
Pojasnilo glede opravljanja izpitov 

Zaradi velikega števila vprašanj, ki se pojavljajo, sem sklenila zapisati nekaj pojasnil, ki bodo razjasnila 

morebitne nejasnosti glede števila, vrste in pogojev za opravljanje izpitov ter napredovanj v naslednji 

letnik. 

 Pogoji za napredovanje v višji letnik v programu gimnazija so opredeljeni v 39. členu 

Zakona o gimnazijah, ki pravi:  

39. člen (napredovanje)  

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je 

opravil vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni program. Kdor je ob koncu pouka negativno ocenjen iz 

največ treh predmetov, ima pravico opravljati popravne izpite. 

 Pogoje za napredovanje  v višji letnik opredeljuje v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Zpsi-1), ki pravi: 

73. člen (napredovanje) 

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov 

oziroma modulov in je opravil druge obveznosti, ki jih določa izobraževalni program. Pri tem se upošteva 

tudi neformalno pridobljeno znanje. 

 

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico 

opravljati popravne izpite. 

 Število in vrsto izpitov opredeljuje Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah v 

naslednjih členih: 

Splošno: 22. člen (splošno o izpitih) 

(1) Dijak lahko opravlja sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite. 

(2) Dijak opravlja dopolnilni in popravni izpit v šoli, v katero je vpisan. 

Vrste izpitov: 

(1) Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil 

ocenjen. 

(2) Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka 

nezadostno oceno. 

(3) Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki: 

– hitreje napreduje, 

 – izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote, 

– se želi vpisati v drug izobraževalni program. 

  



Omejitve izpitov: 28. člen (omejitve) 

(1) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz 

utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov. 

(2) Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta. 

(3) Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. 

(4) Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita. 

(5) Dijak lahko po uspešno opravljenem predzadnjem oziroma zaključnem letniku enkrat izboljšuje 

oceno enega ali več predmetov oziroma programskih enot posameznega letnika, in sicer: 

– v predzadnjem letniku od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta oziroma do vključitve v 

zadnji letnik izobraževanja, 

– v zaključnem letniku od konca pouka do začetka opravljanja zaključka izobraževanja. 

 

 13. člen (končna ocena pri predmetu) - Šolska pravila o ocenjevanju znanja 

 
Končno oceno pri predmetu ob zaključku pouka v šolskem letu določi učitelj, ki dijaka poučuje, ob 

upoštevanju ocen iz vseh ocenjevalnih obdobij. Dijak ne more biti ocenjen pozitivno, če v zadnjem 

ocenjevalnem obdobju nima nobene pozitivne ocene. Dijak, ki nima nobene ocene v ocenjevalnem 

obdobju je neocenjen. 

Način oblikovanja končne ocene pri predmetu (npr. aritmetična sredina ...) določijo strokovni  aktivi 

oz. učitelji, jih zapišejo v izvedbeni kurikul oz. v kriterije o preverjanju in ocenjevanju in z njimi 

seznanijo dijake prve ure pouka.  
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