
 
 

C E N I K  
 

1. ŠOLNINA*  € 

  Šolnina za posamezno študijsko leto 2.250,00 

 Šolnina za 3. letnik  
(samo za intenzivni študij diplomantov višjih šol logističnega inženirstva) 

1.600,00 
 

  Ponavljanje letnika 400,00 

  Vpis za dokončanje študija (absolventski staž) 400,00 

 Evidenčni vpis 400,00 

  Vpisnina** 250,00 

2. IZPITI   

  Diferencialni izpit za študente s statusom na Aremi 100,00 

  Tretje opravljanje izpita 100,00 

  Komisijski izpit 200,00 

3. VLOGE ZA IZDAJO POTRDIL, SKLEPOV IN MNENJ   

  Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni 5,00 

  Izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod) 20,00 

  Druga potrdila 15,00 

  Sklep o priznavanju izpitov, opravljenih na drugi instituciji 100,00 

  Sklep o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem ali 
neformalnem izobraževanju 

100,00 

4. DIPLOMSKO DELO   

  Diplomsko delo z zagovorom 580,00 

  Izdaja dvojnika diplomske listine 80,00 

  Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi 15,00 

5. PRISPEVKI ZA OSEBE BREZ STATUSA   

  Potrdila o opravljenih obveznostih na Aremi 30,00 

 Potrdila o opravljenih obveznostih na Aremi - v tujem jeziku 50,00 

  Sklep o priznavanju izpitov, opravljenih na drugi instituciji 200,00 

  Sklep o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem ali 
neformalnem izobraževanju 

200,00 

  Izpiti 
Cena izpita za posamezni predmet se izračuna tako, da se množi število 
kreditnih točk predmeta, iz katerega se opravlja izpit, z vrednostjo kreditne 
točke. 

Vrednost 
kreditne 
točke je 

45€ 

6. STROŠKI ZA IZVOLITVE V NAZIVE    

  Visokošolski učitelj (prva izvolitev) 2.500,00 

  Visokošolski učitelj (ponovna izvolitev) 2.000,00 

  Prva in ponovne izvolitve v ostale nazive (asistent, strokovni sodelavec…)  1.500,00 

  Izvolitve v znanstvene naslove 2.200,00 

 Stroški priznavanja tujih izvolitev 500,00 

 
 
 



 
 DODATNA POJASNILA K CENIKU 
 

1. V cenah storitev ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu s predpisi. 
 

2. Cenik je veljaven od 1.10.2020 in je objavljen na spletni strani www.arema.si 
 

3. *ŠOLNINA:  
A) Strošek šolnine vključuje: 

 Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih) 

 Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole 
 Celotno informacijsko podporo študija 

 Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij 
 Elektronska gradiva in gradiva v tiskani obliki 

 Mentorstvo in tutorstvo 
 Vsa svetovanja in pomoč v Kariernem centru 
 Dva izpitna roka 

 
B) Šolnina se lahko poravna na naslednje načine: 

 Celoten znesek 2250€ ob vpisu (5% popusta ob enkratnem plačilu = 
2.137,50€) 

 Plačilo na obroke: 
o Možno je plačilo do deset obrokov 
o Prvi obrok je potrebno skupaj z vpisnino poravnati ob vpisu, ostali 

obroki se plačujejo najkasneje do 15. v tekočem mesecu. 
 
C) Plačilo šolnine s strani pravne osebe  
Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent 
izpolni izjavo, ki mora biti podpisana in žigosana s strani plačnika. Pravna oseba – 
plačnik poravna strošek šolnine na načine, ki so opisani zgoraj v točki B. 

 
4. **VPISNINA:  

V strošek vpisnine v višini 250€ je zajeto: 

 Študentska izkaznica 
 Obvezno dodatno zavarovanje 
 Vpisna dokumentacija 

 Letna članarina za knjižnico Areme 
 Potrdila o vpisu (5 izvodov) 

 Prošnje v okviru učnega procesa (prošnja za pogojni vpis, prošnja za 
ponavljanje letnika ipd.) 
 

http://www.arema.si/

