
 
Mariborska c. 7, 3000 Celje 

 

 

CENIK STORITEV  

VISOKE ZDRAVSTVENE ŠOLE V CELJU  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

Št. Storitev Cena v EUR 

1. PRISPEVKI OB VPISU  

1. a Vpisnina za vpis v 1. letnik študijskega programa Zdravstvena 
nega, ki vključuje naslednje postavke: 165,00 

 Študentska izkaznica 6,00 

 Letni prispevek za informacijski sistem Novis in M-Novis 10,00 

 Prispevek za letno članarino Knjižnice VZŠCE in Osrednje knjižnice 
Celje 11,00 

 Priročnik negovalne diagnoze: definicija in klasifikacija 30,00 

 Identifikacijska kartica 1,00 

 Zavarovanje v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu z 
zakonom – 20. čl. ZPIZ-21 12,30 

 Zaščitna delovna obleka VZŠCE (dve delovni obleki) 80,00 

 Drugi prispevki povezani s študijem (študijski vodnik, katalog postopkov 
in posegov, potrdila o vpisu in opravljenih izpitih, fotokopije, del 
obštudijskih dejavnosti) 14,70 

1.b Vpisnina za vpis v 1. letnik študijskega programa Paliativna 
oskrba, ki vključuje naslednje postavke: 52,00 

 Študentska izkaznica 6,00 

 Letni prispevek za informacijski sistem Novis in M-Novis 10,00 

 Prispevek za letno članarino Knjižnice VZŠCE in Osrednje knjižnice 
Celje 11,00 

 Zavarovanje v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu z 
zakonom – 20. čl. ZPIZ-21 12,30 

 Drugi prispevki povezani s študijem (študijski vodnik, potrdila o vpisu in 
opravljenih izpitih, fotokopije, del obštudijskih dejavnosti) 12,70 

1.c Vpisnina za vpis v višji letnik in pri ponovnem vpisu v letnik 
študijskega programa Zdravstvena nega, ki vključuje naslednje 
postavke: 45,00 

 Nalepka za študentsko izkaznico 1,00 

 Letni prispevek za informacijski sistem Novis in M-Novis 10,00 

 Prispevek za letno članarino Knjižnice VZŠCE in Osrednje knjižnice 
Celje 11,00 

 Zavarovanje v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu z 
zakonom – 20. čl. ZPIZ-2 12,30 

 Drugi prispevki povezani s študijem (študijski vodnik, potrdila o vpisu in 
opravljenih izpitih, fotokopije, del obštudijskih dejavnosti) 10,70 

1.d Vpisnina za vpis v študijski program Zdravstvena nega – 
nadaljevanje študija na podlagi meril za prehode, ki vključuje 
naslednje postavke: 165,00 

 Študentska izkaznica 6,00 

 Letni prispevek za informacijski sistem Novis in M-Novis 10,00 



 Prispevek za letno članarino Knjižnice VZŠCE in Osrednje knjižnice 
Celje 11,00 

 Priročnik negovalne diagnoze: definicija in klasifikacija 30,00 

 Identifikacijska kartica 1,00 

 Zavarovanje v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu z 
zakonom – 20. čl. ZPIZ-21 12,30 

 Zaščitna delovna obleka VZŠCE (dve delovni obleki) 80,00 

 Drugi prispevki povezani s študijem (študijski vodnik, katalog postopkov 
in posegov, potrdila o vpisu in opravljenih izpitih, fotokopije, del 
obštudijskih dejavnosti) 14,70 

1.d Vpisnina za vpis v višji letnik in pri ponovnem vpisu v letnik 
študijskega programa Paliativna oskrba, ki vključuje naslednje 
postavke: 35,00 

 Nalepka za študentsko izkaznico 1,00 

 Letni prispevek za informacijski sistem Novis in M-Novis 10,00 

 Prispevek za letno članarino Knjižnice VZŠCE in Osrednje knjižnice 
Celje 11,00 

 Drugi prispevki povezani s študijem (študijski vodnik, potrdila o vpisu in 
opravljenih izpitih, fotokopije, del obštudijskih dejavnosti) 13,00 

1.e Vpisnina za študente, ki imajo status študenta še 12 mesecev po 
zaključku zadnjega semestra študija (absolventski staž), ki vključuje 
naslednje postavke: 27,00 

 Nalepka za študentsko izkaznico 1,00 

 Letni prispevek za informacijski sistem Novis in M-Novis 10,00 

 Prispevek za letno članarino Knjižnice VZŠCE in Osrednje knjižnice 
Celje 11,00 

 Drugi prispevki povezani s študijem (potrdila o vpisu in opravljenih 
izpitih, del obštudijskih dejavnosti) 5,00 

1.f Prispevek za študente brez statusa, ki opravljajo študijske 
obveznosti na VZŠCE  

35,00 

 Administrativni stroški vodenja evidenc za osebe brez statusa 14,00 

 Letni prispevek za informacijski sistem Novis in M-Novis 10,00 

 Prispevek za letno članarino Knjižnice VZŠCE in Osrednje knjižnice 
Celje 11,00 

   

2.  ŠOLNINA  

 Šolnina za študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega - letnik 
izrednega študija2 3.400,00 

 Vrednost 1 kreditne točke za izračun cene za posamezen predmet v 
študijskem programu Zdravstvena nega3 65,00 

 Šolnina za študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba – letnik 
izrednega študija4 2.500,00 

 Vrednost 1 kreditne točke za izračun cene za posamezen predmet v 
študijskem programu Paliativna oskrba 50,00 

   

 DIPLOMSKO DELO / DIPLOMSKI IZPIT  

 Prispevek za diplomsko delo za študente, ki bodo diplomirali po več kot 
dveh letih od prenehanja statusa študenta 

550,00 

 Prispevek za 4. opravljanje diplomskega izpita 550,00 

 MAGISTRSKO DELO  

 Prispevek za magistrsko delo za študijski program 2. stopnje Paliativna 
oskrba4 

500,00 

   

3. IZPITI IN DRUGE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI  



 Opravljanje izpita za osebe brez statusa 70,00 

 Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita/kolokvija 70,00 

 Komisijski izpit 120,00 

 Opravljanje kliničnega usposabljanja za študente brez statusa 
(ovrednotenje na podlagi števila ur kliničnega usposabljanja v 
predmetniku študijskega programa) 1,00 /uro 

   

4. PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI  

 Vloga za priznavanje učnih enot opravljenih v drugih programih 
terciarnega izobraževanja/učno enoto5 20,00 

 Vloga za priznavanje kliničnega usposabljanja 35,00 

 Vloga za priznavanje znanja, pridobljenega v drugih formalnih in/ali 
neformalnih programih izobraževanja ter znanja in spretnosti, 
pridobljenih s priložnostnim učenjem6 150,00 

 Vloga za vpis po Merilih za prehode iz študijskih programov drugih 
visokošolskih zavodov oz. višješolskih zavodov7 80,00 

 Vloga za opravljanje izpitov kot udeleženec izobraževanja 45,00 

 Vloga za izjemni vpis v višji letnik/izjemni ponovni vpis 45,00 

   

5. KNJIŽNICA VZŠCE  

 Izgubljena literatura (cena nakupa nove literature in obdelave gradiva) dejanski 
stroški 

 Medknjižnična izposoja 7,00/enoto 
gradiva 

 STROŠKI OPOMINOV  

 1. opomin 2,50 

 2. opomin 5,00 

 3. opomin 7,50 

6. DRUGI PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ  

 Program propedevtike8 stroški SZŠ 

 Izdaja dvojnika študentske izkaznice 5,00 

 Izdaja raznih potrdil osebam brez statusa, izpisanim in drugim 20,00 

 Izdaja dvojnika identifikacijske kartice 3,00 

 Izdaja dvojnika diplomske listine 25,00 

 Izdaja dvojnika priloge k diplomi 25,00 

7. IZVOLITEV V NAZIV9  

 Visokošolski učitelj – prva izvolitev 2.000,00 

 Visokošolski učitelj – ponovna izvolitev 1.500,00 
 

Storitve so oproščene plačila DDV na podlagi 8. točke prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na 

dodano vrednost (UL RS št. 117/2006). 

 

Cenik je bil sprejet na 11. seji Upravnega odbora Visoke zdravstvene šole v Celju dne, 13. 7. 2022. 

 

_______________________ 

Opombe: 

 
1Znesek je določen skladno s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (UL RS št. 

36/2021). 

 
2Način plačila šolnine: 

Šolnino je možno poravnavi v 5. obrokih: 

- 1. obrok 1.000,00 EUR ob vpisu; 
- 2. obrok 600,00 EUR do 20. 11. 2022; 



- 3. obrok 600,00 EUR do 20. 1. 2023;  
- 4. obrok 600,00 EUR do 20. 3. 2023; 
- 5. obrok 600,00 EUR do 20. 5. 2023. 

V kolikor se šolnina poravna v celotnem znesku ob vpisu (najkasneje do 30. 9. 2022), se prizna 5 % popust 
(velja za plačilo fizičnih oseb). 
 
Vračilo šolnine v primeru izpisa iz študijskega programa:  
V primeru, da se kandidat izpiše do 31. oktobra 2022, se mu že vplačana vpisnina in 1. obrok šolnine ne 
povrneta, ostalih obrokov šolnine pa mu ni potrebno poravnati. Če se kandidat izpiše po 31. oktobru 2022, 
je zavezan k plačilu celotne šolnine za študijsko leto. 
 
3Cena posameznega predmeta se izračuna sorazmerno s številom kreditnih točk. 

 
4 Način plačila šolnine: 

Šolnino je možno poravnavi v 4. obrokih: 

- 1. obrok 1.000,00 EUR ob vpisu; 
- 2. obrok 500,00 EUR do 20. 11. 2022; 
- 3. obrok 500,00 EUR do 20. 1. 2023;  
- 4. obrok 500,00 EUR do 20. 3. 2023. 

 
V kolikor se šolnina poravna v celotnem znesku ob vpisu (najkasneje do 30. 9. 2022), se prizna 5 % popust 
(velja za plačila fizičnih oseb). 
 
Vračilo šolnine v primeru izpisa iz študijskega programa:  
V primeru, da se kandidat izpiše do 31. oktobra 2022, se mu že vplačana vpisnina in 1. obrok šolnine ne 
povrneta, ostalih obrokov šolnine pa mu ni potrebno poravnati. Če se kandidat izpiše po 31. oktobru 2022, 
je zavezan k plačilu celotne šolnine za študijsko leto. 
 
5 Prispevek za magistrsko delo študent poravna od oddaji magistrskega dela v tehnični pregled. 

 
6 Kandidat lahko zaprosi za uveljavljanje znanja in spretnosti, pridobljenih v drugih formalnih in/ali 

neformalnih oblikah izobraževanja. Za druge formalne oblike se šteje vsaka sistematična izobraževalna 

dejavnost, ki jo izvajajo vzgojno-izobraževalni in visokošolski zavodi. Neformalno izobraževanje lahko 

poteka v izobraževalnih institucijah, ki izvajajo formalne oblike izobraževanja, ali zunaj njih (tečaji, delavnice, 

seminarji in podobno). Kandidat lahko zaprosi tudi za priznavanje znanja in spretnosti, ki si jih je pridobil 

z opravljanjem dela, samoizobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem (Pravilnik o priznavanju znanja in 

spretnosti VZŠCE). Vloga je popolna, ko je k vlogi priloženo dokazilo o poravnanem prispevku za 

obravnavo vloge. 

 
7 Vloga za vpis po Merilih za prehode se odda v času razpisanih prijavnih rokov na VZŠCE.  

 
8 VZŠCE izvaja program propedevtike v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Celje. Študenti poravnajo 

prispevek za propedevtični program skladno s Cenikom SZŠ. 

 
9Izvolitve v nazive, ki so v interesu VZŠCE, lahko dekan ali UO oprosti plačila. 

 


