SPLOŠNI POGOJI IZVEDBE ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/19
NA FAKULTETI ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – Turistica
1.
(1) Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem, (nadalje: UP FTŠ
Turistica) se zavezuje, da bo v študijskem letu 2018/19 izpolnila vse obveznosti v skladu z
verificiranimi študijskimi programi za pridobitev izobrazbe prve, druge in tretje (bolonjske)
stopnje.
(2) Študent se zavezuje, da bo izpolnil vse s študijskimi programi UP FTŠ Turistice, splošnimi
akti Univerze na Primorskem/UP FTŠ Turistice in sklepi organov UP FTŠ Turistice, predpisane
študijske in druge obveznosti ter se vključeval v oblike pedagoškega in raziskovalnega dela, kot
je predvideno v učnih načrtih posameznih predmetov.
(3) V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
2.
V primeru premajhnega vpisa študentov v posamezni letnik na dislocirani enoti, kar je
opredeljeno v Razpisu za vpis v št. leto 2018/19, sme UP FTŠ Turistica predlagati študentu
spremembo lokacije izvedbe študijskega programa.
3.
Vpisnino je študent dolžan plačati v skladu z veljavnim cenikom UP FTŠ Turistice za vsako
študijsko leto posebej oziroma za vsak letnik študija, ki ga študent vpiše.
4.
Kandidati za vpis in študenti, ki morajo opraviti diferencialne izpite, te plačajo po veljavnem
ceniku po prijavi na izpit.
5.
(1) Cenik šolnin, vpisnin, ostalih prispevkov za študij in posamičnih storitev v študijskem letu
2018/19 na UP FTŠ Turistici, je objavljen na spletni strani UP FTŠ Turistice.
(2) Tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije plačajo šolnino za redni in izredni študij na
študijskem programu za pridobitev izobrazbe prve, druge in tretje stopnje v celoti ob vpisu na
UP FTŠ Turistico.

(3) Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu z določili Pravilnik o šolninah in bivanju v
študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 70/08) - (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9076).
(4) Šolnina ne vključuje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga mora študent
urediti sam pred začetkom študija ter sam nositi stroške le-tega.
6.
(1) Namesto študenta lahko plača vpisnino in šolnino pravna oseba (podjetje, zavod, ...)., kot
njegov plačnik. Študent mora v tem primeru ob vpisu obvezno predložiti s strani plačnika šolnine
izpolnjen in potrjen obrazec "Izjava o plačilu ", ki velja samo za tekoče študijsko leto.
(2) Na podlagi predložitve potrjenega obrazca, bo študentu omogočen vpis, plačniku pa
izstavljen račun.
(3) Obrazec "Izjava o plačilu " je objavljen na spletni strani UP FTŠ Turistice.
7.
(1) Študent/plačnik je dolžan plačati prispevke v enkratnem znesku ob vpisu, šolnino pa v
enkratnem znesku ob vpisu ali v obrokih.
(2) V primeru, da se študent odloči, da bo šolnino poravnal v enkratnem znesku, velja, da ima
3 % popusta na celotni znesek šolnine.
(3) V primeru, obročnega plačila šolnine, je študent oz. njegov plačnik dolžan plačati
posamezen obrok najkasneje do njegove zapadlosti in sicer :
Študijski programi
Namen

v€

zapadlost
EUR

Prispevki ob prvem vpisu v začetni letnik oziroma v višji letnik
(po merilih za prehode) študijskega programa za pridobitev
izobrazbe
Prispevki ob vpisu v višji letnik, absolventski staž oziroma ob
ponovnem vpisu v isti letnik študijskega programa za pridobitev
izobrazbe
Študijski programi 1. stopnje

1. obrok
2. obrok
3. obrok
4. obrok
5. obrok
6. obrok
7. obrok
8. obrok
9. obrok
10. obrok
Študijski programi 2. stopnje

1. obrok
2. obrok
3. obrok
4. obrok
5. obrok
6. obrok

Valuta

42,96 ob vpisu
42,23
2.520,00
450,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
3.050,00
530,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00

ob vpisu
ob vpisu
15.11.2018
14.12.2018
15.1.2019
15.2.2019
15.3.2019
15.4.2019
15.5.2019
14.6.2019
15.7.2019
ob vpisu
15.11.2018
14.12.2018
15.1.2019
15.2.2019
15.3.2019

7. obrok
8. obrok
9. obrok
10. obrok

280,00 15.4.2019
280,00 15.5.2019
280,00 14.6.2019
280,00 15.7.2019
3.800,00
650,00 ob vpisu
350,00 15.11.2018
350,00 14.12.2018
350,00 15.1.2019
350,00 15.2.2019
350,00 15.3.2019
350,00 15.4.2019
350,00 15.5.2019
350,00 14.6.2019
350,00 15.7.2019

Študijski programi 3. stopnje

1. obrok
2. obrok
3. obrok
4. obrok
5. obrok
6. obrok
7. obrok
8. obrok
9. obrok
10. obrok
8.

(1) V primeru zamude plačila ima UP FTŠ Turistica pravico študentu oz. plačniku zaračunati
veljavne zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti posameznega zneska do dneva plačila
in administrativne stroške opomina.
(2) V primeru neplačila bo UP FTŠ Turistica plačilo neporavnanih, zapadlih zneskov šolnine oz.
vpisnine, sodno izterjala.
9.
Študent, ki nima poravnanih vseh zapadlih finančnih obveznosti do UP FTŠ Turistice, lahko
obiskuje predavanja in druge oblike podajanja znanja, ne more pa se vpisati v višji letnik in se
prijavljati v elektronski sistem za opravljanje preizkusov znanja.
10.
(1) Študent lahko na lastno željo kadarkoli prekine študij na UP FTŠ Turistici s tem, da o tem
pisno obvestiti UP FTŠ Turistico, vendar pa mora pred tem poravnati vse zapadle finančne
obveznosti in vrniti izposojeno gradivo v knjižnico UP FTŠ Turistice.
(2) Študent bo izpisan šele, ko bo poravnal vse zapadle finančne obveznosti in vrnil izposojeno
gradivo v knjižnico UP FTŠ Turistice.
11.
Izredni študent ali tuji državljan iz držav nečlanic EU je v skladu z določili 30. člena Pravilnika o
prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem dolžan poravnati del šolnine
tudi takrat, kadar se pred zaključkom študijskega leta izpiše in sicer:
- 10% šolnine za študijsko leto 2018/19, v kolikor se študent nepreklicno izpiše do vključno
31. oktobra tekočega študijskega leta oz. v 15-dneh po podpisu splošnih pogojev za
študijsko leto 2018/19;
-50% šolnine za študijsko leto 2018/19, v kolikor se študent nepreklicno izpiše do vključno
31. januarja tekočega študijskega leta, ob pogoju, da je poravnal znesek polovice
šolnine.
12.

Če se študent rednega študija nepreklicno izpiše do vključno 31. oktobra tekočega študijskega
leta oziroma v 15-dneh po podpisu splošnih pogojev, se mu od plačanih prispevkov ob vpisu
vrne le prispevek za obštudijsko dejavnost.

14.
Vse nesporazume, ki bi nastali iz uporabe teh Splošnih pogojev in cenikov, bosta UP FTŠ
Turistica in študent reševala sporazumno. Če pa to ne bo mogoče, dogovorita za reševanje
spora pristojno sodišče v Kopru.
15.
Za pravice in obveznosti študenta in UP FTŠ Turistice, ki niso določene v teh splošnih pogojih,
se uporabljajo smiselna določila Zakona o visokem šolstvu in drugih predpisov, Statuta
Univerze na Primorskem, Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na
Primorskem,
ki
so
dostopni
na
spletni
strani
Univerze
na
Primorskem
http://www.upr.si/univerza/akti-in-zakonodaja/interni-akti/ ter drugih splošnih aktov in sklepov
organov UP oz. UP FTŠ Turistice.
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