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CENIK STORITEV VIŠJEŠOLSKE DEJAVNOSTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 

 

Storitev Cena v EUR 

Vpisnina za redne in izredne študente za 1. letnik (vpisni stroški, delovna obleka) 97 

Vpisnina za prvič vpisane redne in izredne študente v 2. letnik, ki 1. letnika niso opravili 

v BC Naklo (vpisni stroški, delovna obleka) 

97 

Vpisnina za prvič vpisane redne in izredne študente v 1. ali 2. letnik ob vpisu v 

vzporedni študijski program znotraj BC Naklo  

20 

Vpisnina za redne in izredne študente v 2. letnik, za ponavljanje letnika, za ponovni vpis 20 

Šolnina za izredne študente za letnik v enem obroku (se plača hkrati z vpisnino) 1.340 

Šolnina za izredne študente za letnik v dveh (700 EUR se plača hkrati z vpisnino, 700 

EUR 20. 11.) ali treh obrokih (700 EUR se plača hkrati z vpisnino, 350 EUR 20. 11., 

350 EUR 20. 2.) 

1.400 

Šolnina za ponavljanje 1. letnika za izredne študente 1.340 

Šolnina za ponavljanje 2. letnika za izredne študente 500 

Prvo, drugo in tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa 20 

Izpit (četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita pri istem predmetu) 40 

Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita pri istem predmetu za osebe brez 

statusa 

100 

Diplomski izpit za osebe, ki so brez statusa do dveh let 30 

Diplomski izpit za izredne študente in za osebe, ki so brez statusa dve leti ali več 200 

Laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa 40 

Organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa 40 

Akontacija kartice za malico 7 

Dvojnik študentske izkaznice z nalepko za potrditev študijskega leta 8 

Dvojnik indeksa višje strokovne šole s prepisom ocen (za generacije s klasičnim 

indeksom) 

20 

Dvojnik diplome 20 

Druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 5 

Vsebinski izpis iz predmetnika – kataloga znanja za en predmet (za osebe brez statusa) 5 

 

Opombe:  

Terenske vaje in strokovne ekskurzije se zaračunavajo po dejanskih stroških. 

Če ima študent na VSŠ BC Naklo še status študenta, mu izpitov in diplomskega izpita v katerem koli 

programu VSŠ BC Naklo ni potrebno plačati. 

Če se študent vpiše vzporedno znotraj VSŠ BC Naklo, plača le eno vpisnino. 

Izredni študent za ponavljanje letnika plača šolnino, v primeru ponovnega vpisa pa ne.  

Oseba brez statusa je študent, ki je bil v preteklosti vpisan v VSŠ BC Naklo, a v tekočem letu nima 

statusa študenta. 

 

Veljavnost: od 1. 10. 2014            Tatjana Šubic, predsednica Sveta Zavoda 
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      Enota: Višja strokovna šola 


