
 

 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

IZPITI – NAVODILO ZA KANDIDATE 
ŠOLSKO LETO 2017/18 
 
Individualno izobraževanje 
 
 
EVIDENTIRANJE KANDIDATA 
 
Kandidat, ki namerava v tekočem šolskem letu opravljati izpite kot udeleženec izobraževanja 
odraslih, odda/posreduje v tajništvo šole: 

• izpolnjeno prijavo za vpis 
• zahtevo za priznavanje pridobljenega znanja, 
• spričevala uspešno zaključenih letnikov, 
• obvestilo o uspehu letnika, ki ga še ni zaključil,  
• fotografijo za uradni dokument, 
• davčno številko in uradni osebni dokument. 

 
PRIJAVNI,  IZPITNI ROKI  
 
V šolskem letu 2017/18so redni izpitni roki za udeležence izrednega izobraževanja vsaka 2 
meseca. Kandidati se morajo prijaviti najkasneje 3 delovne dni pred predvidenim začetkom 
izpitov: 

 
 
VRSTE IZPITOV, OPRAVLJANJE IZPITA 
 
Udeleženec izobraževanja odraslih lahko opravlja sprejemni, predmetni (izboljševanje 
končne ocene pri predmetu v 3. in 4. letniku), delni, končni izpit. 
 

IZPITNI ROK PRIJAVE 

OKTOBRSKI: 18.-19. oktober 2017 do 13. 10. 2017, do 14. ure 

JANUARSKI: 8.-9. januar 2018 do 3. 1. 2018, do 14. ure 

APRILSKI: 10.-11. april 2018 do 4. 4. 2018, do 14. ure 

JUNIJSKI: 29. junij, 2. in 3. julij  2018             do 25. 6. 2018, do 14. ure 

AVGUSTOVSKI: 16.-17. In 20. avgust 2018 

 

do 10. 8. 2017, do 12. ure 



Za udeleženca izobraževanja odraslih veljajo smiselna določila pravilnika o ocenjevanju 
znanja v srednjih šolah, objavljena v uradnem listu RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010 (glej 
izvlečke). 
 
PLAČILA UDELEŽENCEV IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA - INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE 
(spremembe cenika z 1. 1. 2018!) 
 
vpisnina        250,00 € 
posamezen izpit – brez konzultacij       50,00 € 
1 ura konzultacije (teoretični predmet)      26,00 € 
1 ura konzultacije (praktični pouk)       21,00 € 
 
 
Cena izpita je enaka ne glede na to, ali gre za pisni, ustni ali pisni in ustni izpit.  
 
Kandidat poravna denarne obveznosti ob prijavi na izpit oz. pred pristopom h konzultacijam. 
Kandidat in učitelj vodita evidenco opravljenih konzultacij. 
 
PLAČILO IN POSTOPEK PRIJAVE 
 
Z dokazilom o plačilu izpita kandidat dobi v tajništvu izpitno prijavnico, jo izpolni in odda do 
navedenega datuma za posamezen izpitni rok.  Po tem roku ustnih ali pisnih prijav ne bomo 
upoštevali. 
 
Podatki za plačilo - plačilni nalog: 
Prejemnik VEGOVA Ljubljana, Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana 
Namen plačila:  npr. MAT, končni izpit  (navedete predmet/programsko enoto in vrsto izpita) 
Številka računa: SI56  0110 0603 0699 262 
 
ODJAVA IZPITA 
 
V primeru, da kandidat ne more pristopiti k izpitu iz opravičljivih razlogov ali ga prekine, ga 
lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli 
pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila.  
O  upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge.  
 
IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT 
 
Kandidati morajo pred pristopom k pisnemu/ustnemu delu izpita predložiti nadzornemu 
učitelju ali predsedniku izpitne komisije indeks/uradni osebni dokument. 
 
POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU, SPRIČEVALO 
 
Učitelj izpraševalec/ocenjevalec v kandidatov indeks vpiše takoj po uspešno opravljenem 
izpitu  podatke v rubriko Opravljeni izpiti. 
Če je kandidat opravil zadnjo obveznost za letnik v izbranem programu, mu šola izda spričevalo.  
 

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar 
Ljubljana, 1. 1. 2018 


