
______________________  dijak/-inja ______ razreda           Št. prijave:_________ 
           (ime in priimek)     (izpolnijo samo dijaki)                                                     (izpolni šola) 

  
____________________________________________ 
  
 
____________________________________________ 
           (naslov) 
 

  Prijava k izpitu na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 
 
Prijavljam se ________________  k opravljanju _______________________ izpita iz predmeta oz.  
  (prvič, drugič …)           (predmetnega, dopolnilnega, diferencialnega) 
 

programske enote :____________________________ in sicer _____________________________ 
   (ime predmeta oz. programske enote)   (v celoti, iz sklopov(navedite katerih)…) 
 

za _________ letnik izobraževalnega programa ________________________________________. 
      (vpišite št. letnika)                                    (ek. tehnik, ET-PTI, trgovec) 
 

Izpit želim opravljati v _______________________roku. Poučeval me je ___________________. 
   (spomladanskem, avgustovskem, izrednem)    ( le redni dijaki navedejo ime in priimek učitelja) 
 

Ivančna Gorica,  _________________                  _________________________ 
(datum)       (podpis kandidata) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Z A P I S N I K   O   I Z P I T U 
    

Vsebina pisnega izpita je eno leto shranjena v arhivu izpitov, z oznako roka in šolskega leta, 
ocenjen izdelek pisnega dela izpita kandidata/-ke je priloga tega zapisnika do poteka 
pritožbenega roka1. 
 

Ustni del izpita2 
 

1. vprašanje: 
____________________________________________________________________________________ 
 

2. vprašanje: 
____________________________________________________________________________________ 
 

3. vprašanje: 
____________________________________________________________________________________ 

Skupaj točke 
za ustni del : 
 
      ____ 
 

 

 

Izpitna komisija: ____________________________    _________________________________ 
                                (predsednik)                                                                                                (izpraševalec)  
 

   _____________________                               Ivančna Gorica, _____________________                              
          (član)                      (datum) 

                                                 
1 Če je izpit samo pisni, ali če ima pisni del, se ocenjen izdelek priloži temu zapisniku do izteka pritožbenega roka.. 
2 Vprašanja vpišemo, če gre le za del izpita, če pa je izpit samo ustni, zapisniku obvezno dodamo poseben formular. 

 

PROGRAMSKA ENOTA / PREDMET  (vpiši ime):  
      

SKLOP 
Ime sklopa 

S1 
___________ 

S2 
___________ 

S3 
___________ 

S4 
___________ 

             
Pisno ali izdelek 
(ustrezno podčrtaj)    (točke) 

    

Ustno*           (točke)     
Skupaj**      (točke)     

 

OCENA*** 
 

    

*      če je izpit pisni (oz. se ocenjuje izdelek) in ustni, se iste točke za ustni del upoštevajo pri vsakem sklopu, ki ga ponovno ocenjujemo,    
        če je izpit samo ustni, pa se za vsak sklop, ki se ponovno ocenjuje, vpiše svoja ocena 
**    če izpit nima ustnega dela, se pač ocena določi samo iz točk pisnega dela oz. ocene izdelka 
** *  dosežena ocena na izpitu, tudi povprečna ocena pozitivno ocenjenega sklopa iz redovalnice 

 

Ocena predmeta/programske enote: _______ (povprečje vseh sklopov zaokroženo matematično na celo število) 
 


