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Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih 

Naslov: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto  

Spletna stran: www.sc-nm.si/eio/  
E- naslov: eio@sc-nm.si  
 
Uradne ure Enote za izobraževanje odraslih: 

Od ponedeljka do petka, od 11.00 do 13.00 

 

Vodja enote 

dr. Matej Forjan 

e-naslov: matej.forjan@sc-nm.si  

telefon: (07) 3932 120 

 

Kontaktni podatki za vpis:  

 

Vodja izobraževalnega področja 

Aleksandra Barič Vovk, univ. dipl. ped. 

e-naslov: aleksandra.baric.vovk@sc-nm.si  

telefon: (07) 3932 202 

 

Vodja izobraževalnega področja 

Dijana Golovrški, univ. dipl. inž. 

e-naslov: dijana.golovrski@sc-nm.si  

telefon: (07) 3932 208 

 

Vodja izobraževalnega področja 

Vesna Pirc, univ. dipl. ekon. 

e-naslov: vesna.pirc@sc-nm.si  

telefon: (07) 3932 201 
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INFORMATIVNI DAN 

Informativni dan bo v četrtek, 16. junija 2022, ob 17. uri v pritličju novega trakta Šolskega centra Novo 

mesto (učilnica P4). Ostale informacije dobite na povezavi: https://www.sc-nm.si/vpis/informativni-

dan_2 

 

VPIS 

Vpis v izredno izobraževanje po javnoveljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva bo  

v sredo, 7. septembra 2022, ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. 

 

NAČIN IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA 

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali organizirane oblike izobraževanja v kombiniranem modelu, in 

sicer delno na daljavo kot e-izobraževanje in delno na sedežu šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sc-nm.si/vpis/informativni-dan_2
https://www.sc-nm.si/vpis/informativni-dan_2
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1 SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS 

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je izpolnil: 

 a) osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole (program 

devetletke) ali  

b) kdor je zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

Te programe izvedemo v dveh letih. Ob koncu izobraževanja kandidati opravljajo zaključni izpit. O 

posebnostih posameznih programov in o vsebini zaključnega izpita bodo kandidati seznanjeni na šoli. 

Izobraževanje lahko nadaljujejo po programih srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. 

tehniškega izobraževanja. 

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je: 

a) uspešno zaključil osnovno šolo 

 ali 

 b) program nižjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa - velja za a) in b) - izpolnjuje tudi druge 

(posebne), pri posameznih programih navedene, pogoje za vpis.  

Posebni pogoj, potreben za vpis v posamezni program srednjega poklicnega izobraževanja, je lahko 

psihofizična sposobnost.  

Te programe izvedemo v treh letih. Ob koncu izobraževanja kandidati opravljajo zaključni izpit.  O 

posebnostih posameznih programov in o vsebini zaključnega izpita bodo kandidati seznanjeni na šoli. 

Izobraževanje lahko nadaljujejo po programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja. Vpišejo se 

lahko tudi v Maturitetni tečaj.  

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA OZ. TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA 

V programe srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je: 

a) uspešno zaključil osnovno šolo 

 ali  



6 
 

b) program nižjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa - velja za a) in b) - izpolnjuje tudi druge 

(posebne), pri posameznih programih navedene, pogoje za vpis. 

Posebni pogoj, potreben za vpis v posamezni program srednjega strokovnega oz. tehniškega 

izobraževanja, je lahko psihofizična sposobnost ali posebna nadarjenost oziroma spretnost. 

Te programe izvedemo v največ treh letih, zaključijo se s poklicno maturo. O posebnostih posameznih 

programov in o vsebini poklicne mature bodo kandidati seznanjeni na šoli. Izobraževanje lahko 

nadaljujejo v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z 

opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature pa tudi v posameznih študijskih programih 

za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Vpisni pogoji so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v prvi 

letnik študijskega leta, ki ga objavljajo univerze in samostojni visokošolski zavodi. 

PROGRAMI POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA 

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program 

srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih oziroma je 

pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe, hkrati pa izpolnjuje tudi druge, pri posameznih 

programih, navedene pogoje.  

Posebni pogoj, ki se zahteva pred vpisom v nekatere programe poklicno-tehniškega izobraževanja, je 

psihofizična sposobnost pa tudi ustrezne delovne izkušnje. Psihofizične sposobnosti kandidat dokazuje 

z zdravniškim potrdilom. Z njim dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po posameznem 

programu. Delovne izkušnje kandidat dokazuje s potrdilom delodajalca ali z delovno knjižico. 

V nadaljevanju so navedeni posebni pogoji, potrebni za vpis v programe poklicno-tehniškega 

izobraževanja, katere izvajamo. Za programe, kjer je to posebej navedeno, je treba ob prijavi priložiti 

zdravniško potrdilo oziroma dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah.  

- Avtoservisni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja: 

a) avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, mehanik 

kmetijskih in delovnih strojev oziroma kmetijski mehanik; 

b) strojništva, elektrotehnike in računalništva: finomehanik, inštalater strojnih instalacij, klepar-krovec, 

konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, 

oblikovalec kovin-orodjar, urar, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik 

operater ali računalnikar in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti; 

- Elektrotehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: elektrikar, 

elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, 

avtomehanik ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na 
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področju elektrotehnike;  

- Gradbeni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: strojnik 

gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, izvajalec suhomontažne gradnje, 

slikopleskar, črkoslikar, slikopleskar – črkoslikar, kamnosek, polagalec talnih oblog, pečar – keramik, 

pečar-polagalec keramičnih oblog, dimnikar, zidar, tesar;  

- Lesarski tehnik: pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe: mizar, tapetnik ali drugi naziv srednje 

poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju lesarstva;  

- Logistični tehnik: pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe; 

- Strojni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, 

avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih 

instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, 

oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik operater, elektrikar, elektrikar 

energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene 

mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav;  

- Tehnik mehatronike: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 

mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, 

avtoserviser, avtomehanik, orodjar,  oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, 

finomehanik, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik 

gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, 

mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik, geostrojnik rudar;  

- Tehnik računalništva: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 

elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater, 

avtoserviser, avtomehanik ali drugi naziv srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih 

izkušenj na področju računalništva; 

- Zdravstvena nega: pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe bolničar-negovalec;  

Te programe izvedemo v dveh letih, zaključijo pa se s poklicno maturo. Tako o posebnostih 

posameznih programov kot tudi o vsebini poklicne mature bodo kandidati seznanjeni na šoli. 

Izobraževanje lahko nadaljujejo v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne 

izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature pa tudi v posamezne študijske 

programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Vpisni pogoji so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis 

v prvi letnik študijskega leta, ki ga objavljajo univerze in samostojni visokošolski zavodi. 
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POKLICNI TEČAJ 

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik 

izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z 

izobraževalnim programom določene, pogoje. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo. 

Izobraževanje po programih poklicnih tečajev traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo.  

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 

V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo. Izobraževanje traja štiri 

leta in se zaključi s splošno maturo. 
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2 VPIS IN ROKI 

 

2.1 Vpisni postopek 

S kandidati, ki se želijo vpisati, najprej izvedemo uvodni razgovor, na katerem jih seznanimo z: 

o merili in postopki za priznavanje formalno in/ali neformalno pridobljenega znanja, 

o mapo učnih dosežkov in možnostjo oblikovanja  osebnega izobraževalnega načrta. 

Pri priznavanju že pridobljenega znanja upoštevamo vse pozitivno ocenjene predmete in vse zaključene 

vsebinske sklope splošno izobraževalnih in strokovno teoretičnih modulov, ki se ujemajo z veljavnimi 

vsebinami vsaj v obsegu 70 %. Za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja mora 

kandidat vložiti pisni zahtevek za priznavanje. Zahtevo vloži na Enoti za izobraževanje odraslih. Komisija 

za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, ki jo imenuje vodja enote oziroma direktor, ovrednoti 

znanje udeleženca na podlagi predloženih dokazil.  

Po vpisu dokončno izdelamo osebni izobraževalni načrt s predmetnikom, iz katerega je razvidno, katere 

predmete morajo udeleženci izobraževanja odraslih opraviti, časovno razporeditev izobraževanj in 

opravljanje izpitov. Na koncu za vsako šolsko leto izobraževanja z udeleženci sklenemo Pogodbo o 

medsebojnih obveznostih izobraževanja odraslih, kjer določimo finančne obveznosti ter obveznosti 

udeležencev in šole. 

Pred vpisom v izobraževalne programe je možno predhodno svetovanje na Enoti za izobraževanje 

odraslih v času uradnih ur, od ponedeljka do petka, od 11. do 13. ure, po telefonu ali po elektronski pošti. 

 

2.1 Vpis 

Na Enoto za izobraževanje odraslih se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje vpisne pogoje želenega programa. 

Če so kandidati že končali ali obiskovali katero izmed srednjih ali poklicnih šol, pri vpisu predložijo 

spričevala te šole, obvestilo o uspehu, potrdilo o opravljenih izpitih ali indeks. Poleg spričeval je za vpis 

potreben tudi izpisek iz rojstne knjige. Če so kandidati neposredno pred vpisom na Enoto za 

izobraževanje odraslih obiskovali srednjo šolo, morajo predložiti tudi izpisnico iz te šole. V kolikor so bila 

spričevala izstavljena v tujini, je potrebno priložiti tudi uradni prevod. 

 

Ob vpisu morajo kandidati predložiti naslednja originalna dokazila: 

 izpolnjeno vpisno dokumentacijo (vpisni list in zapis uvodnega pogovora soglasje za uporabo osebnih 

podatkov, zahteva za priznavanje znanja), ki je na voljo na spletni strani: https://www.sc-

nm.si/eio/aktivnosti/obrazci 

 zaključno spričevalo osnovne šole 

https://www.sc-nm.si/eio/si/file/download/2574_1600175df7c/Soglasje%20za%20uporabo%20osebnih%20podatkov%20%C5%A0CNM-6-EIO-8-ver1.docx
https://www.sc-nm.si/eio/si/file/download/2574_1600175df7c/Soglasje%20za%20uporabo%20osebnih%20podatkov%20%C5%A0CNM-6-EIO-8-ver1.docx
https://www.sc-nm.si/eio/si/file/download/2575_abf6d9ffd34/Zahteva%20za%20priznavanje%20znanja%20%C5%A0CNM-6-EIO7-ver1%20(2).docx
https://www.sc-nm.si/eio/aktivnosti/obrazci
https://www.sc-nm.si/eio/aktivnosti/obrazci
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 letna spričevala srednje šole (če dokončujejo letnik ali opravljajo prekvalifikacijo) 

 spričevalo in obvestilo o splošni maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu 

 izjavo delodajalca, v kolikor bo šolanje plačal delodajalec 

 osebno fotografijo 

 identifikacijski dokument 

 potrdilo o plačilu vpisnine 

 

Vpis v organizirane oblike izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva 

bo v sredo, 7. septembra 2022, ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto.  

 

Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se ne bodo vključevali v organizirane oblike izobraževanja, se lahko 

vpisujejo od ponedeljka, 22. avgusta 2022, vsak delovnik od 11. do 13. ure. 

 

Vpis je možen do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do 31. oktobra 2022. 

 

V kolikor bo v posameznem izobraževalnem programu vpisanih manj kot pet kandidatov, šola 

organizirane oblike izobraževanja ne bo izvajala, o čemer bodo kandidati pravočasno obveščeni. V 

primeru prevelikega števila vpisnih mest v posamezni izobraževalni program, bodo imeli prednost tisti 

kandidati, ki so se vpisali prvi, po merilu datuma vpisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3 CENIK 

 

STORITEV Cena v EUR 

Šolnina za en letnik v izrednem izobraževanju – organizirana oblika 

izobraževanja* 

 

 Programi Avtoservisni tehnik, Elektrotehnik, Gradbeni tehnik, Lesarski 

tehnik, Logistični tehnik, Strojni tehnik, Tehnik mehatronike, Tehnik 

računalništva** 

1.250,00 

 Programi Farmacevtski tehnik, Kemijski tehnik, Kozmetični tehnik, 

Predšolska vzgoja, Zdravstvena nega** 

1.300,00 

 Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja**  1.000,00 

 Poklicni tečaj**  1.550,00 

Ostali vpisi  

 Samoizobraževanje  200,00 

Izpiti  

 Izpit za posamezni predmet*** 40,00 

 Komisijski izpit 80,00 

Poklicna matura in zaključni izpit  

 Opravljanje zaključnega izpita - nižje poklicno izobraževanje 130,00 

 Opravljanje zaključnega izpita - srednje poklicno izobraževanje 170,00 

 Opravljanje poklicne mature   260,00 

 Popravni izpit iz posameznega predmeta  65,00 

 Popravni izpit iz praktičnega pouka 85,00 

 Za vsak priznan izpit na ZI se udeležencu zniža plačilo za ZI v višini 40,00 

 Za vsak priznan izpit na POM se udeležencu zniža plačilo za POM v 

višini 

40,00 

 Vpogled v izpitno dokumentacijo 5,50 

Ostalo  

 Konzultacije – izvedba ene šolske ure 30,00 



12 
 

 Izpisi letnih spričeval in spričeval o zaključku izobraževanja zadnjih 10 

let 

10,00 

 Izpisi letnih spričeval in spričeval o zaključku izobraževanja, starejših 

od 10 let 

15,00 

 Izpisi vseh ostalih potrdil v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem 7,00 

 Izdaja potrdila o plačanih stroških izobraževanja   24,59 

 

Opombe k ceniku: 

*Na podlagi vloge udeleženca izobraževanje odraslih ter sklepa o priznanju predhodno pridobljenega 

znanja se lahko vrednost šolnine zmanjša, o čemer odloča direktor.  

**Finančne ugodnosti pri plačilu šolnine izrednega srednješolskega izobraževanja določi direktor Šolskega 

centra Novo mesto: 

- 5 % popust za plačilo šolnine v enem obroku, 

- 5 % popust na udeleženca izobraževanja, ko so plačnik podjetja, ki v šolanje na ŠC Novo mesto, Enota 

za izobraževanje odraslih, vključijo več kot enega svojega zaposlenega.  

***V ceno šolnine sta vračunana prva dva izpitna roka za posamezen predmet. Vsak nadaljnji izpit je 

potrebno predhodno prijaviti z obrazcem Prijava k izpitu in plačati po tem ceniku. Udeleženci 

izobraževanja odraslih, ki niso vključeni v organizirane oblike izobraževanja, plačajo vsak izpit posebej. 
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4 DRUGA NAVODILA IN INFORMACIJE 

Izobraževanje je organizacijsko ter izvedbeno prilagojeno udeležencem in se izvaja v popoldanskem času 

(od 15. oziroma 16. ure do 18.15 oziroma 19.15) po sistemu zaporedne izvedbe predmetov, kar pomeni, 

da hkrati poteka več predmetov, vsak na določen dan v tednu.  

Trajanje izobraževanja je odvisno od predhodne izobrazbe udeležencev in obsega formalnega in 

neformalno predhodno pridobljenega znanja. 

Predavanja v tekočem šolskem letu potekajo od začetka oktobra do konca junija, zaključni letniki pa 

končajo s predavanji pred pričetkom spomladanskega roka poklicne mature. 

Z uvedbo prenovljenih programov izvajamo predavanja ciklično, kar pomeni da vsako šolsko leto ne 

izvedemo predavanj za vse predmete in module, ampak le za nekatere. 

Obvestila o pričetku predavanj in seznam učilnic se nahaja na oglasni deski pred pisarno Enote za 

izobraževanje odraslih in na spletni strani: www.sc-nm.si/eio/  

Udeležba na predavanjih ni 100% obvezna, vendar zelo priporočamo čim pogostejšo prisotnost. Poleg 

lažjega učenja prinaša še druge prednosti, kot so večja obveščenost, opravljanje delnih izpitov, kontakt s 

predavateljem, možnost aktivnega sodelovanja, izmenjava mnenj, oblikovanje zapiskov itn. Pri določenih 

predmetih/vajah lahko učitelji zahtevajo določen odstotek prisotnosti.  

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali organizirane oblike izobraževanja v kombiniranem modelu, in 

sicer delno na daljavo kot e-izobraževanje in delno na sedežu šole. 

Organizirane oblike izobraževanja bodo potekale po individualnem organizacijskem modelu.  

Pričetek predavanj bo predvidoma v ponedeljek, 3. oktobra 2022.  

 

Če udeleženci med letom ugotovijo, da šolanja ne morejo nadaljevati, se lahko izpišejo tudi med letom. 

Pisno vlogo z utemeljenimi razlogi in priloženimi potrdili je treba nasloviti na Enoto za izobraževanje 

odraslih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto. Pri izpisu morajo poravnati 

vse tekoče finančne obveznosti do datuma prekinitve izobraževanja. Z izdajo izpisnice se udeležencem 

prekinejo vse nadaljnje finančne obveznosti iz naslova šolnine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sc-nm.si/eio/
http://www.sc-nm.si/eio/
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5 ŠTEVILO VPISNIH MEST 

 

Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih bo v šolskem letu 2022/2023 vpisovala v 

naslednje izobraževalne programe: 

 

Programi nižjega poklicnega izobraževanja 

ime izobraževalnega programa število razpisanih vpisnih mest 

obdelovalec lesa 10 

pomočnik v tehnoloških 

procesih 

10 

 

Programi srednjega poklicnega izobraževanja 

ime izobraževalnega programa število razpisanih vpisnih mest 

avtokaroserist 15 

avtoserviser 15 

bolničar-negovalec 15 

elektrikar 15 

inštalater strojnih inštalacij 15 

izdelovalec oblačil 10 

izvajalec suhomontažne gradnje 10 

klepar-krovec 15 

mehatronik operater 15 

mizar 15 

oblikovalec kovin - orodjar 15 

pečar – polagalec keramičnih 

oblog 

15 

računalnikar 15 

tesar 15 

zidar 15 

 

Programi srednjega strokovnega izobraževanja 

ime izobraževalnega programa število razpisanih vpisnih mest 

elektrotehnik 30 

farmacevtski tehnik 40 

gradbeni tehnik 15 

kemijski tehnik 30 
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kozmetični tehnik 15 

lesarski tehnik 20 

logistični tehnik 15 

predšolska vzgoja 30 

strojni tehnik 30 

tehnik računalništva 30 

zdravstvena nega 30 

 

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja 

ime izobraževalnega programa število razpisanih vpisnih mest 

avtoservisni tehnik (pti) 15 

elektrotehnik (pti) 30 

gradbeni tehnik (pti) 10 

lesarski tehnik (pti) 10 

logistični tehnik (pti) 15 

strojni tehnik (pti) 30 

tehnik mehatronike (pti) 15 

tehnik računalništva (pti) 16 

zdravstvena nega (pti) 15 

. 

Poklicni tečaj  

ime izobraževalnega programa število razpisanih vpisnih mest 

predšolska vzgoja (pt) 25 

tehnik računalništva (pt) 16 

 

Tehniška gimnazija 

ime izobraževalnega programa število razpisanih vpisnih mest 

tehniška gimnazija 10 

 


