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Ljubljana, 20.7.2020

Zadeva: izdaja računov za storitve na podlagi Cenika Univerze v Ljubljani

Spoštovani študenti,
obveščamo vas, da na UL Medicinski fakulteti od 20. 7. 2020 dalje na VISu uporabljamo modul
računovodstvo. To pomeni, da boste od 20. 7. 2020 dalje za vse opravljene storitve, vezane na
Cenik Univerze v Ljubljani prejeli račun v vašem VISu ter na vaš e-poštni naslov, ki je zabeležen v
VISu (po potrebi ga lahko sami spremenite). Račun boste prejeli po opravljeni storitvi, pri čemer
bo rok plačila 8 dni od izdaje računa.
V praksi gre najpogosteje za naslednje primere, v katerih boste po novem prejeli račun preko VISa:
izdaja potrdila o opravljenih izpitih v slovenskem ali angleškem jeziku,
prijava na komisijskiizpit (4. in S. opravljanje posameznega predmetnega izpita),
prijave na izpite oseb, ki so brez statusa študenta 0>pavzerji«)
naročanje nove študentske izkaznice in podobno.
Študenti se boste po novem na komisijske izpite (4. opravljanje predmetnega izpita, S. opravljanje
predmetnega izpita pa po odobreni prošnji s strani Komisije za študentska vprašanja) prijavljali
sami preko VISa, na enak način kot na ostale izpite - najmanj pet dni pred izpitnim rokom.
Ravno tako se boste na izpite sami preko VISa prijavljali vsi, ki nimate statusa študenta (pavzirate)
in ki ste se do sedaj morali na izpite prijavljati preko referata.
Za obe vrsti prijave na izpit boste račun za opravljanje izpita prejeli preko VISa po tem, ko boste
izpit opravljali. V primeru pravočasne odjave od izpita vam račun ne bo poslan.
Vpisni stroški:
Račun preko VISa boste prejeli tudi za vpisne stroške, ki jih od sedaj naprej ne boste več poravnali
pred samim vpisom, temveč šele po tem, ko nam boste že poslali vpisni list in boste že vpisani v
(višji ali isti) letnik. Rok za plačilo teh računov bo 30. september. To pomeni, da nam ob vpisu
ne boste več pošiljali potrdilo plačilu vpisnih stroškov, temveč boste naknadno poravnali
račun, ki vam bo izdan preko VISa.
Upamo, da bomo z omenjeno nadgradnjo pripomogli k poenostavitvi postopkov, ki jih vodimo v
referatu ter k večji preglednosti plačanih stroškov, čemur boste lahko sledili v vašem VISu.
Prijetno poletje vam želim,

