
 
Upravni odbor DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je na 1. redni seji 18. 1. 2023 
sprejel 

CENIK STORITEV DOBA FAKULTETE  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024  
 

1. Stroški študija (vpisnina in šolnina) za en letnik 
 
 

Študijski programi Plačilo v enkratnem znesku  Plačilo v obrokih  

Visokošolski strokovni študijski programi  
Menedžment v sodobnem poslovanju, Menedžment v sociali in 
izobraževanju, Poslovanje in upravljanje v turizmu, Marketing, 
družbeni mediji in odnosi z javnostmi  

2.899,00  
 

12 obrokov (255,00) 
3 obroki (1.020,00) 
 

Visokošolski strokovni študijski programi  
Uporabna psihologija 

3.920,00 
 

12 obrokov (343,00) 
3 obroki (1.322,00) 

Magistrski študijski programi  
Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment 
pametnih mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju 

3.289,00 
 

12 obrokov (290,00) 
3 obroki (1.160,00) 

Magistrski študijski program  
Psihologija 

4.400,00 
 

12 obrokov (385,00) 
3 obroki (1.483,00) 
 

Magistrski študijski program  
Menedžment pametnih mest – redni študij  

49,00 (samo vpisnina)  

Doktorski študijski program  
Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi 

4.700,00 8 obrokov (599,00) 
3 obroki (1.605,00) 
 

  
 

2. Prispevki za študij in druge storitve 
 
 

Vrsta prispevka Znesek v EUR Rok plačila 

4. in vsako  nadaljnje opravljanje izpita1 70,00 ob prijavi na izpit  

Zviševanje ocene1 70,00 ob prijavi na izpit  

Komisijski izpit (na zahtevo študenta)1 250,00  ob prijavi na izpit 

Opravljanje izpita – osebe brez statusa1 70,00 ob prijavi na izpit 

Obravnava vloge za izredno opravljanje izpita  70,00 ob oddaji vloge na Komisijo  

Ponovno opravljanje predmeta1 120,00   ob prijavi na predmet  

Menjava predmeta (ob že dodanem dostopu do predmeta)1  120,00 ob prijavi na predmet 

Izvedba predmeta z izpitom za osebe brez statusa (občan) po številu ECTS Ob oddaji prijave na predmet 

Izvedba ali dostop do dodatnega predmeta z izpitom – 
diplomanti, študenti 

350,00 Ob oddaji prijave na predmet 

Vrednost ene kreditne točke (ECTS)  120,00     

Diferencialni predmet (magistrski študijski programi) 290,00 ob prijavi na predmet 

Sklop diferencialnih predmetov za vpis v magistrski študijski 
program Psihologija (8 predmetov)  

po ceniku za en letnik 
dodiplomskega 

ob prijavi 



študija programa 
Uporabna psihologija 

Vpis za opravljanje zaostalih obveznosti - osebe brez statusa 
(visokošolski študijski programi) 

350,00 ob vpisu 

Vpis za opravljanje zaostalih obveznosti – osebe brez statusa 
(magistrski in doktorski študijski programi) 1 

1.047,00 ob vpisu 

 
 

3. Prispevki za diplomiranje 
 
 

Vrsta vloge Znesek v EUR Rok plačila 

Prispevek za diplomiranje (visokošolski študijski programi) 
zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih 
predmetov 

549,00 ob vpisu v 3. letnik 

Prispevek za diplomiranje (magistrski študijski programi) 749,00 ob oddaji magistrske naloge 

Drugi in vsak naslednji tehnični pregled doktorske disertacije 190,00 Ob oddaji 

Tretji in vsak naslednji tehnični pregled magistrske naloge ali 
diplomske naloge 

120,00 Ob oddaji 

Predčasna izdaja diplome (izven rednega roka) 120,00 ob naročilu 

 
 

4. Prošnje in vloge 
 
 

Vrsta vloge Znesek v EUR Rok plačila 

Vloga za preverjanje pogojev za vpis v magistrski program 
Psihologija 

60,00 Ob oddaji vloge 

Vloga za priznavanje predmeta v podiplomskih programih  – 
formalno znanje2 

80,00/predmet  
 

Ob oddaji vloge 

Vloga za priznavanje predmeta v podiplomskih programih  – 
neformalno znanje2 

120,00/predmet Ob oddaji vloge 

Vloga za priznavanje predmeta v dodiplomskih programih  – 
formalno znanje 

brezplačno  

Vloga za priznavanje predmeta v dodiplomskih programih  – 
neformalno znanje 

120,00/predmet Ob oddaji vloge 

Vloga za določitev pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi 
več kot dve leti ali sprememba programa 

60,00 Ob oddaji vloge 

 
 

5. Potrdila 

 

Vrsta potrdila Znesek v EUR Rok plačila 

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (osebe brez statusa) 1 9,00   Ob naročilu 

Potrjen učni načrt1  9,00/predmet Ob naročilu 

Dvojnik študentske izkaznice1 8,00   Ob naročilu 

Dvojnik diplome1 75,00 Ob naročilu 

Dvojnik priloge k diplome1 75,00 Ob naročilu 
 

 

6. Izvolitev v naziv 
 
 

Vrsta izvolitve Znesek v EUR Rok plačila 

Prva izvolitev 2.000,00   Ob prijavi 

Ponovna izvolitev 1.000,00   Ob prijavi 
 

 
 
 
 



7. Knjižnica 

 

Vrsta storitve Znesek v EUR Rok plačila 

Letna članarina – študenti, učitelji, sodelavci Dobe brezplačno   

Letna članarina – zunanji uporabniki 10,00 Ob vpisu 

Izgubljeno ali uničeno gradivo 
dejanska cena enote 

gradiva ali 30,00 
 

Medknjižnična izposoja knjige v druge  knjižnice  -  osebni 
prevzem 

brezplačno  

Medknjižnična izposoja knjige v druge  knjižnice  - pošta 7,00/enoto Ob naročilu 

Medknjižnična izposoja članka v PDF formatu 3,00 Ob naročilu 

Izdelava osebne bibliografije za zaposlene na DOBA Fakulteti brezplačno  

 
 

8. Ugodnosti 3 

 

Vrsta ugodnosti Ugodnost v EUR Opombe 

Diplomanti Višje strokovne šole in DOBA Fakultete 300,00 
 Ob prvem vpisu v dodiplomski ali magistrski 

program  

Magistri DOBA Fakultete 800,00 Ob vpisu v doktorski program 

Športniki s statusom športnika 300,00 V prvem letu študija 

Dva ali več družinskih članov 300,00 Za enega družinskega člana 

Morebitne druge ugodnosti so opredeljene na spletni strani fakultete  

 
1 Velja tudi za redni študij Menedžment pametnih mest 
2  V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti (podiplomski programi), je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS 
predmeta x 50 % vrednosti ECTS točke. 
3 Popusti se med seboj izključujejo. Ne Izključuje se popust za plačilo v enkratnem znesku. 
 
DOBA Fakulteta bo predvidoma trikrat letno usklajevala višino obrokov v skladu s stopnjo rasti življenjskih potrebščin v RS, pri čemer ob 
prvem vpisu v študij za prve tri mesece veljajo cene, kot so bile ob podpisu pogodbe. 
 
Način plačila kandidat ustrezno označi na pogodbi o izobraževanju, ob vpisu.  
 
 
V cenik storitev je vključen DDV.  
 
 

       Predsednik upravnega odbora 
 
            Peter Baloh, univ. dipl. ekon 
 


