
 

 

 

 

 

 

CENIK IZPITOV 

 

Vrsta izpita  Cena v € (brez DDV) 

Izpit: 
- samo pisni del 
- samo ustni del 
- pisni in ustni del  

 
40,00 
20,00 
60,00 

Maturitetni izpit 34,00 

Celotna splošna matura 140,00 

 

V ceno izpita so vključeni tudi razgovori s svetovalno delavko in konzultacije preden kandidat 

pristopi k izpitu. 

 

Cenik je potrdil svet šole na svoji seji 30. 9. 2014. 

 

Mojca Lukšič, 

ravnateljica 

  



 

 

 

 

 

CENIK IZPITOV - PRILOGA 

Vrsta izpita  

Pisni in ustni izpit sestava testa, nadzor, ocenjevanje, sestava kompletov 
vprašanj za ustni izpit, ustni izpit 

  

 

SPLOŠNA MATURA 

Maturitetne izpite plačajo kandidati, ki: 

- Nimajo statusa dijaka. 

- Se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21 letniki«. 

Cena maturitetnega izpita pri splošni maturi na šoli (stroški šole) je 34 €, cena za celotno splošno 

maturo (5 predmetov) pa 140 €. 

Specifikacija stroškov šole: 

 Maturitetni izpit v € Celotna matura (5 izpitov) 
v € 

Izvedba pisnega dela 10 50 

Interni del izpita 10 50 

Administrativni stroški (tajnik ŠMK) 10 50 

Materialni stroški 4 20 

skupaj 34,00 140 

Kandidat je oproščen plačila, če prijavi predloži potrdilo o prejemanju denarne pomoči 

pristojnega Centra za socialno delo. 

V ceno so vključeni tudi razgovori s svetovalno službo in konzultacije s profesorjem preden 

kandidat pristopi k izpitu. 

Cenik je potrdil svet šole na svoji seji 30. 9. 2014. 

  



 

 

 

 

 

 

CENIK NAJEMA PROSTOROV 

 

prostor Čas najema Cena v € brez DDV 

Velika telovadnica 60 min 16 

Mala telovadnica s plezalno steno 60 min 12 

Fitnes  60 min 20 

Računalnica/specializirana učilnica 60 min 30 

Učilnica (I tabla, računalnik, projektor, 
glasbeni stolp, WI-FI) 

60 min 20 

Atrij šole (projektor, ozvočenje) 60 min 20 

 

Cenik je potrdil svet šole na svoji seji 30. 9. 2014. 

Mojca Lukšič, 

ravnateljica 

  



 

 

 

 

 

 

CENIK IZDAJE NADOMESTNIH LISTIN – IZPISI IZ EVIDENCE 

 

 

Za izdajo izpisa iz evidence za posamezno listino je cena 20,00 € brez DDV. 

Izpisi iz evidence se pripravijo za listine: letno spričevalo, letno obvestilo o uspehu, obvestilo o 

uspehu na splošni maturi ter obvestilo o opravljeni splošni maturi. 

 

Cenik je potrdil svet šole na svoji seji 30. 9. 2014. 

 

 

Mojca Lukšič, 

ravnateljica 

 

 


