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Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor,  Trg Miloša Zidanška 3, Maribor  
ŠOLNINE in CENIK v IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH v š. l. 2020/21 

 

1. ŠOLNINA ZA UDELEŽENCE, KI SE BODO PRVIČ VPISALI V 2020/21 

 

a) ŠOLNINA za program ZDRAVSTVENA NEGA v 2020/21 

Predmeti, ki bodo izvedeni v prvem šolskem letu ZDRAVSTVENA NEGA  
Prvo š.l. /2 ali 3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 

Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Zgodovina ZGO1 1 

Zgodovina ZGO2 1 

Geografija GEO1 1 

Psihologija PSI4 1 

Kemija KEM1 1 

Biologija BIO1 1 

  

M1 – Zdravstvena nega in nujna medicinska 

pomoč  (ZNE)  

Intervencije ZN in oskrbe (IZN1) 10 

Diagnostično-terapevtski postopki (DTP2) – 1. del 10 

Diagnostično-terapevtski postopki (DTP2) – 2. del  

  

M2 – Zdravstvena nega na specialnih področjih 
(ZNS) 

 

Praktični pouk1 v UKC:  5 

Praktični pouk2 v UKC: 5 

Praktični pouk3 v DUM/UKC: 5 

  

M4 – Anatomija, fiziologija in mikrobiologija 

(AFM) 
 

Anatomija in fiziologija (ANF1) 4 

Anatomija in fiziologija (ANF2) 4 

Mikrobiologija (MIK2) 3 

Humana genetika (HUG3) 3 

  

M6 – Kakovost in varnost v zdravstveni negi in 

socialni oskrbi (KVA) 
 

Etika in komunikacija (ETK2) 1 

Podjetništvo POD4 1 

 
 

M7 – Skrb za zdravje (SZD)  

Varovanje zdravja (VZD1) 1 

Zdrava prehrana in dietetika (ZPD) 1 

  

Odprti kurikul  

Strokovno izrazoslovje (SIZ1) 4 
Praktično usposabljanje z delom PUD - 

Varstvo pri delu - 

SKUPAJ 63 

POGOJI NAPREDOVANJA v šolsko leto 2021/22 

Udeleženec napreduje, ko ima do 30. 9. 2021 uspešno zaključene vse predmete z vajami in praktični 
pouk.  K praktičnemu pouku lahko pristopi udeleženec, ko ima opravljen modul M1 in je cepljen proti 

ošpicam, mumpsu in rdečkam, hepatitisu B, oslovskemu kašlju in ima poravnane obroke šolnine. 
Posebnost: Vabilo na praktični pouk dobite po eAsistentu  oktobra 2020. 
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b) ŠOLNINA za program KOZMETIČNI TEHNIK v 2020/21 

Predmeti, ki bodo izvedeni v prvem šolskem letu KOZMETIČNI TEHNIK  

Prvo š.l. /2 ali 3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 

 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Zgodovina ZGO1 1 

Zgodovina ZGO2 1 

Geografija GEO1 1 

Psihologija PSI4 1 

Kemija KEM1 1 

Biologija BIO1 1 

 

M1 – SOMATOLOGIJA   

Anatomija in fiziologija kože lokomotornih in 
nadzornih sistemov (LNS) – SOM1 

5 

 

M2 – KOŽA IN KOŽNE BOLEZNI   

Anatomija in fiziologija kože AFK2 5 

Kožne bolezni KIB2 5 

 

M5 – KOZMETIČNI IZDELKI   

Tehnološke oblike kozmetičnih izdelkov (TKI) 5 

Kozmetični izdelki (KI) 5 

 

M6/M7 - KOZMETIČNA NEGA 
OBRAZA/TELESA 

 

Kozmetična nega obraza KNO2/telesa KNT3 10/10 

Fizika v kozmetiki (FIK3) 2 

Komunikacija (KOM4) 1 

 

M8– PODJETNIŠTVO  

Informatika (INF1) 3 

Podjetništvo (POD4) 1 

 
 

Odprti kurikul  

Manikira (MAN4)/Ličenje (LIČ4) 10/10 

Masaža (MAS3)/Pedikura (PED3) 10/10 

SKUPAJ 68 

 

POGOJI NAPREDOVANJA v šolsko leto 2021/22: 
Udeleženec napreduje, ko ima do 30. 9. 2021 uspešno zaključene predmete z vajami. 
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c) ŠOLNINA za program BOLNIČAR NEGOVALEC v 2020/21 

Predmeti, ki bodo izvedeni v prvem šolskem letu BOLNIČAR NEGOVALEC  
Prvo š.l. /1.5 let, 2 leti 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo z 20,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 

Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Slovenščina (SLO 1, 2, 3) 1, 1, 3 

Matematika (MAT 1, 2, 3) 1,1,1 

Angleščina (ANG 1, 2, 3) 1,1,1 

Nemščina (NEM 1, 2, 3)  

Umetnost (UME 1) 1 

Naravoslovje (NAR 1, 2) 1, 1 

Družboslovje (DRU 1, 2) 1, 1 

 
M1 – Nega in oskrba  

Pomoč pri življenjskih aktivnostih  

POA 1, 2,3 
14 

Prva pomoč (PPO) 5 

Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih 
(NBS2) 

20 

  

M2 – Varovanje zdravja in okolja  

Zdravstvena vzgoja ZVZ1 1 

Varovanje zdravja VZD1  

Zdrava prehrana ZPR 1 1 

Higiena HIG2 3 

  

M3 – Etika in komunikacija  

Komunikacija KOM1 1 

Poklicna etika PET1  

Zdravstveno in socialno varstvo ZVS2 3 

Podjetništvo POD 2 1 

  

M4 – Gospodinjstvo - 

  

Odprti kurikul  

Osnove anatomije (OAF) 4 

Prehrana starostnika (PST) - 

Razvoj in motnje duševnosti (RMD)  

- dejavniki duševnega razvoja in osebnost (DRO) 1 

- motnje duševnega zdravja (MDZ) 1 

Pomoč na domu in preprečevanje infekcij (PPI) 2 

Pedikura (PED) 7 

  

Praktično usposabljanje z delom PUD - 

Varstvo pri delu VPD - 

Priprava na ZI - 

SKUPAJ 80 

Posebnost:  

- Vabilo na praktični pouk dobite po eAsistentu oktobra 2020. K praktičnemu pouku v dom starostnikov lahko 

pristopi udeleženec, ko ima opravljen predmet POA 1, 2, 3, je cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, 
hepatitisu B, oslovskemu kašlju in ima poravnane obroke šolnine. 
Predviden pristop k zaključnemu izpitu za skupino, ki se izobražuje eno šolsko leto: junij/avgust 2021.  

 

POGOJI NAPREDOVANJA v šolsko leto 2021/22 za skupino Drugo š. l./2 let: 
Udeleženec napreduje, ko ima do 30. 9. 2021 uspešno zaključene predmete M1. 
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č) ŠOLNINA za program ZDRAVSTVENA NEGA PTI v 2020/21 

Predmeti, ki bodo izvedeni v prvem šolskem letu ZDRAVSTVENA NEGA PTI  
Prvo š.l. /3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Zgodovina ZGO1 1 

Geografija GEO1 1 

Psihologija PSI2 1 

Kemija KEM2 1 

Biologija BIO1 1 

  

M1 – Zdravstvena nega pacienta in nujna 

medicinska pomoč  (ZNP) 
 

Osnove zdravstvene nege (OZN) 10 

Diagnostično-terapevtski postopki (DTP) – 1. del 10 

Diagnostično-terapevtski postopki (DTP) – 2. del  

Praktični pouk1 v UKC:  5 

Praktični pouk2 v UKC: 5 

Praktični pouk3 v DUM/UKC: 5 

  

M4 – Anatomija, fiziologija in humana genetika 

(AFG) 
 

Anatomija in fiziologija (ANF 1. del) 4 

Anatomija in fiziologija (ANF 2. del) 4 

Humana genetika (HUG) 3 

 
 

Odprti kurikul  

Strokovno izrazoslovje (SIZ1) 4 
Praktično usposabljanje z delom PUD - 

Varstvo pri delu - 

SKUPAJ 55 

 

POGOJI NAPREDOVANJA v šolsko leto 2021/22 

Udeleženec napreduje, ko ima do 30. 9. 2021 uspešno zaključene vse predmete z vajami in praktični 
pouk.  K praktičnemu pouku lahko pristopi udeleženec, ko ima opravljen modul M1 in je cepljen proti 
ošpicam, mumpsu in rdečkam, hepatitisu B, oslovskemu kašlju in ima poravnane obroke šolnine. 
Posebnost: Vabilo na praktični pouk dobite po eAsistentu  oktobra 2020. 
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2. ŠOLNINA ZA OSTALE UDELEŽENCE, KI NADALJUJEJO IZOBRAŽEVANJE v  2020/21 

 

a) ŠOLNINA za program ZDRAVSTVENA NEGA v 2020/21 

Predmeti, ki bodo izvedeni v drugem šolskem letu ZDRAVSTVENA NEGA  
Drugo š.l. /2 ali 3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 

Prenos iz 2019/20 (neizvedeno zaradi pandemije) 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Humana genetika (HUG3) - 

Strokovno izrazoslovje (SIZ1) - 

Praktični pouk1 v DUM/UKC  - 

Praktični pouk2 v DUM/UKC - 

Praktični pouk3 v DUM/UKC - 

SKUPAJ - 

 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Umetnost UME1 1 

Fizika FIZ2 1 

 
M1 – Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč  (ZNE)  

Diagnostično terapevtski postopki (DTP2) – 2. del - 

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč NPP 5 

Fizika v zdravstveni negi FZN3 2 

 
M2 – Zdravstvena nega na specialnih področjih (ZNS)  

ZN na specialnih področjih (ZNS2,3) 5 

Nega žene 3 

Nega infekcijskega bolnika 3 

Nega duševnega bolnika 3 

Praktični pouk4 v DUM/UKC:  5 

 
M3 – Zdravstvena nega otrok in mladostnikov ZNO  

ZN otrok in mladostnikov 2, 3 

 

M5 – Dolgotrajna oskrba DOS  

Dolgotrajna oskrba 1 

Praktični pouk5 v DUM/UKC 5 

 
M6 – Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi 

(KVA) 
 

Zakonodaja  1 

 

Izbirni modul - Patologija (PAT)  

Patologija 5 

 

Odprti kurikul  

Farmakologija FAR2 3 

Zdravstvena nega in oskrba:   

Praktični pouk6 v DUM/UKC  5 

Praktični pouk7 v DUM/UKC  5 

 
Praktično usposabljanje z delom PUD - 

Priprave na POM - 

Varstvo pri delu - 

SKUPAJ 58 
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Posebnost:  

- Vabilo na praktični pouk dobite po eAsistentu oktobra 2020. K praktičnemu pouku in PUD-u lahko pristopi 

udeleženec, ki je cepljen (ošpice, mumps in rdečke, hepatitis B, oslovski kašelj), ima opravljeno varstvo pri delu in 

ima poravnane obroke šolnine. 
 

Predviden pristop k poklicni maturi za skupino Drugo š. l. /2: junij/avgust 2021.  

Priprave na poklicno maturo iz predmeta ZDRAVSTVENA NEGA bodo organizirane maja/junija 2021. 

 

POGOJI NAPREDOVANJA v šolsko leto 2021/22 za skupino Drugo š. l. /3: 

Udeleženec napreduje, ko ima do 30. 9. 2021 uspešno zaključene vse predmete z vajami in praktični 
pouk. 
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Predmeti, ki bodo izvedeni v tretjem šolskem letu ZDRAVSTVENA NEGA  
Tretje š.l. /3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 

Prenos iz 2019/20 (neizvedeno zaradi pandemije) 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč NPP3 - 

Zdravstvena nega otrok in mladostnikov ZNO4   - 

Praktični pouk4 v UKC/DUM: - 

Praktični pouk5 v UKC/DUM: - 

Praktični pouk 6 v UKC: - 

SKUPAJ - 

 

 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Slovenščina SLO1 in SLO2   1, 1 

Slovenščina SLO3 in SLO4   5, 5 

Angleščina ANG1 in ANG2 1, 1 

Angleščina ANG3 in ANG4 5, 5 

Nemščina  NEM1 in NEM2 1, 1 

Nemščina  NEM3 in NEM4 5, 5 

Matematika  MAT1 in MAT2 1, 1 

Matematika  MAT3 in MAT4 5, 5 

  

Priprave na POM  

SKUPAJ 48 

 
Posebnost:  

- Vabilo na praktični pouk dobite po eAsistentu oktobra 2020. K praktičnemu pouku in PUD-u lahko pristopi 

udeleženec, ki je cepljen (ošpice, mumps in rdečke, hepatitis B, oslovski kašelj), ima opravljeno varstvo pri delu in 

ima poravnane obroke šolnine. 
 

Predviden pristop k poklicni maturi: junij/avgust 2021.  

Priprave na poklicno maturo iz predmetov ZDRAVSTVENA NEGA, SLOVENŠČINA, MATEMATIKA 
in TUJI JEZIK bodo organizirane maja/junija 2021. 
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b) ŠOLNINA za program KOZMETIČNI TEHNIK v 2020/21 

Predmeti, ki bodo izvedeni v drugem šolskem letu KOZMETIČNI TEHNIK  

Drugo š.l. /2 ali 3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 
Prenos iz 2019/20 (neizvedeno zaradi pandemije) 

Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Manikira (MAN4) - 

Masaža (MAS3) - 

Informatika (INF1) - 

SKUPAJ  

 

 

Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Umetnost UME1 1 

Fizika FIZ2 1 

 

M2 – KOŽA IN KOŽNE BOLEZNI   

Anatomija in fiziologija kože AFK2 5 

Kožne bolezni KIB2 5 

 

M4 – SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA     

Splošna kozmetologija (SKO4) - 

 
- 

Izvedeno v 19/20 v okviru 

predavanj SKO3. 

 

M5 – KOZMETIČNI IZDELKI   

Tehnološke oblike kozmetičnih izdelkov (TKI) 5 

Kozmetični izdelki (KI) 5 

 

M6/M7 - KOZMETIČNA NEGA 
OBRAZA/TELESA 

 

Kozmetična nega obraza KNO2/telesa KNT3 10/10 

Kozmetična nega obraza (KNO4) 10 

Fizika v kozmetiki (FIK3) 2 

Komunikacija (KOM4) 1 

  

Odprti kurikul  

Manikira (MAN4)/ Ličenje (LIČ4) 10/10 

Masaža (MAS3)/ Pedikura (PED3) 10/10 

 

Praktično usposabljanje z delom PUD - 

Priprave na POM - 

Varstvo pri delu - 

SKUPAJ 65 

 

Predviden pristop k poklicni maturi za skupino Drugo š. l. /2: junij/avgust 2021.  
Priprave na poklicno maturo iz predmeta KOZMETIKA, KOZMETIČNA NEGA OBRAZA in TELESA bodo 
organizirane maja/junija 2021. 

 

POGOJI NAPREDOVANJA v šolsko leto 2021/22 za skupino Drugo š. l. /3: 
Udeleženec napreduje, ko ima do 30. 9. 2021 uspešno zaključene predmete vse predmete z vajami. 
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Predmeti, ki bodo izvedeni v tretjem šolskem letu KOZMETIČNI TEHNIK  

Tretje š.l. /3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 
Prenos iz 2019/20 (neizvedeno zaradi pandemije) 

Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Manikira (MAN4) - 

Masaža (MAS3) - 

Informatika (INF1) - 

SKUPAJ  

  

Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Slovenščina SLO1 in SLO2   1, 1 

Slovenščina SLO3 in SLO4   5, 5 

Angleščina ANG1 in ANG2 1, 1 

Angleščina ANG3 in ANG4 5, 5 

Nemščina  NEM1 in NEM2 1, 1 

Nemščina  NEM3 in NEM4 5, 5 

Matematika  MAT1 in MAT2 1, 1 

Matematika  MAT3 in MAT4 5, 5 

  

Priprave na POM  

SKUPAJ 48 

 

Predviden pristop k poklicni maturi: junij/avgust 2021.  
Priprave na poklicno maturo iz SPLOŠNIH PREDMETOV, KOZMETIKE, KOZMETIČNE NEGE OBRAZA in 
TELESA bodo organizirane maja/junija 2021. 
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c) ŠOLNINA za program BOLNIČAR NEGOVALEC v 2020/21 

Predmeti, ki bodo izvedeni v drugem šolskem letu BOLNIČAR NEGOVALEC  

Drugo š.l. /1.5 ali 2 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo z 20,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 
Prenos iz 2019/20 (neizvedeno zaradi pandemije) 

Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Pedikura - 

Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih (NBS2) - 

SKUPAJ  

 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Slovenščina (SLO 1, 2, 3) 1, 1, 3 

Matematika (MAT 1, 2, 3) 1,1,1 

Angleščina (ANG 1, 2, 3) 1,1,1 

Nemščina (NEM 1, 2, 3)  

Umetnost (UME 1) 1 

Naravoslovje (NAR 1, 2) 1, 1 

Družboslovje (DRU 1, 2) 1, 1 

 
Praktično usposabljanje z delom PUD - 

Varstvo pri delu VPD - 

Priprava na ZI - 

SKUPAJ 16 

 
Posebnost:  

- Vabilo na praktični pouk dobite po eAsistentu oktobra 2020. K praktičnemu pouku v dom starostnikov lahko 

pristopi udeleženec, ko ima opravljen predmet POA 1, 2, 3, je cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, 
hepatitisu B, oslovskemu kašlju in ima poravnane obroke šolnine. 
 

Predviden pristop k zaključnemu izpitu: februar 2021/junij 2021. 
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č) ŠOLNINA za program ZDRAVSTVENA NEGA PTI v 2020/21 

Predmeti, ki bodo izvedeni v drugem šolskem letu ZDRAVSTVENA NEGA PTI  

Drugo š.l. /3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 

Prenos iz 2019/20 (neizvedeno zaradi pandemije) 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Humana genetika (HUG) - 

Strokovno izrazoslovje (SIZ) - 

Praktični pouk2 v DUM/UKC: - 

Praktični pouk3 v DUM/UKC: - 

SKUPAJ - 

 

Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Informatika 3 

 
M1 – Zdravstvena nega pacienta ZNP  

Diagnostično terapevtski postopki (DTP2) – 2. del - 

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč NPP 
2 

3 

Fizika v zdravstveni negi FZN3 2 

Zdravstvena nega pri najpogostejših bolezenskih 

stanjih (k ZNS2,3) 
5 

Praktični pouk4 v DUM/UKC:  5 

Praktični pouk5 v DUM/UKC:  5 

 

M3 – Zdravstvena nega otrok in mladostnikov ZNO  

ZN otrok in mladostnikov 2 

 
3 

 

M4 – Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti 
ZPS 

 

Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti ZPS 3 

Praktični pouk6 5 

 

Odprti kurikul  

Osnove bolezenskih procesov OBP  5 

Zdravstvena nega pri nenadnih obolenjih ZNN2:  

- Nega žene NŽE 3 

- Nega infekcijskega bolnika NIB 3 

Farmakologija 3 

 
Praktično usposabljanje z delom PUD - 

Varstvo pri delu - 

SKUPAJ 52 

 

Posebnost:  

- Vabilo na praktični pouk dobite po eAsistentu oktobra 2020. K praktičnemu pouku in PUD-u lahko pristopi 

udeleženec, ki je cepljen (ošpice, mumps in rdečke, hepatitis B, oslovski kašelj), ima opravljeno varstvo pri delu in 

ima poravnane obroke šolnine. 
 

POGOJI NAPREDOVANJA v šolsko leto 2021/22 za skupino Drugo š. l. /3: 

Udeleženec napreduje, ko ima do 30. 9. 2021 uspešno zaključene vse predmete z vajami in praktični 
pouk. 
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Predmeti, ki bodo izvedeni v tretjem šolskem letu ZDRAVSTVENA NEGA PTI   

Tretje š. l. /3 let 
Šolnina se izračuna tako, da se točke predmeta, planiranega v šolskem letu 2020/21, pomnožijo s 23,00 €. V 

kolikor ima udeleženec kakšen predmet priznan, se mu šolnina zniža za vrednost točk tega predmeta. 
 

Prenos iz 2019/20 (neizvedeno zaradi pandemije) 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Informatika - 

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč NPP3 - 

Zdravstvena nega otrok in mladostnikov ZNO4   - 

Praktični pouk4 v UKC/DUM: - 

Praktični pouk5 v UKC/DUM: - 

Praktični pouk 6 v UKC: - 

SKUPAJ - 

 
Naziv predmeta, letnik Št. točk 

Ponovitev SLO   1, 1 

Slovenščina SLO1 in SLO2   5, 5 

Ponovitev ANG 1, 1 

Angleščina ANG1 in ANG2 5, 5 

Ponovitev NEM 1, 1 

Nemščina  NEM1 in NEM2 5, 5 

Ponovitev MAT 1, 1 

Matematika  MAT1 in MAT2 5, 5 

  

Priprave na POM  

SKUPAJ 48 

 
Posebnost:  

- Vabilo na praktični pouk dobite po eAsistentu oktobra 2020. K praktičnemu pouku in PUD-u lahko pristopi 

udeleženec, ki je cepljen (ošpice, mumps in rdečke, hepatitis B, oslovski kašelj), ima opravljeno varstvo pri delu in 

ima poravnane obroke šolnine. 
 

Predviden pristop k poklicni maturi: junij/avgust 2021.  

Priprave na poklicno maturo iz predmetov ZDRAVSTVENA NEGA, SLOVENŠČINA, MATEMATIKA 
in TUJI JEZIK bodo organizirane maja/junija 2021. 
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3. ŠOLNINA ZA UDELEŽENCE, KI BODO V Š. L. 2020/21 PONAVLJALI LETNIK/SKUPINO  

Šolnina je sestavljena iz: 
VPISNINE: 200,00€ in seštevka neopravljenih izpitov po ceniku za udeležence: 

POSAMEZNI IZPITI Cena 

Ustni ali pisni izpit 25,00 € 

Pisni in ustni izpit (SLO, MAT, TJ) in izpit iz predmetov z 

vajami 

35,00 € 

Praktični pouk na enem oddelku/DUM Po točkah. 
V kolikor bodo udeleženci obiskovali predavanja, ki so obvezna, se jim le-ta obračunajo po točkah. Vrednost točke je določena 
pri posamezni skupini. Lahko obiskujejo predavanja in priprave na POM/ZI. 

Udeleženci izpit plačajo, četudi k izpitu v predhodnih letih še niso pristopili. 
 

4. ŠOLNINA ZA NEUSPEŠNE DIJAKE SZKŠ,  

ki se bodo v š. l. 2020/21 vpisali v izobraževanje odraslih: 
Šolnina je sestavljena iz: 
VPISNINE: 200,00 € in seštevka neopravljenih izpitov po ceniku za udeležence: 

 POSAMEZNI IZPITI Cena 

Ustni ali pisni izpit 25,00 € 

Pisni in ustni izpit (SLO, MAT, TJ) ) in izpit iz predmetov z 

vajami 

35,00 € 

Praktični pouk na enem oddelku/DUM Po točkah. 
V kolikor bodo udeleženci obiskovali predavanja, ki so obvezna, se jim le-ta obračunajo po točkah. Vrednost točke je določena 
pri posamezni skupini. Poklicno maturo in zaključni izpit plačajo, ko pristopijo. Ne plačajo urejanja dokumentacije. 
 

5. NEUSPEŠNI DIJAKI ZAKLJUČNIH LETNIKOV,  

ki se ne bodo v š. l. 2020/21 vpisali v izobraževanje odraslih:  
Izpitni roki bodo razpisani na spletni strani šole. Izpiti se prvo šolsko leto ne plačajo. 
Poklicno maturo in zaključni izpit plačajo, ko pristopijo. Ne plačajo urejanja dokumentacije. 
 

6. CENIK POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA V Š. L. 2020/21 

A) POKLICNA MATURA: 

 – ZDRAVSTVENA NEGA SSI in PTI,  

–  KOZMETIČNI TEHNIK. 
Po sklepu MŠŠ (dopis št. 604, februar 2002) so odrasli udeleženci oproščeni plačila pisnega dela poklicne 
mature, to je prvega in tretjega predmeta poklicne mature (19. točka dopisa). 
PREDMET CENA 

Slovenščina – ustni izpit 25,00 € 

ZNPP/KOZ – pisni in ustni del 33,00 € 

MATEMATIKA/TUJ JEZIK – ustni del 25,00 € 

STORITEV Z ZAGOVOROM 50,00 € 

Urejanje dokumentacije 42,00 € 

SKUPAJ ZA PLAČILO 175,00 € 

Urejanje dokumentacije poravnajo kandidati samo ob prvem pristopu! 

Redni dijaki, ki jim status dijaka poteče 30. 9. in imajo uspešno zaključene vse štiri letnike, se ne morejo 

vpisati v izobraževanje odraslih. 
 

B) ZAKLJUČNI IZPIT – BOLNIČAR NEGOVALEC 
PREDMET CENA 

Slovenščina 33,00 € 

Storitev in zagovor 33,00 € 

Urejanje dokumentacije 42,00 € 

SKUPAJ ZA PLAČILO 108,00 € 

Urejanje dokumentacije poravnajo kandidati samo ob prvem pristopu! 

Redni dijaki, ki jim status dijaka poteče 30. 9. in imajo uspešno zaključene vse tri letnike, se ne morejo 

vpisati v izobraževanje odraslih. 

 

Maribor, 21. 8. 2020             

S. Ščavničar  
Vodja izobraževanja odraslih 


