
CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV V IZREDNEM SREDNJEŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU (izobraževanje odraslih) za šolsko leto 2022/2023 

 

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 

 Šolnina za ponovni vpis v letnik 300,00 

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 slovenščine, matematike/tujega jezika, 

strokovnega predmeta 

65,00 

 Popravni izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora 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   

 Strošek izvedbe predmeta z izpitom za posamezen 
izobraževalni program: 

**** 

 Strošek izvedbe predmeta z izpitom za poklicno-
tehniške programe Avtoservisni tehnik, Elektrotehnik, 
Gradbeni tehnik, Lesarski tehnik, Logistični tehnik, 

Strojni tehnik, Tehnik mehatronike, Tehnik računalništva 

24,52 
€/kreditno 

točko 



 Strošek izvedbe predmeta z izpitom za poklicno-tehniški 
program Zdravstvena nega 

25,50 

€/kreditno 
točko 

 Strošek izvedbe predmeta z izpitom za srednje 
strokovne programe Elektrotehnik, Gradbeni tehnik, 
Lesarski tehnik, Logistični tehnik, Strojni tehnik, Tehnik 
računalništva 

24,88 

€/kreditno 
točko 

 Strošek izvedbe predmeta z izpitom za srednje 
strokovne programe Farmacevtski tehnik, Kemijski 

tehnik, Kozmetični tehnik, Predšolska vzgoja, 
Zdravstvena nega 

25,87 
€/kreditno 

točko 

 Strošek izvedbe predmeta z izpitom za programe nižjega 
in srednjega poklicnega izobraževanja 

18,96 € 
/kreditno točko 

 Strošek izvedbe predmeta z izpitom za poklicni tečaj 
Predšolska vzgoja 

27,68 € 

/kreditno točko 

 Strošek izvedbe predmeta z izpitom za poklicni tečaj 
Tehnik računalništva 

21,23 € 

/kreditno točko 

 Konzultacije – izvedba ene šolske ure 30,00  

 Izpisi letnih spričeval in spričeval o zaključku 

izobraževanja zadnjih 10-ih 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: 

 

*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 % na udeleženca izobraževanja, ko so plačnik podjetja, ki v šolanje na ŠC 

Novo mesto, Enoti za izobraževanje odraslih, vključijo več kot enega svojega 

zaposlenega.  

 



***V ceni 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. Samoizobraževalci plačajo vsak izpit posebej. 
 

****Udeležencu se s ponovnim vpisom omogoči opravljanje manjkajočih obveznosti, 

pri čemer je predavanja, vaje, opravljanje izpitov ter drugih manjkajočih obveznosti 

potrebno plačati glede na število kreditnih točk manjkajočega predmeta v 

posameznem izobraževalnem programu.  

 

 

 


