POJASNILA K CENIKU UL ZA Š. L. 2006/07
Komisije za spremljanje izvajanja Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL je na
sestanku 15.6. obravnavala obračunavanje DDV in opredelila sklepe, ki se in se ne smejo
zaračunavati študentom. Na sestanku 21. 7. 2006 je komisija zavzela stališča do
najpogostejših vprašanj, ki so jih poslale članice. V nadaljevanju podajamo povzetek iz
zapisa sestankov komisije.
1. Oblika objave cenika za š.l. 2006/07
Članice oblikujejo svoj cenik tako, da ga številčijo s številkami, ki so podane v prilogi
2 Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. Ceniku UL za š.l. 2006/07 se
dodajo naslednje zaporedne številke s cenami, ki jih je UO UL s sklepom sprejel za š.l.
2005/06 (na svoji 3. seji dne 17.4.2005):
zap.štev
3.
4.
6.
7.
8.
16.
17.

ELEMENT
DVOJNIK INDEKSA S PREPISOM PODATKOV
DVOJNIK ŠTUDENTSKE IZKAZNICE Z NALEPKO
ZDRAVNIŠKI PREGLEDI (po dejanskih stroških)
TERENSKE VAJE (po dejanskih stroških)
LABORATORIJSKE VAJE ZA OSEBE BREZ STATUSA
(po dejanskih stroških)
ŠOLNINE IZREDNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
ŠOLNINE PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

SIT

EUR

2. Šolnina za posamezni program letnika, ki ni bila določena v ceniku za št. l.
2005/06 in se v š.l. 2006/07 izvaja prvič se določi v višini predlagane šolnine, ki
je bila poslana UL v juniju 2006. S tem se seznani UO UL na prvi naslednji seji.
3. V skladu s 4. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL
vpisnina vključuje tudi 10 (deset) potrdil o vpisu.
4. V skladu s sklepom 2.3. sprejetim na 8. seji UO UL z dne 29. 6.2006 za š.l.
2006/07 knjižnice zaračunavajo druge storitve (zamudnine, opomini,
odškodnina za izgubljeni izvod ipd.) po cenah iz cenika za š.l. 2005/06.
5. Cene za uporabo prostorov veljajo v višini podani v ceniku storitev za š.l.
2005/06, ki ga je sprejel UO UL na 3. seji 17.4.2006.
6. Preizkus tolmaških sposobnosti na specialističnem študiju iz konferenčnega
tolmačenja je sestavljen iz dveh delov – pisno in ustno preverjanje, zato se
smiselno upošteva postavka v tarifnem delu »preizkus posebnih nadarjenosti
in psihofizičnih sposobnosti«, ki znaša 9000 sit in sicer za vsak del preizkusa
posebej, torej 18.000 SIT.
7. Prispevek za posebne primere po zakonu ZPIZ in za poškodbe pri delu in
poklicno bolezen po ZZVZZ zaračunavajo-ob vpisu tiste članice, ki morajo (po
predpisih ZPIZ in ZZVZZ) študente obvezno zavarovati, če so vpisani v študijski
program, ki zaradi svoje vsebine oziroma praktičnega dela vključuje posebna
tveganja.
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8. V primeru, da je cena zdravniškega pregleda, ki jo je določil (po dejanskih
stroških) izvajalec storitev za š. l. 2006/07 drugačna od cene določene v ceniku
storitev za š.l. 2005/06 se upošteva cena izvajalca storitve.
9. Vpisnino plača tudi študent ob vpisu v podiplomske programe.
10. V skladu z določili Odredbe o višini šolnin za tujce in Slovence brez
slovenskega državljanstva ( Ur. l. RS, št. 24/95 ) in še veljavnimi določili
Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva (Ur.l.
RS, št. 5/94 )se tujcem ( študentom, ki niso državljani držav članic EU in Slov.
brez slov.drž. ) s plačilom šolnine zagotavlja tudi zdravstveno zavarovanje.
Stroške zdravstvenega zavarovanja za redne študente na dodiplomskem
študiju je dolžna ob vpisu poravnati članica, na katero se študent vpisuje.
Znesek je potrebno nakazati ZZZS ( po navodilih,ki jih članice prejmejo od
ZZZS).
Prispevki, ki jih po Zakonu o zdravstvenem zavarovanju na podlagi sklenjenih
konvencij zavarovanci lahko plačujejo ZZZS zajemajo le nujno zdravljenje in
nujno medicinsko pomoč.
Stroške zdravstvenega zavarovanja za izredne študente ( dodiplomski in
podiplomski študij ) poravnajo izredni študenti sami.
11. Obračun DDV
DDV se zaračunava pri naslednjih postavkah priloge 1:
1.2. Potrdila
izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let
1.4. Izdaja diplomske listine po Zakonu o strokovnih naslovih (Ur.l. …)
s predložitvijo prvotne diplome
brez predložitve prvotne diplome
4. Izvolitve v naziv za osebe, ki niso zaposlene na UL
visokošolski učitelj prva izvolitev
visokošolski učitelj ponovna izvolitev
visokošolski sodelavec in drugi nazivi
znanstveni sodelavec
priznanja pomembnih umetniških del
5. Priznavanje in vrednotenje izobraževanja
stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova
dopolnilni izpiti.
12. Točko 1.3. Tarifnega dela Pravilnika »vsi drugi sklepi«:
Članice ne smejo zaračunavati sklepov, ki jih študentom izdajajo na podlagi
153. čl. in 158. čl. Statuta UL.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Članice ne smejo zaračunavati še naslednjih sklepov:
sklep o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpitov višjega letnika,
sklep o priznavanju izpitov znotraj UL,
sklep o prehajanju študenta med programi in med fakultetami,
sklep o mirovanju statusa,
sklep o predčasnem opravljanju izpitov,
sklep o komisijskem opravljanju izpita,
sklep o zamenjavi predmeta,
sklep o vzporednem študiju na drugih fakultetah ali univerzah,
sklep o podaljšanju roka za izdelavo diplomske naloge,
sklep o predlogu diplomske naloge za Prešernovo nagrado,
sklep o oprostitvi šolnine,
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•
•
•
•
•
•

sklep o vračilu šolnine,
sklep o odložitvi roka plačila šolnine,
sklep o sofinanciranju mednarodne izmenjave študentov,
sklep o popravljanju ocene,
sklep o imenovanju komisije za oceno naloge predlagane za Prešernovo nagrado,
sklep o imenovanju komisije za zagovor diplomske naloge ter termin zagovora
diplomske naloge,
• sklep o določitvi termina za zagovor naloge na podiplomskem študiju,
• sklep o priznanju statusa študenta športnika ali umetnika.
Študentom lahko članice zaračunavajo naslednje sklepe:
• sklep o spremembi načina študija,
• sklep o spremembi študijskega programa ali smeri,
• sklep o izpolnjevanju in določitvi pogojev za podaljšanje roka podiplomskega študija,
• sklep o spremembi naslova magistrskega in specialističnega študija,
• sklep o zamenjavi mentorja oz. somentorja,
• sklep o priznavanju izpitov na drugih univerzah,
• sklep o nadaljevanju študija po prekinitvi do dveh let na podiplomskem študiju
(osebe brez statusa),
• sklep o nadaljevanju študija po prekinitvi po dveh letih na podiplomskem študiju
(osebe brez statusa),
• sklep o prijavi teme specialistične/magistrske naloge oziroma doktorske disertacije,
• sklep o imenovanju komisije za oceno primernosti kandidata, teme ter mentorja
doktorske disertacije,
• sklep o imenovanju komisije za oceno specialistične/magistrske naloge oziroma
doktorske disertacije.
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