
 

Program Premoženjsko svetovanje 

Cenik 2016/2017 

Dodiplomski izredni študij 

Vpisnina za  en letnik  255,00 € 

Šolnina  za 1. letnik  2.725,00 € 

Šolnina  za 2. letnik 2.725,00 € 

Šolnina  za 3. letnik (v ceno je vključeno diplomsko delo) 3.250,00 € 

Plačilni pogoji: 
Šolnino za en letnik v študijskem letu 2016/2017 samoplačniki in pravne osebe lahko 
poravnate na 10 obrokov brez obresti. 
Za odobritev obročnega plačila se zaračuna 50,00 €, ki jih plačate skupaj s 1. obrokom in 
vpisnino ob vpisu. 
Obrok za 1. ali 2. letnik znaša 272,50 €. 
Obrok za 3. letnik znaša 325,00 €. 

Ostale storitve za študente za študijsko leto 2016/17 

Absolventski staž 255,00 € 

Ponovni vpis 255,00 € 

Evidenčni vpis (za študente, ki so že v celoti plačali stroške 
letnika in za več kot dve leti prekinili študij) 

200,00 € 

Četrto  opravljanje izpita 160,00 € 

Peto in vsako nadaljnje opravljanje izpita 210,00 € 

Opravljanje enega izpita pri evidenčnem vpisu 95,00 € 

Ponovno poslušanje predmeta in trikratno opravljanje izpita 525,00 € 

Diferencialni predmet z izpitom za dodiplomski študij – vrednost 
ene kreditne točke 

46,00 € 

Diplomsko delo (ob prijavi teme plačajo izredni študentje, ki niso 650,00 € 



plačali diplomskega dela v okviru 3. letnika) 

Magistrsko delo za štud. program 2. stopnje (ob prijavi teme 
plačajo študentje, ki niso plačali magistrskega dela v okviru 2. 
letnika) 

1490,00 € 

Prošnje, vloge za izdajo sklepov (Komisija za študentske in 
študijske zadeve, Komisija za priznavanje znaj in spretnosti, 
Komisija za podiplomske zadeve, dekan) 

65,00 € 

Potrdilo o vpisu (4 izvodi ob vpisu brezplačno) 7,00 € 

Potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni 7,00 € 

Potrdilo o opravljenih izpitih  in povprečni oceni v angleškem 
jeziku 

16,00 € 

Potrdilo o študijskem programu 55,00 € 

Dvojnik študentske izkaznice 8,00 € 

Dvojnik diplomske listine 160,00 € 

Dvojnik priloge k diplomi 160,00 € 

Letni prispevek za študentski svet FP (obvezen za redne 
študente) 

15,00 € 

  
Opombe 

Na nobeno od postavk cenika se ne obračunava DDV, razen: 
* Dodatne storitve vključujejo 22 % DDV. 

Cenik 2015/2016 
 

http://gea-college.si/wp-content/uploads/2015/07/Premo%C5%BEenjsko-svetovanje_cenik-2015_2016_azurno.pdf
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