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INTERNI PRAVILNIK O OPRAVLJANJU SPREJEMNIH, 
PREDMETNIH, POPRAVNIH in DOPOLNILNIH IZPITOV 

za šolsko leto 2021/22 
 
 

Ta pravilnik je sestavljen na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 
79/06, 68/17, 46/19), Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur.l. RS št. 30/18), Pravilnika 
o šolskem redu v srednjih šolah (Ur.l. RS št. 30/18) in Šolskih pravil ocenjevanja. 
 

a) Dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja, ni bil ocenjen, želi hitreje 
napredovati, izboljšuje pozitivno oceno ali se vključuje v drug izobraževalni 
program, lahko opravlja sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite v 
navedenih rokih. 

b) Informacije o vsebini izpita dijak pridobi pri nosilcu predmeta. 
c) Za vsak posamezni izpit, ki ga dijak želi opraviti, se mora prijaviti 

elektronsko preko aplikacije na spletni strani Srednje šole Ravne. 
d) Prijaviti se je potrebno pet delovnih dni pred začetkom roka, na katerega se 

prijavlja. Prijava je uspešna, ko dobi povratni mail o uspešnosti prijave. Vse 
naknadne prijave se prenesejo v naslednji rok. 

e) Dijak lahko v enem izpitnem roku prijavi največ dva izpita ter opravlja 
manjkajoče obveznosti pri praktičnem pouku in interesnih dejavnostih. 

f) Dijak, ki ne pristopi k izpitu brez opravičila ali odjave, ne sme pristopiti na 
naslednji izpitni rok. 

g) Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. 
 
Na Srednji šoli Ravne potekajo našteti izpiti v šolskem letu 2021/22 v podanih 
predvidenih terminih. Točen časovni razpored posameznega izpitnega roka bo 
vedno objavljen tri dni pred izpitnim rokom na spletni strani SŠ Ravne. 
 

ROK OKVIRNI TERMINSKI NAČRT IZPITNIH ROKOV 
1. od 20.9.2021 do 24.9.2021 
2. od 15.11.2021 do 19.11.2021 
3. od 17.1.2022 do 21.1.2022 
4. od 14.3.2022 do 18.3.2022 
5. Od 24.5.2022 do 27.5.2022 
6. od 28.6.2022 do 1.7.2022 
7. od 16.8.2022 do 22.8.2022 

- V 3. roku lahko dijaki zaključnih letnikov SPI, ki odidejo na PUD, opravljajo popravne izpite. Če dijak SPI dela popravni izpit 
v 3. roku, lahko v 5. roku opravlja le en izpit. 

- 5. Izpitni rok  
Dijaki zaključnih letnikov SSI lahko popravljajo eno oceno (popravni ali zviševanje ocene). 
Dijaki zaključnih letnikov SPI lahko popravljajo dva predmeta. 
Možne prijave tudi ostalim, ki imajo še stare obveznosti. 

Ravnateljica: mag. Ivanka STOPAR, prof. 


