
 

 

 
Cenik za izobraževanje odraslih in izobraževanja za občane 

od šolskega leta 2021/22 dalje 
 
 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: 

• ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE (enoletna izvedba programa): 
Strokovni moduli 
(Osnove frizerstva, Frizerstvo, Ličenje, Nega rok in nohtov, Lasničarski 
izdelki, Digitalna pismenost, Poslovna komunikacija, Podjetništvo v 
stroki, Izbirni modul – Modeliranje nohtov / Oblikovanje namenskih 
pričesk )    

2.100,00 € 

 Vsak posamezni predmet ali modul iz splošnega dela predmetnika, 
strokovnega dela predmetnika ali odprtega kurikula 

150,00 € 

Cena šolnine se določa individualno, glede na število predmetov, ki jih mora udeleženec še opraviti za dokončanje programa 
Frizer. Od celotnega zneska šolnine je pri vpisu potrebno plačati 350,00 € vpisnine, ostanek pa se lahko poravna v 6 – 8 
zaporednih mesečnih obrokih.  
 
 

• ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE (dveletni izvedba programa): 
Cena celotnega programa  
(splošni del predmetnika, strokovni moduli in moduli/predmeti odprtega 
kurikula)    

4.000,00 € 

Od celotnega zneska šolnine je pri vpisu potrebno plačati 350,00 € vpisnine, ostanek pa se lahko poravna v 20 zaporednih 
mesečnih obrokih. Od šolnine se odštejejo že opravljeni predmeti.  

V ceno organiziranega izobraževanja je všteta izvedba predavanj in praktičnih vaj, 2 izpitna roka za vsak predmet, zaključni 
izpit, gradivo in literatura, material za praktični pouk, majčka SFŠ. Ob plačilu (organizirano izobraževanje) v enkratnem znesku 
se upošteva 5% gotovinski popust. 
 
 

• SAMOIZOBRAŽEVANJE: 
Vpisnina v program samoizobraževanja     350,00 € 

Izpit za predmet/modul  - Teoretični izpit 60,00 € 

Izpit za predmet/modul  -  Praktični  izpit 100, 00 € 

Izpit za predmet/modul - Praktični in teoretični izpit – modul v celoti  120,00 € 

Zaključni izpit – Storitev z zagovorom 120,00 € 

Zaključni izpit – Slovenščina pisni del in zagovor 60,00 € 

Zaključni izpit v celoti  160,00 € 
V ceno vpisnine pri samoizobraževanju sta všteta 2 izpitna roka.           
                    
                                                   

IZOBRAŽEVANJE OBČANOV: (kandidati do 2. leti po zaključku izobraževanja na šoli, ter vsi, ki so 
izkoristili 2 roka popravnih ali zaključnih izpitov) 

Administrativni stroški, pregled in urejanje dokumentacije, če gre za 
udeleženca, ki je imel status dijaka na SFŠ Ljubljana pred šol. letom 
2010/11 

100,00 € 

Izpit za predmet/modul  - Teoretični izpit 60,00 € 

Izpit za predmet/modul  -  Praktični  izpit 100, 00 € 



 

 

Izpit za predmet/modul - Praktični in teoretični izpit – modul v celoti  120,00 € 

Zaključni izpit – Storitev z zagovorom 120,00 € 

Zaključni izpit – Slovenščina pisni del in zagovor 60,00 € 

Zaključni izpit v celoti  160,00 € 

 
           Ljubljana, 1. 10. 2021 

  
Predsednica Sveta zavoda:                                           Ravnatelj: 
Nada Medved                                             Tadej Braček  

 

 

 

Uradni zaznamek: Cenik za izobraževanje odraslih in izobraževanja za občane od šolskega 

leta 2021/22 dalje je sprejel Svet zavoda SFŠ Ljubljana na svoji 21. dopisni seji med 17. 10. 

2021 in 20. 10. 2021. 

 

V Ljubljani, 9. 11. 2021               Tadej Braček, ravnatelj 
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