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Upravni odbor IBS Mednarodne poslovne šole, je na podlagi Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih 
v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022), na seji Upravnega odbora IBS 
Mednarodne poslovne šole Ljubljana, dne 16. 2. 2023, sprejel sklep o šolninah ter prispevkih za študij 
za šolsko leto 2023/2024, ki se glasi 
 
 

Cenik šolnin ter prispevkov za študij za šolsko leto 2023/2024 
 

 
Dodiplomski študij 
 
Šolnina za en letnik  študija Cena v EUR 
Dodiplomski študij (1. stopnja) za fizične in pravne osebe 4.000,00 
Vpisni stroški (stroški izbirnega postopka, vpisna dokumentacija, ipd.)* 250,00 
Cena izpita za študente, ki niso vpisani - dodiplomski študij (1. stopnja) za 5 ECTS 400,00 
Cena izpita za študente, ki niso vpisani - dodiplomski študij (1. stopnja) za 10 ECTS 800,00 
Cena diplome za študente, ki niso vpisani - dodiplomski študij (1. stopnja) 700,00 
Dvojnik diplome, drugih dokumentov 50,00 
Ponavljanje letnika/absolventski staž 1.000,00 
*Vpisnina se zaračuna ob vsakem novem študijskem letu. 
 

Magistrski študij 
 
Šolnina za en letnik  študija Cena v EUR 
Podiplomski študij (2. Stopnja) za fizične in pravne osebe 4.000,00 
Vpisni stroški (stroški izbirnega postopka, vpisna dokumentacija, ipd.)* 250,00 
Cena izpita za študente, ki niso vpisani - podiplomski študij (2. stopnja) za 5 ECTS 500,00 
Cena izpita za študente, ki niso vpisani - podiplomski študij (2. stopnja) za 10 ECTS 1.000,00 
Cena diplome za študente, ki niso vpisani - podiplomski študij (2. stopnja) 1.000,00 
Dvojnik diplome, drugih dokumentov 50,00 
Ponavljanje letnika/absolventski staž 1.000,00 
*Vpisnina se zaračuna ob vsakem novem študijskem letu. 
 
Prispevki za: 

- stroške nadaljnjih izpitov pri istem predmetu, 
- stroške komisijskih izpitov,  
- stroške, povezane z izvajanjem študijskega programa na terenu in strokovnih ekskurzij (prevoz, 

namestitev, ipd.), 
- članarino za visokošolske knjižnice,  
- druge prispevke za študij v delu, ki so nujni za izvedbo študijskega programa (uporaba 

informacijsko-komunikacijske opreme, interesne dejavnosti študentov, ipd.), 
se študentom zaračunajo po dejanskih materialnih stroških. 
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Šolnino in dodatne storitve za en letnik v študijskem letu 2023/2024 samoplačniki lahko poravnate na 10 
obrokov brez obresti. Pravne osebe praviloma poravnate šolnino in dodatne storitve v enem obroku. Tujci 
poravnajo šolnino in dodatne storitve v enem obroku. Za odobritev obročnega plačila se zaračuna 50,00 €, 
ki jih plačate skupaj s 1. obrokom in vpisnino ob vpisu. Obrok za 1. ali 2. ali 3. letnik znaša 1/10 
zaračunane šolnine in dodatnih storitev. 
 
 

 
doc. dr. Sandi Knez 
Predsednik Upravnega odbora 
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana 
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