CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV VIŠJEŠOLSKE DEJAVNOSTI
za študijsko leto 2017/2018
I.

IZREDNI ŠTUDIJ

STORITEV
ŠOLNINA za programe elektronika, informatika, lesarstvo,
logistično inženirstvo, strojništvo, varstvo okolja in komunala*
Plačilo 1. ciklusad
Plačilo 1. ciklusa po obrokih:
o 1. obrok – plačilo ob vpisu
o 2. obrok
o 3. obrok
o 4. obrok
o 5. obrok

Cena v EUR
1.700,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00

Plačilo 2. ciklusad
Plačilo 2. ciklusa po obrokih:
o 1. obrok – plačilo ob vpisu
o 2. obrok
o 3. obrok
o 4. obrok
o 5. obrok

1.700,00

Plačilo 3. ciklusad
Plačilo 3. ciklusa po obrokih:
o 1. obrok – plačilo ob vpisu
o 2. obrok
o 3. obrok
o 4. obrok
ŠOLNINA za program kozmetika*
Plačilo 1. ciklusad
Plačilo 1. ciklusa po obrokih:
o 1. obrok – plačilo ob vpisu
o 2. obrok
o 3. obrok
o 4. obrok
o 5. obrok

1.250,00

Plačilo 2. ciklusad
Plačilo 2. ciklusa po obrokih:
o 1. obrok – plačilo ob vpisu
o 2. obrok
o 3. obrok
o 4. obrok

1.950,00

340,00
340,00
340,00
340,00
340,00

340,00
340,00
340,00
230,00
1.950,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00

390,00
390,00
390,00
390,00

o

5. obrok

Plačilo 3. ciklusad
Plačilo 3. ciklusa po obrokih:
o 1. obrok
o 2. obrok
o 3. obrok
o 4. obrok
Ostali vpisi
Šolnina za ponovni vpis v letnik
Vpisnina za ponovni (evidenčni) vpis
Izpiti
Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov pri istem predmetu
Prvo, drugo, tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa
Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpitov za
osebe brez statusa
Diplomski izpit
Ostalo
Strošek izvedbe predmeta z izpitom za program kozmetika
Strošek izvedbe predmeta z izpitom za programe elektronika,
informatika, lesarstvo, logistično inženirstvo, strojništvo, varstvo
okolja in komunala
Zdravniški pregledi, terenske vaje, strokovne ekskurzije ter drugi
vnaprej nedoločeni stroški
Laboratorijske vaje za osebe brez statusa za en predmet
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi
povprečni oceni
Druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa
Dvojnik diplomske listine in priloge k diplomi
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov

390,00
1.375,00
205,00
390,00
390,00
390,00
**
20,00e
40,00
20,00
120,00
30,00f
42,4 €/kreditno
točko
37,0 €/kreditno
točko
Plačevanje po
dejanskih
stroških
40,00
0,00
5,00
30,00
7,00
20,00

Opombe:
a

Vpisni stroški 30 € vpisnina + 30 € drugi stroški (malica na strokovnih ekskurzijah, SMS
obveščanje, članarina za knjižnico, vsa potrdila, tečaj iz varstva pri delu, fotokopiranje izpitov
in delovnih listov)
b

Vpisni stroški 20 € vpisnina + 40 € drugi stroški (malica na strokovnih ekskurzijah, SMS
obveščanje, članarina za knjižnico, vsa potrdila, sofinanciranje terenskih vaj in strokovnih
ekskurzij, fotokopiranje izpitov in delovnih listov)

c

S ponovnim vpisom se študentu brez statusa omogoči opravljanje študijskih obveznosti, pri
čemer pa je opravljanje izpitov in drugih manjkajočih obveznosti potrebno plačati po veljavnem
ceniku. Ponovni vpis je mogoč do spremembe izbranega programa, kadarkoli v študijskem letu,
velja pa do konca tekočega študijskega leta. Pomembno: Študent s ponovnim vpisom ne
pridobi statusa.
*Na podlagi vloge študenta ter sklepa študijske komisije o priznanju predhodno pridobljenega
znanja se lahko vrednost šolnine zmanjša, o čemer odloča ravnatelj šole.

d

Finančne ugodnosti pri plačilu šolnine izrednega študija, ki jih na predlog ravnatelja Višje
strokovne šole določi direktor Šolskega centra Novo mesto:
- 5 % popust za plačilo šolnine v enem obroku,
- 5 % na študenta, ko so plačnik podjetja, ki v šolanje na ŠC Novo mesto, Višji strokovni
šoli, vključijo več kot enega svojega zaposlenega.
**Šolnina za ponovni izredni vpis v isti letnik je produkt šolnine za prvi vpis v letnik, ki ga
namerava kandidat ponavljati, in količnika med številom manjkajočih kreditnih točk kandidata
ter številom vseh kreditnih točk letnika, ki ga kandidat namerava ponavljati.
e

S ponovnim (evidenčnim) vpisom se študentu brez statusa omogoči opravljanje študijskih
obveznosti, pri čemer pa je opravljanje izpitov in drugih manjkajočih obveznosti potrebno
plačati po veljavnem ceniku. Ponovni vpis je mogoč do spremembe izbranega programa,
kadarkoli v študijskem letu, velja pa do konca tekočega študijskega leta. Pomembno: Študent
s ponovnim vpisom ne pridobi statusa.
f

Študentje izrednega študija, ki so se prvič vpisali v študijskem letu 2008/09 in so šolnino za
tretji ciklus poravnali po cenikih, veljavnih za študijska leta pred študijskim letom 2015/2016,
morajo diplomski izpit plačati po ceni, ki je bila določena s cenikom VSŠ za leto 2011/12, to je
400,00 €.
Diplomski izpit za študente, vpisane v študijskem letu 2017/2018 v 3. ciklus izrednega študija
vseh programov, ki bodo diplomski izpit opravljali do 30. 9. 2018, se ne zaračuna.

