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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 
A) ŠOLNINE  2019/2020 
 
Poklicno-tehniško izobraževanje: 
 
strojni tehnik (PTI), avtoservisni tehnik (PTI), 
 
Izobraževanje  za pridobitev poklica strojni tehnik traja 2 leti. Stroški šolnine 
zajemajo ure predavanj, opravljanje pisnih kolokvijev in  opravljanje pisnih in ustnih 
izpitov (prvi pristop). 
 
1. letnik:   961,00 EUR 

2. letnik:   982,00 EUR 

Poklicna matura:  220,00 EUR 

Skupaj 2163,00 EUR 

 
 
Srednje poklicno izobraževanje: 
 
avtoserviser, avtokaroserist,  oblikovalec kovin-orodjar, izdelovalec kovinskih 
konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater. 

 
Izobraževanje traja tri letnike oziroma dve koledarski leti. Prvi in drugi letnik trajata 7 
mesecev, tretji letnik z zaključnim izpitom pa 6 mesecev. 
Stroški šolnine zajemajo ure predavanj, praktični pouk, opravljanje pisnih kolokvijev 
opravljanje pisnih in ustnih izpitov (prvi pristop) ter stroške zaključnega izpita.  
 
Predvideni stroški šolanja: 
 
1. letnik:    648,00 EUR 

2. letnik:    626,00 EUR 

3. letnik.    648,00 EUR 

Zaključni izpit  v celoti:  150,00 EUR 

Skupaj: 2072,00 EUR 
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B) STORITVE 
 

CENE IZOBRAŽEVALNIH STORITEV 
za odrasle v šol. letu 2019/2020 

 
Cene veljajo za udeležence, ki so vpisani v oddelku za odrasle in za občane, ki ne 
obiskujejo predavanj,  opravljajo le izpite. 
 

vrsta usluge (administrativne in 
                      izobraževalne) 

 cena 

 vpisnina 180,00 

izdaja indeksa  14,00 

ustni ali pisni izpit pri profesorju (vključena 1 ura 
konzultacije) 

44,00 

ustni in pisni izpit pri profesorju (vključena 1 ura 
konzultacije) 

51,00 

ustni in pisni izpit iz enega predmeta pred komisijo (na 
zaključnem izpitu) 
 

60,00 

izdelava izdelka ali storitev in zagovor na zaključnem izpitu 103,00 

ura praktičnega pouka, če je občan priključen skupini (brez 
materialnih stroškov) 

8,00 

ura praktičnega pouka individualno( brez materialnih 
stroškov) 

19,00 

zagovor storitve ali izdelka pred komisijo (na zaključnem 
izpitu) 

46,00 

konzultacija pri profesorju  25,00 

zaključni izpit v celoti 150,00 

predavanje in izpit - programska enota do 20 ur 88,00 

predavanje in izpit - programska enota nad 20 ur 130,00 

 
 
 
Pripravila: 
 
Metka Kodrin 
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CENE  STORITEV ZA POKLICNO MATURO 

v šol. letu 2019/2020 
 
Cene veljajo za udeležence, ki so vpisani v oddelku za odrasle in za občane, ki ne 
obiskujejo predavanj,  opravljajo le izpite. 
 

vrsta usluge (administrativne in 
                      izobraževalne) 

 cena 

ustni in pisni izpit iz enega predmeta 
pred komisijo (na poklicni maturi) 

60,00 EUR 

zagovor seminarske naloge, storitve ali 
izdelka pred komisijo (na poklicni 
maturi) 

60,00 EUR 

izdelava izdelka ali storitev za poklicno 
maturo (mentorstvo) 

100,00 EUR 

vpogled v pisne izdelke na poklicni 
maturi 

17,00 EUR 

poklicna matura v celoti 220,00 EUR 

 
 
 
Pripravila: 
 
Metka Kodrin 
 


