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Na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 
(Uradni list RS, št. 52/13) in Sklepa sveta zavoda št. 4, sprejetega dne 21. 05. 2018, svet zavoda 
sprejme 
 

I Z P I T N I  R E D   

pri popravnih, predmetnih in razrednih izpitih v Osnovni šoli Dragomelj 

 

1. Izpiti, ki jih v šoli lahko opravljajo učenci so: predmetni, razredni in popravni izpit.  

2. Učenci lahko opravljajo izpite iz prve točke v času, ki je predviden za opravljanje izpitov v šolskem 

koledarju, ki ga določi MIZŠ 

3. Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu.  

4. Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 7. in 8. razredu negativno ocenjen iz več kot 

dveh predmetov, ponavlja razred. 

5. Učenec lahko v 7. in 8. razredu opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu.  

6. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred. 

7. Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v istem šolskem letu. Če ga ne opravi 

uspešno, ga lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.  

8. Učenec lahko na isti dan opravlja izpite iz največ dveh predmetov.  

9. Učenec se na opravljanje izpita prijavi pisno v tajništvu šole v času uradnih ur, ko izve, da bo opravljal 

popravni izpit.  

10. Učenec bo najmanj 3 dni pred izpitom  obveščen, kdaj bo imel izpit.  

11. Komisije za izpite imenuje ravnatelj šole.  

12. Učenec opravlja izpite pred izpitno komisijo.  

Izpiti so pisni pri slovenščini,  angleščini, nemščini in matematiki. Pisni del izpita traja največ 45 minut, 

pri vseh predmetih, tudi slovenščini, matematiki, nemščini in angleščini učenci opravljajo še ustni izpit, 

ki traja največ 30 minut. Pri ustnem izpitu učenci izbirajo med najmanj tremi listi z vprašanji oz. 

nalogami. 

13. Teme in naloge za izpite določi izpitna komisija skupaj z učiteljem, ki predmet poučuje.  

14. Izpitna komisija oceni učenca takoj po opravljenem izpitu. 

15. Izpitna komisija takoj obvesti učenca o oceni.  

16. Če je učenec pri izpitu odsoten iz neopravičljivih razlogov, ali izpit prekine, se šteje, da izpita ni 

opravil.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1988
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17. Če učenec iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu, lahko opravlja izpit v roku, ki ga določi ravnatelj.  

18. Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi na običajen način v zavodu, uporabljati pa se 
začne takoj po objavi. 

  

Št. 6003-1/2018/3 

Dragomelj, dne 21. 05. 2018 

 

Mellanie Grudniik, 
 

                 predsednica sveta zavoda 
 

 

 

 

 


