
Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004), Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/2007), Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/2008) in Pravilnika o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list 

RS, št. 21/2011) ter v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006), določa ravnateljica Višje 

strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana 

 

 

Pravilnik Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana 

o izvajanju izrednega študija 

 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa pogoje za izvajanje, prilagoditve in oblike izvajanja izrednega izobraževanja ter pravice in dolžnosti 

študentov Višje strokovne šole, ki se izobražujejo izredno (izredni študentje).  Cilj prilagoditev je omogočiti študij 

zaposlenim osebam.  

Izredni študij zagotavlja doseganje enakih standardov znanja kot redni študij.  

 

2. člen 

(organizacija in prilagoditve izrednega študija) 

Izredni študij se izvaja kot posebej organizirana oblika izobraževanja, če je v posamezen program izredno vpisanih 

najmanj 30 študentov. V nasprotnem primeru opravljajo izredni študentje študijske obveznosti v okviru rednega študija.  

Obveznosti dveh letnikov se v primeru posebej organiziranega izrednega izobraževanja razdelijo na dve leti in pol, oz. na 

tri cikluse.  

Predavanja in vaje so lahko organizirana v strnjeni obliki, tako da število ur predavanj obsega najmanj 50% , število ur 

seminarskih in laboratorijskih vaj pa najmanj 80% ur, predvidenih za redni študij. Pri vajah se zahteva minimalna 

prisotnost v obsegu 80% predvidenih ur. 

Predavanja in vaje potekajo od oktobra do junija, dva- do trikrat tedensko ob delavnikih, v popoldanskem času, in ob 

sobotah dopoldne. V določenem časovnem obdobju obiskujejo študentje dva ali tri predmete. Po opravljenih 

obveznostih posameznega sklopa predmetov sledijo izpiti (1. izpitni rok). Ostali izpitni roki so skupni za redne in izredne 

študente.  

V primeru, da opravljajo izredni študentje študijske obveznosti v okviru rednega študija, so na osnovi utemeljene prošnje 

študenta možne individualne prilagoditve študijskih obveznosti. Prilagoditve se dorečejo v pogodbi, sklenjeni med 

študentom in Višjo strokovno šolo. 

 

3. člen 

(praktično izobraževanje) 

Praktično izobraževanje pri delodajalcih, ki je pogoj za dokončanje študija, za izredne študente v organizirani obliki ni 

predvideno.  

Študentom z delovnimi izkušnjami v stroki se lahko obveznosti praktičnega izobraževanja deloma ali v celoti priznajo. O 

ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi časovnega obsega delovnih izkušenj, primerjave ocene 

opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.   

Študentje, katerim obveznosti praktičnega  izobraževanja ni mogoče priznati, jih morajo opraviti po programu in pod 

pogoji, ki veljajo za redni študij.  

 

4. člen 

(napredovanje in dokončanje študija) 

Izredni študent se vpiše vsako študijsko leto, letnik pa se mu prizna, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti 

programa za posamezen letnik. 

Študent, ki po predvidenem času študija oz. po dveh ali treh vpisih ne opravi vseh izpitov, se vpiše evidenčno. S tem 

pridobi pravico opravljanja manjkajočih izpitov, ki jih plača po ceniku šole. V primeru drugih neizpolnjenih obveznosti 



(npr. neopravljene seminarske ali laboratorijske vaje, kjer je zahtevana minimalna prisotnost 80% ur) plača stroške 

izvedbe obveznosti predmeta. 

Študent se lahko evidenčno vpisuje do spremembe izbranega študijskega programa.  

 

5. člen 

(financiranje in stroški izrednega študija) 

Financiranje izrednega izobraževanja mora zagotoviti študent sam. 

Osnovni strošek izrednega študija predstavljajo  vpisnina in šolnina, ki se plačata za vsako študijsko leto posebej. 

Vpisnina pokriva administrativne stroške vpisa, v šolnino pa so zajeti stroški izobraževalnega procesa, trikratno 

opravljanje posameznega izpita, interna študijska gradiva, uporaba sodobne specialne opreme in pripomočkov. 

Posebej se plača četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita ter nadstandardne storitve (npr. strokovne ekskurzije).  

Vpisnina in šolnina za posamezen letnik se vsako leto plačata pred vpisom v naslednje leto izobraževanja. V primeru 

organizacije študija v ciklih se šolnina porazdeli sorazmerno z obveznostmi, predvidenimi za posamezno leto študija. 

Če študentu študij financira podjetje, se študent lahko vpiše na podlagi plačane vpisnine in vnaprej plačane akontacije 

šolnine v višini 20% celotnega zneska šolnine za študijsko leto ter potrjene izjave podjetja o plačilu šolnine, na podlagi 

katere šola podjetju izstavi račun. V kolikor račun ni poravnan v roku, kandidat prevzame obveznost plačila in poravna 

račun v 8 dneh. Če šolnina do tega roka ni v celoti poravnana, kandidat izgubi pravico opravljanja študijskih obveznosti. 

Že plačani vpisnina in akontacija šolnine se v tem primeru ne vračata. 

Višino stroškov določa cenik Višje strokovne šole, ki ga za vsako študijsko leto sprejme Svet zavoda Šolski center Srečka 

Kosovela Sežana na podlagi predloga ravnatelja.  

Šola objavi podatke o vpisnini in šolnini za posamezno leto na spletni strani šole, pred rokom za prvo prijavo za vpis v 

naslednjem študijskem letu. Šola si pridržuje pravico do usklajevanja šolnine primeru naknadne spremembe izhodiščne 

cene stroškov na študenta s strani pristojnega ministrstva. Sprememba je mogoča do prvega vpisnega roka. 

 

6. člen 

(znižanje in vračilo šolnine) 

Za študente, ki jim bodo priznani izpiti, opravljeni na drugih šolah, se znesek šolnine ne spremeni. 

V izjemnih okoliščinah lahko študent odda prošnjo za znižanje šolnine, vendar najprej ob vpisu v drugo leto študija. 

Ob prekinitvi študija oz. izpisu iz izrednega študija se šolnina ne vrača, razen v primeru prekinitve študija iz upravičenih 

razlogov (starševstvo, vojaške obveznosti, izjemne družinske in socialne okoliščine, težka bolezen). V tem primeru se 

šolnina vrne v znesku, sorazmernem z neopravljenimi obveznostmi, vendar največ do 50% vplačanega zneska. O 

upravičenosti vračila odloča ravnatelj Višje strokovne šole na podlagi vloge študenta in ustreznih dokazil. 

Če se študent iz objektivnih razlogov izpiše pred začetkom študijskega leta, je upravičen do vračila šolnine v višini 80% 

vplačanega zneska. O upravičenosti vračila odloča ravnatelj Višje strokovne šole na podlagi vloge študenta in ustreznih 

dokazil. 

 

7. člen 

(prehodne in končne določbe) 

Študentje izrednega študija, ki so se prvič vpisali v študijskem letu 2008/2009 in so šolnino za 1. in 2. letnik poravnali po 

starejših cenikih, morajo plačati diplomski izpit v skladu s cenikom VSŠ za leto 2010/2011, t. j. v višini 300,00 €. 

Plačilo opravijo ob prijavi teme diplomske naloge. 

 

8. člen 

Pravilnik prične veljati z dnem sprejetja. S tem preneha veljati Pravilnik Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka 

Kosovela Sežana o izvajanju izrednega študija, z dne 7. 1. 2009. 

 

 

 

          Jasna Rojc,  
Sežana, 28. 3. 2011        ravnateljica Višje strokovne šole 


