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Miklošičeva cesta 36, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 

www.ipal.si 
 

 

CENIK IZOBRAŽEVALNIH STORITEV  

NA DIPLOMSKEM ŠTUDIJU IN USPOSABLJANJU PO METODI IPAL 
 

 
 

1. Propedevtika Metode IPAL: 

1.1. Kotizacija za posamezno srečanje temeljne skupine Iniciacije v Metodo IPAL je 32,00 €.  

1.2. Kotizacija za posamezno srečanje specialistične skupine Iniciacije v Metodo IPAL je 50,00 €. 

 

2. Šolnina na diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL se sestoji iz treh delov: 

2.1. Mesečna šolnina znaša 95,00 € in se plačuje zaporedoma 36 mesecev. 

2.2. Kotizacija za posamezen celodnevni seminar znaša 23,00 €. 

2.3. Kotizacija za posamezno srečanje astroloških vaj in male skupine Metode IPAL znaša 15,00 €.  

       V vsakem semestru je okvirno 7 srečanj po 3 ure vaj in male skupine. 

 

3. Kotizacija za gojence na odobrenem pavziranju (največ en semester naenkrat):  

3.1. Kotizacija za posamezen celodnevni seminar znaša 23,00 €. 

 

4. Kotizacija za gojence s certifikatom ali diplomo Metode IPAL:  

4.1. Kotizacija za posamezen celodnevni seminar znaša 40,00 €. 

 

5. Kotizacija za gojence, ki so zaključili program Iniciacije v Metodo IPAL (velja samo prvi semester po 

zaključenem programu) 

5.1. Kotizacija za posamezen celodnevni seminar znaša 40,00 €. 

 

6. Kotizacija za zunanje slušatelje:  

6.1. Kotizacija za posamezen celodnevni seminar znaša 66,00 €. 

6.2. Na paket treh celodnevnih seminarjem po izbiri v enem semestru se prizna 15%. 

 

7. Nadomestilo za 14-dnevni dostop do online posnetka seminarja znaša 11,50 € za posamezen seminar. 

Nadomestilo za izposojo je izvzeto v času rednega plačevanja šolnine in v času semestrskega odmora na 

diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL. 

 

8. V Knjižnici Instituta IPAL znaša letno nadomestilo za izposojo knjig 15,00 €. Nadomestilo za izposojo je 

izvzeto v času rednega plačevanja šolnine in v času semestrskega odmora na diplomskem študiju in 

usposabljanju po Metodi IPAL.  

 

9. Plačilo za izpit na diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL znaša 50,00 € za 45-minutno 

konzultacijo pisnega dela izpita in ustni izpit.  

 

10. Mentorstvo pri diplomski nalogi znaša 170,00 € za vsakega mentorja (pri vsaki diplomski nalogi sta dva 

mentorja). 

 

 

 

Cenik velja od 1. 1. 2020 dalje. 

 

 


