
       

 

 

CENIK STORITEV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22 
 

 

CENIK  

študij Psihoterapevtske znanosti 
študij Psihoterapevtske propedevtike  

Specialistični študij 
 

ŠOLNINE 

Dodiplomski študij Psihoterapevtske znanosti 

1. letnik 5.000,00 EUR 

2. letnik 5.000,00 EUR 

3. letnik 5.000,00  EUR 

3. letnik – skupne vsebine* 2.700,00 EUR 

Članarina za ÖH (Avstrijski študentski svet)/ semester** 20,70 EUR 

Skupinska osebna izkušnja*** 12,50 EUR/ 

pedagoško uro 

(45 minut) 

Pregled dokumentacije in priprava diferencialnega programa**** 100,00 EUR 

Magistrski študij Psihoterapevtske znanosti 

1. letnik 5.450,00 EUR 

1. letnik – skupne vsebine* 2.860,00 EUR 

2. letnik 5.450,00 EUR 

2. letnik – skupne vsebine* 2.860,00 EUR 

Članarina za ÖH (Avstrijski študentski svet)/ semester** 20,70 EUR 

Program Psihoterapevtske propedevtike 

       1. letnik 2.800,00 EUR 

Diferencialni program obračun po KT 

Pregled dokumentacije in priprava diferencialnega programa**** 50,00 EUR 

Specialistični študij  
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1. letnik 3.000,00 EUR 

2. letnik 3.000,00 EUR 

3. letnik 3.000,00 EUR 

4. letnik 2.745,00 EUR 

Dodatna skupinska osebna izkušnja na specialističnem študiju 15,00 EUR/uro 

Dodatno organizacijsko delo na podlagi izdanega sklepa KŠŠZ 50,00 – 500,00 EUR 

*Samo skupne vsebine, v primeru, ko študent specialistični del opravlja izven SFU Ljubljana (samo za študij Psihoterapevtske    

znanosti). 

**Z možnostjo spremembe, glede na zahteve ÖH v posameznem semestru. 

***V sklopu  3. letnika dodiplomskega študija Psihoterapevtske znanosti mora študent poravnati znesek organizacije in 

izvedbe  (učne) skupinske osebne izkušnje  na SFU Ljubljana.  

****V primeru, vpisa v  študijski program se plačani znesek priprave diferencialnega programa odšteje od  zneska šolnine. 

OPOMBA: Strošek preostalih ur individualne osebne izkušnje in psihiatrične prakse na magistrskem študiju Psihoterapevtske 

znanosti poravna študent direktno izvajalcem. 

 

 

 DRUGI PRISPEVKI 

1. Vpisnina 

-  strošek vpisne dokumentacije, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih 

študijskih obveznostih 

 

 

 

395,00 EUR -      strošek izvedbe tridnevnega uvodnega seminarja 

-      strošek dodatnega individualnega razgovora 

2. Izpiti/predmeti  

2.1. Prvi do tretji izpitni rok za redno vpisane študente - 

2.2. Izpit v času ponavljanja* 50,00 EUR 

2.3. Opravljanje predmeta v času pavziranja** obračun po KT in 

50,00 EUR/ izpitni rok 

2.4. Komisijski izpit 120,00 EUR 

2.5. Diferencialni izpit** obračun po KT 

2.6. Fakultativno poslušanje predmeta na programu Psihologije 6,00 EUR/ pedagoško 

uro/*** 

2.7. Fakultativno poslušanje predmeta na specialističnem programu 6,00 EUR/ pedagoško 

uro/*** 

3. Vrednost 1 kreditne točke 

3.1. Dodiplomski študij, Psihoterapevtska propedevtika in specialistični študij 85,00 EUR 
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3.2. Magistrski študij 90,00 EUR 

       4.   Izdaja odločb in sklepov 

4.1. Sklep o priznavanju izpitov izven SFU Ljubljana - 

4.2. Sklep o priznavanju prakse - 

4.4. Sklep o prehodu v višji letnik brez opravljenih obveznosti 50,00 EUR 

4.5. Sklep o priznavanju in vrednotenju izobraževanja ob vpisu neposredno 

na magistrski študij in program Psihoterapevtske propedevtike (diferencialni 

program)  

- 

4.6. Sklep o pogojih za nadaljevanje oz. dokončanje študija (po pavziranju 

študija več kot 2 leti) 

50,00 EUR (PST prop., 

spec. študij) 

100,00 EUR (fakultetni 

študij) 

4.7. Izdaja sklepa za Dovoljenje za opravljanje psihoterapevtske prakse v 

zasebni praksi (veljavno od 1.10.2023 naprej) 

100 eur**** 

300 eur**** 

5. Diplomsko delo in zaključni izpit 

5.1. Dodiplomski in magistrski študij Psihoterapevtske znanosti vključeno v šolnino 

ali po KT** 

5.2. Specialistični študij- zaključni izpit 350,00 EUR 

5.3. Izdaja diplomske listine s prilogo k diplomi (duplikat) 50,00 EUR 

*Študent s statusom ponavljalca pridobi tri nove redne izpitne roke in pravico do ponovnega obiska predavanj. Plačilo 

posameznega izpitnega roka je potrebno poravnati pred pristopom k izpitu.  

**Študent s statusom pavzerja lahko opravlja predmet (obiskuje predavanja in koristi izpitne roke preostale iz preteklih 

študijskih let) tako, da poravna vrednost predmeta, glede na KT (pri čemer je vrednost KT določena s cenikom) in ceno 

posameznega izpitnega roka. Plačilo po KT je potrebno poravnati pred začetkom predavanj. Plačilo posameznega izpitnega 

roka je potrebno poravnati pred pristopom k izpitu. 

***Študent poravna znesek celotnega obsega predavanj posameznega predmeta glede na število pedagoških ur, določenih v 

predmetniku študijskega programa pred začetkom predavanj. Študent posluša predavanja/seminar in ne opravlja izpita ter 

na koncu pridobi potrdilo o prisotnosti na predavanju/seminarju z navedenim številom ur. 

****V primeru, da SFU Ljubljana specializantu pod supervizijo krije strošek zavarovanja poklicne odgovornosti ter tečaj in izpit 

iz varstva pri delu v organizaciji SFU Ljubljana (izvaja se enkrat letno), znaša cena dovoljenja 200 eur. V primeru, da specializant 

nosi strošek zavarovanja za poklicno odgovornost ter tečaja in izpita varstva pri delu sam, znaša strošek 100 eur. 

 

 
CENIK 

študij Psihologije 
 

ŠOLNINE 

Dodiplomski študij  

1. letnik 5.000,00 EUR 
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2. letnik 5.000,00 EUR 

3. letnik 5.000,00 EUR 

Članarina za ÖH (Avstrijski študentski svet)/ semester* 20,70 EUR 

Magistrski študij  

1. letnik 5.450,00 EUR 

2. letnik 5.450,00 EUR 

Članarina za ÖH (Avstrijski študentski svet)/ semester* 20,70 EUR 

*Z možnostjo spremembe, glede na zahteve ÖH v posameznem semestru. 

 

 DRUGI PRISPEVKI 

Vpisnina 

- strošek vpisne dokumentacije, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih 

študijskih obveznostih 

 

 

 

395,00 EUR -      strošek izvedbe uvodnega seminarja 

-      strošek dodatnega individualnega razgovora 

Izpiti/predmeti  

Prvi do četrti izpitni rok za redno vpisane študente - 

Izpit v času ponavljanja  - 

Fakultativno poslušanje predmeta na programu Psihoterapevtske znanosti 6,00 EUR/ pedagoško 

uro/* 

Izdaja odločb in sklepov 

Sklep o priznavanju izpitov opravljenih izven SFU Ljubljana pred vpisom na 

SFU Ljubljana** 

100,00 EUR 

Sklep o priznavanju prakse - 

Sklep o priznavanju in vrednotenju izobraževanja ob vpisu neposredno na 

magistrski študij (diferencialni program) *** 

100,00 EUR 

Sklep o pogojih za nadaljevanje oz. dokončanje študija (po pavziranju študija 

več kot 2 leti) 

50,00 EUR 

Diplomsko delo  

Dodiplomski in magistrski študij  vključeno v šolnino 
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Izdaja diplomske listine s prilogo k diplomi (duplikat) 50,00 EUR 

*Študent poravna znesek celotnega obsega predavanj posameznega predmeta glede na število pedagoških ur, določenih v 

predmetniku študijskega programa pred začetkom predavanj. Študent posluša predavanja/seminar in ne opravlja izpita ter 

na koncu pridobi potrdilo o prisotnosti na predavanju/seminarju z navedenim številom ur. 

** V primeru vpisa v  študijski program se plačani znesek odšteje od  zneska šolnine. 

*** V primeru vpisa v  študijski program se plačani znesek priprave diferencialnega programa odšteje od zneska šolnine. 
 
CENIK 

Oglaševanje 
 

OGLAŠEVANJE V OKVIRU PLATFORM SFU LJUBLJANA 

7.1  Oglaševanje na interni spletni strani SFU Ljubljana 40,00 EUR 

7.2  Oglaševanje na facebook strani SFU Ljubljana 40,00 EUR 

7.3  Oglaševanje na facebook strani SFU Ljubljana in na interni spletni strani 

SFU Ljubljana 

70,00 EUR 

7.4 Objava na blogu SFU Ljubljana (vključena objava na facebook strani 

Ambulante SFU Ljubljana) 

120,00 EUR 

 

 
CENIK 

Ambulanta SFU Ljubljana 
 

STORITVE SPECIALIZANTOV POD SUPERVIZIJO* 

8.1 Uvodni postopek 40,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

8.2 Partnerska psihoterapija* 50,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

8.3 Individualna psihoterapija* 40,00 EUR 1 srečanje  

(45 min) 

8.4 Družinska psihoterapija* 60,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

8.5 Skupinska psihoterapija* 15,00 EUR/osebo 1 srečanje 

(90 min) 

8.9 Psihoterapija na domu** 50,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

8.10 Psihoterapija na domu*** 50,00 EUR + 

potni stroški 

1 srečanje 

(45 min) 
*Pri določanju cene terapij se upošteva socialno-ekonomski status klienta. 

**Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški. 

*** Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,37 eur/km.  
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STORITVE PSIHOTERAPEVTOV, PSIHOLOGOV, 

SOCIALNIH DELAVCEV IN SUPERVIZORJEV* 

9.1 Partnerska psihoterapija 70,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

9.2 Individualna psihoterapija 60,00 EUR  1 srečanje 

 (45 min) 

9.3 Družinska psihoterapija 90,00 EUR 1 srečanje 

 (45 min) 

9.4 Skupinska psihoterapija 20,00 EUR/osebo 1 srečanje  

(90 min) 

9.5 Krizna intervencija (psihoterapevtska/ 

socialno delavska) 

70,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

9.6 Psihoterapevtsko/psihiatrično mnenje 50,00 EUR - 300,00 EUR  odvisno od 

zahtevnosti in 

obsega mnenja 

9.7 Psihiatrični prvi pregled 100,00 EUR 1 srečanje 

 (90 min) 

9.8 Psihiatrično svetovanje 70,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

9.9 Psihosocialno svetovanje družinam  60,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

9.10 Psihosocialno svetovanje 40,00 EUR 1 srečanje  

(45 min) 

9.11 Psihoterapija na domu** 70,00 EUR 1 srečanje 

(45 min) 

9.12 Psihoterapija na domu*** 70,00 EUR + 

potni stroški 

1 srečanje 

(45 min) 

9.13 Supervizije - individualno 70,00 EUR 1 srečanje  

 (45 min) 

9.14 Supervizije - skupina 140,00 EUR 1 srečanje 

 (90 min) 

9.15 Interdisciplinarna supervizija za 

specializante SFU Ljubljana 

150,00 EUR 10 srečanj 

(10x90 min) 

* Pri določanju cene storitev se lahko upošteva socialno-ekonomski status klienta. 

**Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški. 

*** Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,37 eur/km.  

**** V ceni psihodiagnostičnega pregleda je vključen intervju, uporaba testov, vrednotenje rezultatov ter izvid. 
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CENIK 
Psihološka svetovalnica 

 

PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA 

Klinično psihološko svetovanje 

Uvodno srečanje 100,00 EUR 

(90 min) 

Nadaljnja srečanja 80,00 EUR 

(60 min) 

Psihološko svetovanje 

Srečanje 60,00 EUR 

(60 min) 

Psihodiagnostika 

Pregled in mnenje  

(glede na zahtevnost, časovni okvir, količino uporabljenih instrumentov) 

250 -450 EUR 

(trajanje po potrebi) 

  Coaching 

Srečanje 70,00 EUR 

(60 min) 
* Pri določanju cene storitev se lahko upošteva socialno-ekonomski status klienta. 

 

 

 

DRUGE STORITVE 

11.1 Organizacija psihoterapevtske prakse (evidenčni vpis za tekoče 

študijsko leto ) 

250,00 EUR 

11.2 Učna pomoč na domu v Ljubljani in okolici 25,00 EUR 

(45 min) 

11.3 Učna pomoč na domu izven Ljubljane 30,00 EUR 

(45 min) 

 

CENIK 
Založba SFU Press Ljubljana 

 

PUBLIKACIJE 

14.1 Osnove klasične psihoanalize 29,50 EUR 

14.2 Enfant terrible psihoanalize 19,00 EUR 

14.3 SISTEMSKA DRUŽINSKA TERAPIJA Z OTROKI, MLADOSTNIKI IN 

STARŠI: Model reke življenja in analogne metode 

38,00 EUR 
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14.4 TAKO MLAD PA ŽE PSIHOTERAPEVT: Empirična raziskava o 

neposrednem akademskem študiju psihoterapije 

25,00 EUR 

14.4 Kovčing in sistemska supervizija s srcem, rokami in razumom 38,00 EUR 

 

CENIK 
Igralni brlog 

 

IGRALNI BRLOG 

Vključitev v skupino ''Igralni brlog'' 300,00 EUR/mesec** 

Kreativna delavnica (2 šolski uri) 10,00 EUR/obisk* 

Raziskovanje narave (4 šolske ure) 15,00 EUR/obisk* 

*Za udeležbo na delavnicah se je potrebno dogovoriti vsaj 2 dni prej. Pogoj za udeležbo na delavnici je starost otrok od 4 let 
naprej oz. manj po posebnem dogovoru. 
**V ceno je vključena ekološka malica. Spodbujamo, da se otrok priključi skupini za več mesecev, saj otrok potrebuje vsaj 1 
mesec, da se čustveno naveže in sprosti v skupini. 
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CENIK 

Najem prostorov 
 

NAJEM PROSTOROV* 

12.1 Predavalnica 1 40,00 EUR/ uro 

12.2 Predavalnica 3, 4, 5 30,00 EUR/ uro 

12.3 Predavalnica 6 20,00 EUR/ uro 

12.4 Predavalnica 7 50,00 EUR/ uro 

12.5 Predavalnica 8, 9, 10, 11 15,00 EUR/ uro 

12.6 Terapevtska soba 10,00 EUR/ uro 

*Možnost dogovora za pavšalno ceno v primeru dalj trajajočega (dogovora) najema. 

 
CENIK 
Knjižnica SFU Ljubljana 
 

LETNA ČLANARINA 

Študenti SFU, sodelavci in zaposleni na SFU Brezplačno 

Vsi ostali (fizične osebe) 20,00 EUR 

ZAMUDNINA (enota na dan) 

Izposoja na dom 0,20 EUR 

Neprevzeto naročeno oz. rezervirano gradivo 0,30 EUR 

Pri izposoji iz čitalnice 6,00 EUR 

OPOMINI 

1. Opomin (po elektronski pošti) 0,50 EUR 

2. Opomin (po elektronski pošti) 1,00 EUR 

3. Opomin (pismeno in po elektronski pošti) 3,00 EUR 

IZGUBLJENA LITERATURA 

Stroški nabave Dejanski stroški 

Stroški obdelave 10,00 EUR 

Bančni in dobavni stroški pri naročilu iz tujine 20,00 EUR 

KAVCIJE IN ODŠKODNINE 

Odškodnina za poškodovano gradivo Dejanski stroški 
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Odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti Stroški izvoda s podobno vsebino (po dogovoru s 

knjižnico SFU Ljubljana) 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA iz knjižnice SFU 

Izposoja enote knjižnega gradiva 8,00 EUR 

Fotokopija na stran, do 20 strani 5,00 EUR 

Vsaka naslednja stran 0,15 EUR 

Članek poslan elektronsko 4,00 EUR 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA iz slovenskih in knjižnic v tujini 

Izposoja enote knjižnega gradiva Stroški dobavitelja 

Članek Stroški dobavitelja 

Članek poslan elektronsko Cena dobavitelja 

FOTOKOPIRANJE študijskega gradiva 

Do 10 strani Brezplačno 

Vsaka naslednja stran 0,10 EUR 

STROŠKI POŠILJANJA 

Stroški pošiljanja po pošti – navadno  Dejanski stroški po ceniku Pošte Slovenije d.o.o. 

Stroški pošiljanja po pošti – priporočeno Dejanski stroški po ceniku Pošte Slovenije d.o.o. 

*Plačilo vseh storitev je možno v knjižnici SFU Ljubljana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


