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POJASNILA O PLAČILIH OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV 
 
 
Redni študij 

Redno vpisani študent ima pravico trikrat opravljati izpit (tretjič kot komisijski) pri posameznem 
predmetu v programu oz. programskem modulu, v katerega je vpisan, brez plačila. Četrto in 
naslednja opravljanja izpita se plačajo. 
Študent, ki je predmetni izpit opravil in želi izboljšati oceno, ima pravico enkrat vnovično opravljati 
izpit. Izpita ne plača, če ne gre za četrto in naslednja opravljanja izpita. 
Če študent opravlja izpit iz predmeta programa, v katerega ni vpisan, mora izpit plačati, razen v 
primeru prosto izbirnega predmeta. 
 
Študent rednega študija, ki ne izpolni pogojev za  vključitev v študijski proces, ali je že bil trikrat vpisan 
v izbran višješolski program, se vpiše evidenčno. S tem pridobi možnost opravljanja študijskih 
obveznosti, čeprav nima statusa študenta.  
Evidenčni vpis je mogoč do spremembe izbranega programa, kadarkoli v študijskem letu, velja pa do 
konca tekočega študijskega leta. Izpite in druge manjkajoče obveznosti je potrebno plačati po 
veljavnem ceniku. 
 
 
Izredni študij 
Izredno vpisani študent ima pravico trikrat opravljati izpit pri posameznem predmetu v programu oz. 
programskem modulu, v katerega je vpisan, brez plačila. Četrto in naslednja opravljanja izpita se 
plačajo. 
Študent, ki je predmetni izpit opravil in želi izboljšati oceno, ima pravico enkrat vnovično opravljati 
izpit. Izpita ne plača, če ne gre za četrto in naslednja opravljanja izpita. 
Če študent opravlja izpit iz predmeta v programu ali programskem modulu v katerega ni vpisan, mora 
izpit plačati, razen v primeru prosto izbirnega predmeta. 
Študentje, ki so se prvič vpisali v študijskem letu 2008/09 in so šolnino za 1. in 2. letnik poravnali po 
takrat veljavnih cenikih, morajo diplomski izpit plačati ob prijavi teme diplomske naloge. 
 
Študent izrednega študija, ki je že bil dvakrat (vpis v letnike) oz. trikrat (vpis v cikle) vpisan v izbran 
višješolski program, se vpiše evidenčno. S tem pridobi možnost opravljanja študijskih obveznosti, 
čeprav nima statusa študenta.  
Evidenčni vpis je mogoč do spremembe izbranega programa, kadarkoli v študijskem letu, velja pa do 
konca tekočega študijskega leta. Izpite in opravljanje drugih manjkajočih obveznosti je potrebno 
plačati po veljavnem ceniku. 
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 NAČIN IN ROKI PLAČILA 
 
Plačila se opravljajo z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN). 
 
Plačilo vpisnine in šolnine poteka v rokih in na način, opisan v vabilu na vpis, ki ga kandidati prejmejo 
pred prvim vpisom na višjo strokovno šolo, oz. po navodilih na spletni strani šole. 
Diplomski izpit je potrebno plačati ob prijavi teme diplomske naloge. 
 
Plačilo izpita je potrebno opraviti najmanj 5 dni pred datumom izpita, plačilo dodatno organiziranih 
vaj pa do roka, objavljenega na spletni strani šole. Fotokopijo potrdila o plačilu izpita je potrebno 
dostaviti v referat v času uradnih ur ali poslati na naslov Višje strokovne šole po pošti ali  faxu na 
številko 05 7313511. 
V kolikor opisani postopek ni v celoti izpeljan, prijava na izpit ali pristop k opravljanju vaj v določenem 
roku nista mogoča. V primeru, ko študent prepozno plača ali pravočasno odjavi plačani izpitni rok, 
velja plačilo za naslednji prijavljeni izpitni rok. 
 
Kako izpolniti univerzalni plačilni nalog (UPN) 

 
 
- Nalog dopolnite z osebnimi podatki (naziv, ulica, kraj). 
- Koda namena: OTHR 
- Namen / rok plačila: 

- plačilo predmetnih izpitov: zapišite »izpit«, dopišite kratico predmeta in študijski program 
(npr. izpit OPF, fotografija); 

- plačilo predmetnih izpitov in vaj (evidenčno vpisani): zapišite »izpit in vaje«, dopišite število ur 

vaj, kratico predmeta in študijski program (npr. izpit in vaje 5 ur, OPF, fotografija); 

- druga plačila: v skladu z namenom zapišite »vpisnina«, »vpisnina in šolnina«, »vpisnina in 
akontacija šolnine«, »evidenčni vpis« ali »diplomski izpit« in ime študijskega programa (npr. 
evidenčni vpis, oblikovanje materialov). 

- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X 
- IBAN: SI56 0110 0603 0704 985 
- Referenca: SI00 in vpisna številka (npr. SI00 1226022XXXXX); 
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