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Šolnine za študij na študijskih programih prve in druge stopnje, ki jih izvaja UL FGG v okviru 
javne službe za državljane Republike Slovenije, za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in za tujce 
 

UO UL FGG je s Sklepom št. 5.5/ 12RS - 2019 sprejel znižane šolnine za š. l. 2019/2020 za 

študente prvo in drugostopenjskih študijskih programov, ki jih izvaja UL FGG. Znižane cene 

šolnin veljajo za tujce v skladu s 4. členom »Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih 

domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (UL RS št. 

77/2016)«. Znižane cene šolnin veljajo tudi za študente, ki so državljani RS in državljani članic 

Evropske  unije,  če  imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe,  

pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene 

izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega 

so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom ZViS na prejšnjem študijskem 

programu. 

 
ČLANICA ŠTUDIJSKI PROGRAMI  

LETNIK 
 

ŠOLNINA 
FGG ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE 

  

 
 

VS 

 
Tehnično upravljanje nepremičnin 

1. letnik 3.150,00 € 

2. letnik 3.150,00 € 

3. letnik 3.150,00 € 

 
Operativno gradbeništvo 

1. letnik 3.150,00 € 

2. letnik 3.150,00 € 

3. letnik 3.150,00 € 

 
 
 
 

UN 

 
Gradbeništvo 

1. letnik 3.950,00 € 

2. letnik 3.950,00 € 

3. letnik 3.950,00 € 

 
Geodezija in geoinformatika 

1. letnik 3.950,00 € 

2. letnik 3.950,00 € 

3. letnik 3.950,00 € 

 
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 

1. letnik 3.950,00 € 

2. letnik 3.950,00 € 

3. letnik 3.950,00 € 

 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE   
  

 

Geodezija in geoinformatika 
1. letnik 4.050,00 € 

2. letnik 4.050,00 € 
 

Gradbeništvo 
1. letnik 4.050,00 € 

2. letnik 4.050,00 € 
 

Prostorsko načrtovanje 
1. letnik 4.050,00 € 

2. letnik 4.050,00 € 
 

Stavbarstvo 
1. letnik 4.050,00 € 

2. letnik 4.050,00 € 
 

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 
1. letnik 4.050,00 € 

2. letnik 4.050,00 € 

 
 

 


