
IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH

Srednja ekonomska šola Ljubljana
Roška cesta 2
1000 Ljubljana1.  Osebni dokument (EMŠO in da tevilko)

2.  Dokazila o predhodnem izobraževanju, 
evala ali obvestila o uspehu (kopije)

3.  Izpolnjeno vpisnico, ki jo prejmete v šoli
ali na spletni strani šole

ob vpisu 

Srednje strokovno izobraževanje

KONTAKTKAJ POTREBUJEM OB VPISU?



CENIK

rograme:

• EKONOMSKI TEHNIK,

• EK

• MA

• EKONOMSKA GIMNAZIJA.

Možnosti izobraževanja:

• izobraževanje s predavanji,

• (samo)izobraževanje s konzultacijami.

PROGRAMI POGOJI ZA VPIS

URADNE URE

PON   14.00 - 18.00
SRE    8.00  -   9.30

Kandidati ob vpisu predložijo osebni dokument 
-

ga šolanja. N a podlagi t e dokumentacije se 

mora opraviti. S  k andidatom se sklene 

celotne šolnine. Kandidati, ki so se izobraževali 
v tujini, morajo predložiti prevode nostrificiranih 

 
Izobraževalni program 

Enkratno 
pla ilo v 
EUR 

Obro no 
odpl. 
v EUR 

Pla ilo  
ob vpisu 
+ obroki  

SKUPINSKO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  
(prijavljenih vsaj 15 udeležencev v istem letniku) 
Gimnazija – maturitetni te aj – 
700 (s 5 izpiti) in s splošno 
maturo – 200  

900 940  240 +  
7 x 100 

letniki – 600  (brez izpitov) in s 
 

 
6 x 100 

Priprava na splošno maturo, 21-

splošno maturo – 800   

800 840 240 +  

Ekonomski tehnik –  
poklicni te aj s poklicno maturo 

900  940  240 +  
7 x 100 

(1.-3. letnik s predavanji) 
800  840 240 +  

6 x 100 
Ekonomski tehnik   

Ekonomska gimnazija  
(1. -3. letnik s predavanji) 

800  840 240 +  
6 x 100 

Ekonomska gimnazija ali 
ekonomski tehnik, 4. letnik 
vklju no s poklicno ali splošno 

 

940 975 275 +  
7 x 100 

maturo 
Priprava na 5. predmet za splošno 
maturo za en predmet z izpitom 
(vaje, seminarska naloga …) 

150  /  / 

Nostrifikacija spri evala 25   
Vsi izpiti, ki so v letniku, so všteti v šolnino.  
Ve kratno opravljanje istega izpita se dodatno zara una. 

 

SAMOIZOBRAŽEVANJE    
I.  Vklju enih je 5 manjkajo ih 
izpitov v istem letniku 

410  /  v  celoti 
ob vpisu 

II. Vklju enih 6 ali ve  manjkajo ih 
izpitov (vsi izpiti) v istem letniku 

590  /  v  celoti 
ob vpisu 

 
VPISNINA je vklju ena v ceno in je hkrati znesek 1. obroka (240 EUR),  
ki mora biti poravnan ob vpisu, ostali obroki se pla ujejo v naslednjih 
mesecih do 15. v mesecu. Ob prijavi k maturi mora biti šolnina v celoti 
pla ana. 
Vpisnina in 1 izpit za tiste, ki v 
teko em letu izobraževanja 
opravljajo manjkajo e izpite za 
dokon anje letnika. 

150  /  /  

IZPITI, ki niso v šolnini    
Ustni ali pisni izpit oziroma oboje 
za en predmet/modul 

50  

Prijava na maturo 5   
Matura – splošna, poklicna - 
posamezen maturitetni predmet  
Maturitetni te aj in poklicni te aj 
imata maturo všteto v šolnino.  

50  

Splošna matura dodatno RIC - po  
ceniku, ki ga dolo i RIC oz. MIZŠ 

Po 
ceniku 
RIC 

 2

 / /

 / /

 / /


