
IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH

Srednja ekonomska šola Ljubljana
Roška cesta 2
1000 Ljubljana

KONTAKT

1.  Rojstni list (kopijo)

2.  Osebni dokument (EMŠO in davčno številko)

3.  Dokazila o predhodnem izobraževanju, 
spričevala, obvestila o uspehu (kopije)

4.  Izpolnjeno vpisnico, prejmete jo v šoli
(predalček pred pisarno 23 ali na spletni strani)

5.  Dva izvoda podpisane pogodbe, prejmete v 
šoli 

6.  240 EUR za plačilo vpisnine, kar je prvi obrok, 
plača se z bančno kartico 

7.  Indeks, ki ga ob prvem vpisu prejmete v šoli

KAJ POTREBUJEM OB VPISU?

Srednje strokovno izobraževanje



Vpisujemo v sledeče programe:

• EKONOMSKI TEHNIK,

• EKONOMSKI TEHNIK – POKLICNI TEČAJ,

• MATURITETNI TEČAJ,

• EKONOMSKA GIMNAZIJA.

Možnosti izobraževanja:

• izobraževanje s predavanji,

• (samo)izobraževanje s konzultacijami.

PROGRAMI

Kandidati ob vpisu predložijo rojstni list ali 
fotokopijo osebne izkaznice oz. potnega lista in 
plačajo 240 EUR (1. obrok) ali celotno šolnino. 
Predložiti morajo letna spričevala ali obvestila 
o uspehu dosedanjega  šolanja. Na podlagi te 
dokumentacije se ugotavlja predmete, ki se 
kandidatu priznajo. Kandidati, ki so se izobraževali 
v tujini, morajo predložiti prevode nostificiranih 
spričeval.

POGOJI ZA VPIS

URADNE URE

PON   14.00 - 17.30
SRE   8.00 - 10.00

CENIK

IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAM

Enkratno 
plačilo v 

EUR

Obročno 
odplače- 
vanje v 

EUR

Plačilo 
ob vpisu 
+ obroki

ET - poklicni tečaj s 
poklicno maturo 900 940 240 + 

7 x 100
ET (letnik s predavanji), 
poklicna matura ni všteta 800 840 240 + 

6 x 100

Maturitetni tečaj 900 940 240 + 
7 x 100

Priprava na maturo za en 
predmet z izpitom 150 / /

Vsi izpiti, ki so v letniku, so všteti v šolnino. 
Večkratno opravljanje istega izpita se dodatno zaračuna.

(SAMO)IZOBRAŽEVANJE s konzultacijami

I. Vključenih je 5 izpitov 410 440 240 + 
1 x 200

II. Vključeni so vsi izpiti v 
letniku 590 620 240 + 

4 x 95

VPISNINA je vključena v ceno in je hkrati znesek 1. obroka 
(240 EUR), ki mora biti poravnan ob vpisu, ostali obroki se 
plačujejo v naslednjih mesecih do 15. v mesecu. Ob prijavi 
k maturi mora biti šolnina v celoti plačana.
Vpisnina za tiste, ki 
bodo v naslednjem letu 
izobraževanja za nazaj 
opravljai manjkajoče 
izpite s statusom in 
posamezne izpite plačali.

240 / /

IZPITI, ki niso v šolnini

Ustni ali pisni izpit 50 / /

Pisni in ustni izpit 50 / /

Matura, plačilo ob prijavi 200 / /


