
V skladu z določili Zakona o visokem šolsbu (Ur. 1. RS št. 67/93, 99/99, 64101, 100/03 in 63/04, 
prečiščeno besedilo 100/04 ), na podlagi 59. člena Statuta Univerze v Ljubljani z dne 21. 11 2004 (Ur. 
L RS št. 5/2005 in spremembe) in 22. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi 
v Ljubljani z dne 30. l. 2014. je Upravni odbor Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete na svoji 4. 
redni seji cine 4. 7. 2014 sprejel prenovljene 

SPLOŠNE POGOJE ZA PLAČEVANJE ŠOLNIN ŠTUDENTOV 
UNIVERZE V L.RIBLJANI PEDAGOŠKE FAKULTETE 

I. člen 

S splošnimi pogoji Za plačevanje šolnin študentov Univerze v Ljubljani Pedagoške thkuillete se ureja in 
opredeljuje način in pogoji plačila šolnine za, 

- 	redni študij po dodiplomskih in podiplomskih študijskih prowandh za del izvajanja, ki presega z 
nacionalnim programom visokega šolstva določene standarde (nadslandard), 

- 	izredni študij po programih]. in 2. stopnje, 
- 	redni študij 2. stopnje s predhodno doseženo isto ravnijo izobrazbe po ZV1S, 
- 	študijske pregane 3. stopnje ter za 
- 	študijske programe za izpopolnjevanje in vseživljenjsko ukenje. 

za študijska leta od kadilskega leta 2013/2014 dalje (v nadaljevanju Splošni pogoji PeF — PaČilc 
šolnin). 

člen 
(zavezanec za plačilo šolnine) 

I. Šolnino mora plačati študent ali študentka (v nadaljevanju študent), ki se vpiše na enega od študijskih 
programov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete (v nadaljevanju UL PEF) iz l. člena teh Splošnih 
pogojev in ki z UL PEF sldene pogodbo o izobraževanju. 

2. Šolnine v imenu in na račun študenta ne more plačati druga fizična ali pravna oseba. 

člen 
(Višina in način plačila šolnine) 

1. šolnino 72 študij po dodiplomskih in podiplomskih študijakb programih se plačuje se plačuje za 
vsako študijsko lete posebej oz. posebej za vsak letnik, ki ga študent vpiše. 

Višino šolnine in metlasti obročnega plačila šolnine skladno s• Pravilnikom o prispevkih in 
vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, določata Cenik šolnin Univerze v Ljubhani za študijske 
programe 1. 2. in 3 stopnje za posamezno študijsko leto in Cenik vpisnin in prispevkov za študij po 
študijskih programih z javno veljavnostjo s tarifnim delom, ki ju sprejema Upravni odbor UL, na 
predlog UL PEF. 

Cenik šolnin Univerze v Ljubljani za študijske programe t M 3. stopnje za posamezno študijsko leto 
in Cenik vpisnin in prispevkov za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo s tarifnim delom 
za študijsko leto vpisa študenta, sta sestavna dela in prilogi teh splošnih pogojev. 

Upravni odbor UL PEF lahko iz Memeljenib razlogov (npr. popravek iZračillla stroškov na podlegli 
izvedbenega Predmetnika), rujta višino šolnine za posamezen program oz. za  posamezen letnik 
programa. Pri opredelitvi pogojev za znižanje šolnine ali oprostitev plugih šolnin ali drugih obveznosti 
se upošteva praviloma enake kriterije, kot so opredeljeni v l 53.1n 239. Členu Statuta UL. 

Akti / Splošni pogon zaplačevanje šolnin 



Šolnina za študijske programe za izpopolnjevanje se plačuje za čas, ko program traja (se izvaja). 
Izvedba programa je odvisna od števila prijavljenih študentov. 

3. Šolnino plača študent sam, šolnina se lahko porama pod naslednjimi plačilnimi pogoji: 

z enkratnim plalom celotne šolnine ob ;pišu ali 
z obročnimplačilom: 

- ob upisu 40%, 
- do 30.12. tekočega (vpimega) štualcega leta 30% šolnine in 
- do 28.2. tekočega (vpisnega) študijskega leta zadnjih 30% šolnine, 
kar se uredi v studFski pogodbi ob vpisu, pred začetkom študijskega (vpianega) leta. 

4. V primeru obrečnega plačila šolnine. ki  ne sledi določbi 3. točke tega člena, se v pogodbi •o 
izobraževanju iz I. točke 2. člena teh splošnih pogojev, dinamiko plačil obrokov prilagodi tako, da bo 
celotni zne.sek še plačanih obrokov zadoščal za kritje dela šolnine, do katerega je, v primeru 
neprekJimega izpisa študenla. upravičeno Ul PF.F. 

5. Šolnina za študenta. ki  letnik ponavlja. se  izračuna glede na število neopravljenih obveznosti, pri 
Pernerje ecna posamezne neopravljene obveznosti določena v Cenilni vpisnin in prispevkov za Studii po 
studijskih programih z javno veljavnostjo s larifidn; delom za posamezno študijsko leto. ki  ga sprejme 
Upravni odbor UL. 

6. Stodtev je Po 8. točki Prvega (1) odstavka 26. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščena 
plačila DDV. 

4. Člen 
(posledice zamude plačila šolnine) 

V primeru nepravočasnega plačila kateregakoli dela šolnine UL PEF zaračuna zakonite zamudne 
obresti. 

če študent šolnine nc plah v rokih iz 3. člena teli Splošnih pogojev UL PEP - Plačiloiolnin, lahko 
UL PEF študentu onemogoči opravljanje posamezne ali vseh študijskih obveznosti (vključno z 
upravljanjem diplomskih obveznosti) in mu ne dovoli vpisa v vij i letnik štuhja, dokler niso poravnane 
vse zapadle obveznosti. 

5. člen 
(vrnitev šolnine 7aradi nepreklicnega izpisa) 

Izpis je možen ia dodlagi pisne prošnje študenta in soglasja morebitndoe plačnika šolnine. Študent je 
dolžan plačali del šolnine tudi takrat, kadar se pred mključkom študijskega leta izpiše iz programa 
fakultete, in sicer: 

- 10 slo od celotne pogodbene šolnine, če se nepreklicno izpi% do 31. oldobra ;pisnega (tekočega) 
leta oziroma v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe: 

- 50 % od celotne pogodbene šolnine za letnik. v katerega je vpisan, če se nepreklicno izpiše do 
konca prvega semestra; 

- 	100 se od celotne pogodbene šolnine, če se nepreklicno izpiše po zaključku prvega semestra. 

6. člen 

Priznanje druMe opravljenih študijskih obvemosti (ki jih na podlagi vloge študenta le temu prizna 
pristojni organ fakultete po predvidenem postopku) dela študentosih šiudijskih obveznosti v studijskem 
programu, za katerega študent plača šolnino, študenta ne opravičuje od plačila polne šolnine za letnik 
študijskega programa, na katerega se morebitno priznanje opravljenih študijskih obveznosti nanaša. 
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7. člen 

Vsi spoti ki izhajajo iz uporabe teli Splošnih pogojm PeF - Plačilo šolnin, m poskušajo reševati 
spornima. Če to ne bo mogoče. je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 

člen 

Splošni pogoji UL PEF - Plačilo šolnin so sprejeti, ko jih sprejme Upravni odbor EL PEP in stopijo v 
veljavo z dnem 07.07.2014. 

Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev za plačevanje šolnin študentov Univerze v ljubljeni 
Pedagoške thkultele, prenehajo veljati Splošni pogoj za plačevanje šolnin z dne 01.08.2013. 

člen 

Ti sphani pogoji se objavijo na internetni spletni strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete. 

VLjubljaiii, dne L. 7. 2014 

Delcan fakultete 
im prof. dr. Janez Krek 

   

   

   

    

Priloga, 

- Cenik šolnin Univerze v Ljubljani za študijske programe l. 2. in 3. stopnje za posamezna 
študijske leto, za študijsko lete vpiaa študenta, 

- 	Cenik vpisnin in prispevkov za študij po študijskih programih -z javno veljavnostjo s tarifnim 

delom, za študijsko leto vpisa študenta. 
- 	Tabela študijskih programov in šolnin za posamezni letnik za tekoče študijsko leto 

Akti i SPlošni pogoji za plačeval* šolnin 
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