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Na podlagi 70., 76 in 77. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF in 63/13) in 24., 27., 30., 31., 32. in 33. člena Pravilnika  
o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, 
št. 73/2008, 52/2013) izdaja ravnatelj Osnovne šole Ribnica na Pohorju, naslednja 

 

PRAVILA O OPRAVLJANJU PREDMETNIH IN POPRAVNIH IZPITOV NA ŠOLI 

 
1. člen 

Učenci, ki so v 7. oziroma 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz 

največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Popravni izpit lahko 

opravljajo največ dvakrat v šolskem letu. 

2. člen 

Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravni izpit tudi iz več predmetov, iz katerih so ob 

koncu šolskega leta negativno ocenjeni. Popravni izpit lahko opravljajo dvakrat v istem 

šolskem letu in najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.  

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

3. člen 

Učenec, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more obiskovati pouka, je lahko 

neocenjen iz vseh ali iz posameznih predmetov.  

O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj. 

Če je učenec iz prvega odstavka neocenjen v celem ocenjevalnem obdobju ali v delu 

ocenjevalnega obdobja, se mu za manjkajoči del snovi v dogovoru z njegovimi starši prilagodi 

načine in roke za ocenjevanje znanja ter število ocen. O prilagoditvah odloči oddelčni 

učiteljski zbor. 

Če je učenec neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta, lahko do konca šolskega 

leta opravlja izpit iz tega predmeta (predmetni izpit). 

4. člen 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
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Učencu, ki ima pravico opravljati predmetne in popravne izpite, šola ob zaključku pouka 

izda obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu. 

5. člen 

Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 7. oziroma 8. razredu negativno ocenjen 

iz največ dveh predmetov, opravlja popravni izpit. Če je bil učenec pri opravljanju 

predmetnih izpitov v 7. oziroma 8. razredu negativno ocenjen iz več kot dveh predmetov, 

ponavlja razred. 

6. člen 

Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 9. razredu negativno ocenjen iz enega 

ali več predmetov, lahko opravlja popravne izpite ali ponavlja 9. razred. 

7. člen 

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

8. člen 

Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov oziroma iz enega, če ima 

pisni in ustni del. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno. Šola učenca o datumu in 

načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom. 

9. člen  

Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan, v desetih delovnih dneh po zaključku 

pouka. Kadar pouk posameznega predmeta, ki se izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), ne 

traja do konca pouka v šolskem letu, lahko učenec opravlja izpit predhodno v roku, ki ga 

določi ravnatelj/ravnateljica, vendar ne prej kot deset delovnih dni po zaključku pouka tega 

predmeta. V tem primeru se šteje, da je izkoristil en izpitni rok. 

10. člen 

Učenec se pisno prijavi na opravljanje predmetnega ali popravnega izpita. Prijavnico prejme 

v tajništvu šole in jo tam tudi odda v času uradnih ur tajništva šole. Na prijavnici točno določi 

na kateri izpit se prijavlja in rok, v katerem ga bo opravljal. 

11. člen 

Najmanj tri dni pred opravljanjem izpita, ravnatelj/ravnateljica izda učencu pisno obvestilo o 

kraju in času opravljanja izpitov ter o terminih za dopolnilni pouk – pripravo na izpit(e).  

Učenci opravljajo izpite v času, ki je določen s šolskim koledarjem. 

12. člen 

Učenec izpite opravlja pred izpitno komisijo. Ravnatelj s sklepom imenuje komisijo, navzočo 

pri opravljanju izpitov, ter kraj in čas opravljanja izpitov. 



Osnovna šola Ribnica na Pohorju 
 

 

 

 

 
tel.: (02) 888 03 90,  faks: (02) 888 03 92 

o-ribnica.mb@guest.arnes.si, http://www.osribnicanapohorju.si 

 

Izpitna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje ravnatelj osnovne šole 

praviloma izmed učiteljev šole, v posameznih primerih pa lahko za člana komisije imenuje 

tudi učitelja druge šole. 

13. člen 

Izpiti so pisni in ustni (pri slovenščini, tujem jeziku in matematiki) ali samo ustni (pri drugih 

predmetih). 

Pisni del izpita traja praviloma 45 minut, vendar največ 60 minut, ustni del pa lahko traja 

največ 30 minut. 

14. člen 

Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna 

komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po 

ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj. 

15. člen 

Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom 

odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj. 

Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni 

opravil. 

16. člen 

Pravila stopijo v veljavo 3. 2. 2015. 

 

 

 

 

Ribnica na Pohorju, 2. 2. 2015                       Ravnatelj 

                             Jože Krušič, prof. 

 

 

 

 

 
 
 
 


