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Na podlagi 8. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani z dne 25. 1.
2018 je Upravni odbor Fakultete za družbene vede dne 28. 1. 2019 in dodatno 7. 7. 2021, sprejel
naslednje

Splošne pogoje plačevanja šolnin in prispevkov na FDV
UL
1. člen
(uvodno)

S Splošnimi pogoji plačevanja šolnin in prispevkov (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se opredeljuje način
in pogoji plačila šolnine in prispevkov za študij po študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje ter programov
za izpopolnjevanje znanja Fakultete za družbene vede UL.
2. člen
(zavezanka za plačilo šolnine)

Če ni drugače dogovorjeno, se šolnina zaračuna v naslednjih primerih:
 za državljanke RS in državljanke članic Evropske unije, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza
najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisane;
 za državljanke RS in državljanke članic Evropske unije, ki še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza
najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisane, in jim je
prenehal status študentke v skladu z določbami zakona, ki ureja področje visokega šolstva na
prejšnjem študijskem programu (enkrat že ponavljala ali enkrat že spremenila študijski program);
 redni študij za tujke iz tretjih držav, s katerimi RS nima sklenjenih sporazumov, razen za tuje
državljanke, ki imajo stalno bivališče v RS in so same ali vsaj eden od staršev ali skrbnic rezidentke
RS za davčne namene ter za tuje državljanke s priznano mednarodno zaščito ali so prosilke za
mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti;
 izredni študij;
 za program za izpopolnjevanje znanja
Študentke dodatnega leta ne plačujejo šolnine in ne sklepajo pogodbe o izobraževanju.

Če šolnino v imenu študentke/slušateljice plača tretja oseba (v nadaljevanju: plačnica), se sklene
pogodba o pristopu k dolgu.
3. člen
(način plačevanja šolnin)

1. Šolnina za študij se plačuje za vsako študijsko leto posebej oz. za vsak letnik, ki ga
študentka/slušateljica vpiše. O višini in možnosti obročnega plačila šolnine vsako leto odloči Upravni
odbor FDV.
2. Če šolnino plača plačnica, se ta lahko poravna le v enkratnem znesku.
3. Če šolnino plača študentka/slušateljica, se ta lahko poravna v enkratnem znesku ali v treh enakih
obrokih.
4. Storitev je po 8. točki odstavka (1) 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščena plačila
DDV.
4. člen
(plačilo prispevkov)

V primeru, da se študentka vpiše na podlagi meril za prehode med študijskimi programi, se poleg
šolnine zaračunajo tudi stroški izvedbe morebitnih manjkajočih obveznosti nižjih letnikov.
5. člen
(plačilni roki)

1. Če se šolnina plača v enkratnem znesku, jo mora študentka/slušateljica v celoti plačati v 14 dneh od
dneva izstavitve računa.
2. Če se šolnina plača v treh obrokih, se prvi obrok plača v 14 dneh od dneva izstavitve računa, drugi
do 15. januarja, tretji pa do 15. marca.
6. člen
(posledice zamude plačila šolnine)

1. V primeru nepravočasnega plačila kateregakoli dela šolnine in prispevkov FDV zaračuna zakonite
zamudne obresti in stroške opominjanja.
2. Če študentka/slušateljica ali plačnica šolnine in prispevkov ne plača v rokih iz 5. člena teh Splošnih
pogojev, lahko FDV študentki/slušateljici onemogoči opravljanje posamezne ali vseh študijskih
obveznosti (vključno z opravljanjem diplomskih obveznosti) in ji ne dovoli vpisa v višji letnik študija
oz. vpisa v dodatno leto, dokler niso poravnane vse zapadle obveznosti.
3. Če plačnica šolnine ne plača v rokih iz 5. člena teh Splošnih pogojev, fakulteta sproži postopke
izterjave proti študentki/slušateljici kot dolžnici.
7. člen
(prošnje za morebitno oprostitev plačila šolnine)

Prošnje za morebitno oprostitev plačila šolnine v katerih morajo študentke/kandidatke za študij dokazati
pogoje predvidene s statutom UL, se oddajajo strokovni službi. Študentka/kandidatka za študij mora
izkazati povezavo med uveljavljenimi razlogi in zmožnostjo plačila. Prošnje kot prvostopenjski organ
rešuje prodekanja, kot drugostopenjski pa senat po pridobitvi mnenja Upravnega odbora FDV.

8. člen
(vrnitev šolnine zaradi nepreklicnega izpisa)

Izpis je možen na podlagi pisne prošnje študentke/slušateljice in soglasja morebitne plačnice šolnine.
Študentka/slušateljica je dolžna plačati del šolnine tudi takrat, kadar se pred zaključkom študijskega leta
izpiše iz fakultete skladno s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani.
9. 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 Ljubljani.
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