UN) 2.500,00 

Medkulturno jezikovno posredovanje (UN) 2.500,00 

Slovenistika (UN) 2.500,00 

Zgodovina (UN) 2.500,00 

Dvopredmetni študijski program Antropologija (UN)* 2.500,00 

Dvopredmetni študijski program  Arheologija (UN)* 2.500,00 

Dvopredmetni študijski program  Kulturna dediščina (UN)* 2.500,00 

Dvopredmetni študijski program  Geografija (UN)* 2.500,00 

Dvopredmetni študijski program  Zgodovina (UN)* 2.500,00 

Management (VS) 2.500,00 

Management (UN)        (izvedba v slovenskem jeziku) 4.200,00 

Management (UN)        (izvedba v angleškem jeziku) 4.500,00 

Varstvena biologija (UN)  / Biodiverziteta (UN) 3.000,00 

Bioinformatika (UN)      (izvedba v slovenskem jeziku) 3.000,00 

Bioinformatika (UN)      (izvedba v angleškem jeziku) 3.000,00 

Biopsihologija (UN) 3.000,00 

Matematika (UN)         (izvedba v slovenskem jeziku / izvedba v angleškem jeziku) 3.000,00 

Matematika v ekonomiji in financah (UN) 3.000,00 

Računalništvo in informatika (UN)    (izvedba v slovenskem jeziku / izvedba v angleškem jeziku) 3.000,00 

Sredozemsko kmetijstvo (UN) 3.000,00 

Pedagogika (UN) 2.550,00 

Predšolska vzgoja (VS) 2.550,00 

Razredni pouk (UN) - smer: Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom 2.550,00 

Predšolska vzgoja (VS) - smer: Predšolska vzgoja za zavode italijanskim učnim jezikom 2.550,00 

Razredni pouk (UN) 2.550,00 

Kulturni turizem (UN) 2.520,00 

Management turističnih destinacij (VS) 2.520,00 

Mediacija v turizmu (VS) 2.520,00 

Management turističnih podjetij (VS)      (izvedba v slovenskem jeziku / izvedba v angleškem jeziku) 2.520,00 

Turizem (UN) 2.520,00 

Aplikativna kineziologija (UN) 2.700,00 

Prehransko svetovanje - dietetika (VS) 2.300,00 

Zdravstvena nega (VS) 3.400,00 

Arheološka dediščina Sredozemlja 2.850,00 

Geografija 2.850,00 

Italijanistika 2.850,00 

Jezikovno posredovanje in prevajanje 2.850,00 

Komuniciranje in mediji 2.850,00 

Kulturni študiji in antropologija 2.850,00 

Zgodovina 2.850,00 

Geografija (dvopredmetni pedagoški študijski program )* 2.850,00 

Italijanistika (pedagoški študijski program ) 2.850,00 

Slovenistika (pedagoški študijski program ) 2.850,00 

Zgodovina (dvopredmetni pedagoški študijski program )* 2.850,00 

Ekonomija in finance (izvedba v slovenskem jeziku) 4.000,00 

Ekonomija in finance (izvedba v angleškem jeziku) 7.000,00 

Inoviranje in podjetništvo 4.000,00 

Management   (izvedba v slovenskem jeziku) 4.000,00 

Management   (izvedba v angleškem jeziku) 4.000,00 

Pravo za management 4.000,00 

UP FHŠ v sodelovanju z UP 

PEF [2]

1. Zneski šolnin so navedeni v evrih (EUR).

2. V cenah 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).

Študijski program 

 UP FTŠ Turistica

UP PEF

UP FM

UP FHŠ [2]

UP FM

UP FAMNIT

UP FHŠ

1) DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE [1]

Šolnina za letnik študijskega programa je določena za študij tujcev, ki se izobražujejo na Univerzi na Primorskem ter za izredni študij (v primeru, da ga je posamezna članica UP razpisala in ga izvaja). 

Šolnina za študij po javnoveljavnih študijskih programih se tujcem (državljanom držav, ki niso članice EU) zaračunava v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za 

Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16). Višina šolnine za letnik študija za tujce je skladno s 3. členom pravilnika določena v enakem znesku, 

kot je določena za državljane Republike Slovenije za letnik izrednega študija za posamezni študijski program. Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije se šolnina za redni 

študij lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki 

ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) na prejšnjem študijskem programu.  

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE [1]

Šolnina za letnik študijskega programa je določena za študij tujcev, ki se izobražujejo na Univerzi na Primorskem ter za izredni študij (v primeru, da ga je posamezna članica UP razpisala in ga izvaja). 

Šolnina za študij po javnoveljavnih študijskih programih se tujcem (državljanom držav, ki niso članice EU) zaračunava v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za 

Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16). Višina šolnine za letnik študija za tujce je skladno s 3. členom pravilnika določena v enakem znesku, 

kot je določena za državljane Republike Slovenije za letnik izrednega študija za posamezni študijski program. Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije se šolnina za redni 

študij lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki 

ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) na prejšnjem študijskem programu.  

2) PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

UP FVZ



Šolnina za letnik študija 

2018/2019                    

Znesek v EUR

Študijski program 

1) DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE [1]Politologija** (izvedba v slovenskem jeziku) 4.000,00 

Politologija** (izvedba v angleškem jeziku) 7.000,00 

UP FM, UP FHŠ, UP FVZ, 

UP FTŠ [2]
Management trajnostnega razvoja** 4.000,00 

Biopsihologija 3.100,00 

Matematika s finančnim inženiringom 3.100,00 

Matematične znanosti                 (izvedba v slovenskem jeziku / izvedba v angleškem jeziku ) 3.100,00 

Računalništvo in informatika 3.100,00 

Trajnostno grajeno okolje 3.100,00 

Uporabna psihologija 3.100,00 

Varstvo narave 3.100,00 

Inkluzivna pedagogika 2.740,00 

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere 2.740,00 

Razredni pouk 2.740,00 

Socialna pedagogika 2.740,00 

Zgodnje učenje 2.740,00 

UP FTŠ Turistica in UP 

FHŠ    [2]
Dediščinski turizem** 3.050,00 

UP FTŠ Turistica Turizem 3.050,00 

Aplikativna kineziologija 3.350,00 

Dietetika 4.000,00 

Zdravstvena nega 3.400,00 

Antropologija 3.000,00 

Arheologija 3.000,00 

Jezik in medkulturnost 3.000,00 

Geografija 3.000,00 

Slovenistika 3.000,00 

Upravljanje različnosti 3.000,00 

Upravljanje kulturnih virov in arhivov 3.000,00 

Zgodovina Evrope in Sredozemlja 3.000,00 

Management - 1. letnik 3.150,00 

Management - 2. letnik 3.150,00 

Management - 3. letnik 2.870,00 

Matematične znanosti    (izvedba v slovenskem in izvedba v angleškem jeziku) 5.100,00 

Računalništvo in informatika 5.100,00 

Edukacijske vede 2.980,00 

Zgodnje učenje in poučevanje 2.980,00 

UP FTŠ Turistica Inovativni turizem 3.800,00 

UP FVZ Aplikativna kineziologija 3.350,00 

Opombi:

Koper, 24.5.2018

Kratice članic: Članica:

UP FHŠ UP Fakulteta za humanistične študije 

UP FM UP Fakulteta za management 

UP FAMNIT UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 

UP PEF UP Pedagoška fakulteta 

UP FTŠ UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

UP FVZ UP Fakulteta za vede o zdravju 

UP PEF

UP FM

[2]  (*) Šolnina, ki je navedena pri posameznem dvopredmetnem študijskem programu, se zaračuna za izvedbo dveh dvopredmetnih programov.                                  

(**) Pri študijskih programih, ki jih razpisuje in izvaja več članic UP, šolnino zaračuna članica, ki izvede vpis kandidatov.

[1] V primeru razpisa izrednega študija znesek šolnine za posamezni letnik študijskega programa velja za izvedbo študija v standardno oblikovanih skupinah 

oziroma skupinah z načrtovanim številom študentov, kot je bilo upoštevano v izdelavi kalkulacije šolnine za posamezni študijski program. Članica UP lahko (če je to 

predvideno z akreditiranim študijskim programom) v skladu s pridobljeno ponudbo naročnika oziroma organizacije izredni študij organizira v obliki manjših 

zaključenih skupin. V primeru, da je v zaključeni skupini manjše število študentov kot v standardni skupini, mora naročnik s pogodbo zagotoviti sredstva za pokritje 

celotne izvedbe študijskega programa za to zaključeno skupino (v tem primeru se lahko strošek izvedbe na študenta sorazmerno poveča).

UP PEF

UP FHŠ

UP FAMNIT

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE

UP FM, UP FHŠ [2]

UP FVZ

FAMNIT


