
Priloga A: Cenik Višja strokovna šola (6.1. raven izobrazbe) 

 

Cenik je usklajen s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Ur. list 21/2011). 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

 

Storitev Cena v EUR Opomba 

Izredni način študija 

Šolnina za izredne študente 

za 1. ciklus (del 1. Letnika) 

izobraževanja za vse VSŠ 

programe* 

 

 

 

 

1.650,00  Študent se ob vpisu obveže da bo 

plačal vpisnino 412,5 EUR (prvi od 

štirih obrokov šolnine).V času do 

1.11. tekočega leta lahko odstopi 

od študija. Če študent od študija 

ne odstopi do 1.11. se študent 

obveže, da bo plačal preostali 

del šolnine (3*412,5 EUR) za 1. 

Ciklus. 

 

Ob drugem vpisu – ob vpisu v 

drugi ciklus obveže, da bo plačal 

šolnino za 2. Ciklus (drugi del 1. 

Letnika in prvi del 2. Letnika). 

 

Ob tretjem vpisu – ob vpisu v 3. 

Ciklus (zadnji del 2. Letnika z 

diplomsko nalogo). 

 

Študent lahko šolnino plača v več 

obrokih – največ v štirih enakih 

obrokih za prvi dve leti študija in 

največ v dveh obrokih za zadnje 

leto študija (3. Ciklus) 

Šolnina za izredne študente 

za 2. ciklus (del 1. in del 2. 

letnika) izobraževanja za 

vse VSŠ programe 

1.650,00 

 

Šolnina za izredne študente 

3. ciklus (drugi del 2. Letnika, 

diplomske del in diplomski 

izpit) za vse VSŠ programe 

800,00  

Izpit iz predmeta (4., 5., … 

polaganje). 

40,00  Za vsakokratno opravljanje izpita 

se samo enkrat tudi, če gre za 

pregled seminarske naloge, pisno 

in ustno preverjanje v okviru istega 

izpita. 

Oddaja različnih vlog  in 

obravnava slednjih na 

organih VSŠ (npr. vloga za 

priznavanje formalno ali 

neformalno pridobljenih 

znanj) 

Brezplačno Šolnina ali vpisnina se zaradi 

študijskih obveznosti, ki jih študent 

opravi na drugi višje ali visokošolski 

instituciji ne zniža. 

Dvojnik študentske izkaznice 

z nalepko 

7,00  

 

 



 

 

Storitev Cena v EUR Opomba 

Redni način študija 

Vpisnina rednih študentov 1. 

letnik v vseh programih 

 

 

 

članarina za knjižnico 

30,00 

 

+ 

3,00 

 

Indeks, študentska izkaznica, 

administrativni stroški 

Vpisnina rednih študentov v 

2. Letnik ali ponavljanje v 

vseh programih 

20,00 Ponovni vpis v posamezni letnik 

(ponavljanje) in vpis v 2. Letnik je 

brezplačen za vse tiste, ki so že bili 

vpisani na TŠC Nova Gorica, VSŠ v 

študijskem letu 2010/11 ali pred 

tem.  

Izpit iz predmeta (4., 5., … 

polaganje). 

40,00  Za vsakokratno opravljanje izpita 

se samo enkrat tudi, če gre za 

pregled seminarske naloge, pisno 

in ustno preverjanje v okviru istega 

izpita. 

Oddaja različnih vlog  in 

obravnava slednjih na 

organih VSŠ (npr. vloga za 

priznavanje formalno ali 

neformalno pridobljenih 

znanj) 

Brezplačno Šolnina ali vpisnina se zaradi 

študijskih obveznosti, ki jih študent 

opravi na drugi višje ali visokošolski 

instituciji ne zniža. 

Dvojnik študentske izkaznice 

z nalepko 

7,00  

Zdravniški pregledi, terenske 

vaje, fotokopiranje, 

strokovne ekskurzije in drugi 

vnaprej nedoločeni stroški 

Plačevanje po 

dejanskih stroških 

 

Storitev Cena v EUR Opomba 

Osebe brez statusa 

Prvo, drugo, tretje 

opravljanje izpita  

20,00  

Četrto in vsako nadaljnje 

komisijsko polaganje izpita  

120,00  

Opravljanje obveznosti 

povezanih z laboratorijskimi 

vajami 

40,00  

Organizacija praktičnega 

izobraževanja  

40,00  

Diplomski izpit  30,00  

 



Pojasnila za študente 

Študente se ob vpisu pisno seznani z določbami tega cenika. 

Plačniki šolnine so izredni študenti oziroma organizacije (podjetja) v njihovem imenu 

Plačniki šolnine ob vpisu podpišejo izjavo oz. pogodbo, s katero se obvezujejo, da 

bodo plačali celotno šolnino za posamezen ciklus. 

 

VSŠ se zaveže, da bo po javno veljavnem študijskem programu organizirala in izvajala 

študijski proces  v skladu z veljavno zakonodajo in normativi.  Študenta bo o kraju in 

času izvajanja študija pravočasno obveščala. Študijski proces za pridobitev višješolske 

strokovne izobrazbe (VI. stopnja) je časovno in organizacijsko prilagojen ter traja dve 

leti za redne in tri študijska leta za izredne študente. Študijski proces za izredne študente 

poteka v treh ciklusih: I. ciklus (prvo študijsko leto), II. ciklus (drugo študijsko leto) in III. 

ciklus (tretje študijsko leto).  

Stroški nostrifikacijskega postopka in postopka priznavanja predhodno pridobljenega 

znanja z namenom nadaljevanja šolanja se ne zaračunavajo. 

 

Vse finančne obveznosti morajo študenti ali v njihovem imenu podjetja plačati v enem 

ali v več enakomerno razporejenih obrokih. Tako bodo študentje ali njihove 

organizacije morale poravnati: 

 šolnino za 1. ciklus: v štirih obrokih ali v enem obroku, 

 šolnino za 2. ciklus : v štirih obrokih ali v enem obroku, 

 šolnina za 3. zaključni (diplomski) ciklus : v dveh obrokih ali v enem 

obroku. 

Vsa plačila šolnine izvedejo študentje na podlagi izstavljenega računa s strani Šolskega 

centra Nova Gorica. 

 

Šola bo zagotovila  izvedbo študijskega procesa skladno s študijskim programom in 

letnim delovnim načrtom za tekoče študijsko leto. Šolnina oz. vpisnina zato vključujeta:  

 brezplačen dostop vse gradivo za potrebe študija, ki je dostopno v 

elektronski obliki v spletnih učilnicah in delovnih listih, ki jih posreduje 

predavatelj 

 usmerjanje in svetovanje pri študiju  

 uporabo e-indeksa in drugih spletno osnovanih storitev VSŠ,  

 obveščanje preko forumov, e- pošte in SMS-jev,  

 uporabo računalnikov.  

 

Podjetja oziroma posamezniki se lahko odločijo za obročno odplačevanje šolnine. 

Lahko se odločijo za plačila v štirih obrokih (1. in 2. ciklus) oziroma dveh obrokih za 3. 

ciklus. Shema plačevanje obrokov za štud. l. 2016-17 je naslednja: 

 

• prvi obrok v novembru 2016,  

• drugi obrok v februarju 2017, 

• tretji obrok v maju 2017 (samo za 1. in 2. ciklus), 

• četrti obrok v avgustu 2017 (samo za 1. in 2. ciklus). 

 



Če študent do rokov, ki so določeni v tem ceniku, svojih obveznosti do šole ne izpolni, 

se mu zaračunajo zamudne obresti. Ravnatelj šole zaradi neplačila zapadlih 

obveznosti lahko prepove (onemogoči) opravljanje študijskih obveznosti (obiskovanje 

predavanj in vaj ter opravljanje izpitov). 

Finančne ugodnosti - popusti: 

 

Dodatni popusti, ki jih lahko določi direktor na osnovi predloga ravnatelja Višje 

strokovne šole so lahko za vse finančne prispevke za študente, 

 ki jim je bilo priznano večje število izpitov (samo izredni način študija – 

oprostitev plačila šolnine za posamezen ciklus), 

 ki so v slabih finančnih oz. socialnih razmerah, 

ki so svojim delom doprinesli k uveljavljanju statusa Višje strokovne šole 


