Na podlagi 188. člena Statuta Univerze na Primorskem (Ur. I. RS, št. 73/03, 100/03, 50/05,
53/06, 83/06, 21/07) in 29. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na
Univerzi na Primorskem z dne 30. 6. 2008 (št. 0221-8/08) ter skladno s 83. členom Pravil o
organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije Koper je Upravni odbor
fakultete na 6. dopisni seji dne 1. 7. 2008 s p r e j e l naslednje

Splošne pogoje plačevanja šolnin in drugih prispevkov za študij na
UP FHŠ
1. člen
(uvodno)
S Splošnimi pogoji plačevanja šolnin in drugih prispevkov za študij na UP FHŠ (v
nadaljevanju: Splošni pogoji) se ureja način in pogoji plačevanja prispevkov ob vpisu,
šolnin in drugih prispevkov za dodiplomski in podiplomski študij študentov in študentk UP
FHŠ.

I. PRISPEVKI OB VPISU
2. člen
Prispevke ob vpisu mora študent plačati za vsako študijsko leto, skladno z veljavnim
cenikom storitev fakultete.
3. člen
Študentu UP FHŠ, ki je vzporedno vpisan na drugem študijskem programu UP FHŠ, se
prispevek za strošek študentske izkaznice in obštudijskih dejavnosti zaračuna le enkrat.
4. člen
1. Plačilo prispevkov ob vpisu je pogoj za zaključek formalnega vpisa študenta.
2. Plačane vpisnine fakulteta študentu ne vrača, razen prispevka za obštudijsko dejavnost
v primeru, da se dodiplomski študent nepreklicno izpiše do vključno 31. oktobra
tekočega študijskega leta oziroma podiplomski študent do vključno 30. novembra
tekočega študijskega leta.

II. ŠOLNINA
5. člen
(šolnine)
Fakulteta zaračunava šolnino za:
 redni študij po dodiplomskih študijskih programih za del, ki presega z nacionalnim
programom visokega šolstva določene standarde (nadstandard),
 redni študij po podiplomskih magistrskih študijskih programih 2. stopnje študentom, ki
niso upravičeni do financiranja študija v skladu z Uredbo o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do 2008 (Ur. l. RS, št.
134/03 in spremembe),
 redni in izredni študij po podiplomskih doktorskih študijskih programih,
 izredni študij po dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ter
 programe vseživljenjskega izobraževanja in druge oblike neformalnega izobraževanja.

6. člen
(zavezanec za plačilo šolnine)
1. Če ni drugače dogovorjeno, mora študent ali študentka (v nadaljevanju: študent) šolnino
za študij po dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih (1., 2., 3. in 4. točka 5.
člena) plačati za posamezni letnik študija, šolnino za programe vseživljenjskega učenja in
druge oblike neformalnega izobraževanja (5. točka 5. člena) pa za čas, kolikor trajajo.
2. Če šolnino namesto študenta plača druga fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju:
plačnik), mora študent fakulteti ob vpisu posredovati podpisano in ožigosano izjavo
plačnika. Če študent izjave plačnika ne posreduje v roku 14 dni od vpisa, se šteje, da bo
šolnino plačal sam.
3. Če je plačnik šolnine proračunski uporabnik, ki šolnine ne plača v rokih iz teh Splošnih
pogojev, je študent pred vpisom fakulteti dolžan posredovati izjavo proračunskega
uporabnika, da bo šolnina plačana v roku, določenem v 22. členu Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07, ZIPRS0809).
7. člen
(višina in način plačevanja šolnin)
1. Šolnina za izredni študij po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu se
plača za vsak letnik, ki ga študent prvič vpiše.
2. Če šolnino plača plačnik, se ta poravna v enkratnem znesku skladno z veljavnim cenikom
storitev UP FHŠ.
3. Če šolnino plača študent, se ta lahko poravna v enkratnem znesku ali pa v dveh enakih
obrokih, in sicer skladno z veljavnim cenikom storitev UP FHŠ.
8. člen
(znižanje in oprostitev plačila šolnine)
O oprostitvi plačila in znižanju šolnine ali drugih obveznosti iz opravičenih razlogov na
prošnjo študenta odloča Upravni odbor fakultete.
9. člen
(plačilni roki)
1. Če se šolnina plača v enkratnem znesku, mora biti v celoti plačana v 14 dneh od dneva
izstavitve računa.
2. Če se šolnina plača v dveh obrokih, se prvi obrok plača v 14 dneh od dneva izstavitve
računa, drugi obrok pa do konca meseca februarja.
10. člen
(posledice zamude plačila šolnine)
1. V primeru nepravočasnega plačila kateregakoli dela šolnine UP FHŠ zaračuna zakonite
zamudne obresti. Po večkratnem opozorilu z izdajo opomina, fakulteta izterja plačilo
neporavnane šolnine po sodni poti, skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju (Ur. l.
RS, št. 3/07, 93/07).
2. Če študent ali plačnik šolnine ne plača v rokih iz 9. člena teh Splošnih pogojev, UP FHŠ
študentu onemogoči opravljanje študijskih obveznosti in mu ne dovoli vpisa v višji letnik
študija, dokler niso poravnane vse zapadle obveznosti.
3. Če plačnik šolnine ne plača v rokih iz 9. člena teh Splošnih pogojev, je študent zavezan
za plačilo vseh preostalih obveznosti do UP FHŠ po pravilih Obligacijskega zakonika (Ur.

l. RS, št. 97/07, OZ-UPB1), ki veljajo za subsidiarno poroštvo.
11. člen
(vrnitev šolnine zaradi nepreklicnega izpisa)
Izpis iz UP FHŠ je možen na podlagi pisne izjave študenta in soglasja morebitnega plačnika
šolnine. Študent je dolžan plačati del šolnine tudi takrat, kadar se pred zaključkom
študijskega leta izpiše iz fakultete, in sicer:
 10% pogodbene šolnine, če se nepreklicno izpiše do 31. oktobra tekočega leta študent
dodiplomskega študijskega programa oziroma če se nepreklicno izpiše do 30. novembra
tekočega leta študent podiplomskega študijskega programa;
 50% pogodbene šolnine, če se nepreklicno izpiše do konca 31. januarja tekočega leta
študent dodiplomskega ali podiplomskega študijskega programa;
 če se do konca 31. januarja tekočega leta izpiše študent, ki ima sofinancirano šolnino
za podiplomski študij, je študent dolžan plačati preostali del nesofinancirane šolnine,
pri čemer le-ta ne presega 50 % šolnine.

III. DRUGI PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ
12. člen
Drugi prispevki za študij se študentom zaračunavajo po veljavnem ceniku storitev
fakultete.
Študent brez statusa plača neopravljene študijske obveznosti skladno z veljavnim cenikom
storitev fakultete. Izjema je študent brez statusa, ki se mu v času enega leta od kar je
prvič izgubil status študenta, neopravljene študijske obveznosti ne zaračunavajo.

IV. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Vse storitve iz teh Splošnih pogojev so po 8. točki prvega odstavka 42. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06, ZDDV-1) oproščene plačila DDV.
14. člen
(način reševanja sporov)
Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe teh Splošnih pogojev, se rešujejo sporazumno. Če to ne bo
mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.
15. člen
(veljavnost Splošnih pogojev)
Splošni pogoji začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor fakultete, uporabljajo pa se
od študijskega leta 2008/2009 dalje do preklica oziroma spremembe.
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