
CENIK IZOBRAŽEVALNIH STORITEV 

(od 1. 7. 2018 dalje) 

 

EKONOMSKI TEHNIK (SSI – srednje strokovno izobraževanje) 
 

A) SAMOPLAČNIKI 

 

Vpisnina (plača ob vpisu)     130,00 € (plačilo pri prvem vpisu) 

        70,00 €  (plačilo pri vsakem nadaljnjem vpisu) 

Šolnina       600,00 € (8 obrokov po 75,00 €)1 

        590,00 € (enkratno plačilo) 

Izpit(i)       20,00 €  (izpitni rok) 

        50,00 €  (ne plačajo šolnine, šolnina plačana 4 leta) 

        75,00 €  (ne plačajo šolnine, manjka 5 ali manj izpitov) 

        120,00 € (izpit s konzultacijami /5 ped. ur/) 

        110,00 € (komisijski izpit) 

 

PODJETJA 

 

Vpisnina       130,00 € (plačilo pri prvem vpisu) 

        70,00 €  (plačilo pri vsakem nadaljnjem vpisu) 

Šolnina + izpiti      1.100,00 € (način plačila po dogovoru)6 

Udeleženci izobraževanja s posebnimi potrebami 1.200,00 € (način plačila po dogovoru)6 

(Slušatelj, kateremu krije stroške podjetje oziroma zavod, mora predložiti potrdilo, da je podjetje plačnik stroškov. Na podlagi potrdila izstavimo račun 

podjetju.) 

  

                                                           
1 Vpis v izredno izobraževanje mora biti poravnan s šolnino v največ osmih obrokih. V primeru plačila na obroke opozarjamo, da se tisti/tista, ki ne bo imel/imela poravnanega 
obroka šolnine do zapadlosti roka plačila, ne bo mogel/mogla prijavljati na izpite. 



B) VLOGE ZA PRIZNAVANJE IZPITOV IZ STROKOVNIH MODULOV 

30,00 €/izpit (pregled dokumentacije in izdaja sklepov komisije) 

C) IZDAJA RAZNIH POTRDIL ZA SLUŠATELJE BREZ STATUSA 20,00 € 

D) IZDAJA DUPLIKATA SPRIČEVALA    20,00 €/spričevalo 

E) STROŠEK IZPISA      20,00 € 

F) INDIVIDUALNA KONZULTACIJSKA URA   33,00 € 

G) POKLICNA MATURA     cena se oblikuje glede na število prijavljenih kandidatov/kandidatk 

 

Cenik velja za skupino najmanj 15 udeležencev. V primeru manjšega števila udeležencev se cene lahko zvišajo, lahko se zmanjša število ur 

predavanj/seminarjev/vaj, lahko se podaljša izobraževanje, lahko se uvedejo konzultacijske ure. O vsem tem se bomo naknadno osebno dogovarjali z 

udeleženci. 

 

V primeru izpisa vpisnine, šolnine in plačanih izpitnih rokov ne vračamo. 

 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE    brezplačno 

 

IZDAJA RAZNIH POTRDIL    15,00 € 

 

 
 

Storitve so oproščene DDV na podlagi 8. in 9. točke prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ul. RS št. 117/2006). 

 

 

Svet zavoda Ljudske univerza Ravne na Koroškem je na svoji 14. redni seji dne 21. 6. 2018 potrdil Cenik izobraževalnih storitev. 

Svet zavoda Ljudske univerza Ravne na Koroškem je na svoji 15. redni seji dne 20. 9. 2018 potrdil spremembe v Ceniku izobraževalnih storitev. 

 

Direktorica Ljudske univerze Ravne na Koroškem: 

_________________________ 

dr. Anja Benko 

Ravne na Koroškem, 21. 9. 2018 


