
LESARSKA ŠOLA MARIBOR 

VIŠJA   STROKOVNA  ŠOLA 
 

Na podlagi 9. člena  in 23. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur.l. RS, št. 71/09) 

ravnatelj Višje strokovne šole Lesarske šole Maribor izdaja  

 

PRAVILA ZA OPRAVLJANJE DELNIH IZPITOV  

 
1. člen  

(vsebina pravilnika)  

 

Če so s študijskim programom določeni delni izpiti, ravnatelj šole določi pravila za opravljanje teh 

izpitov. Pravila urejajo opravljanje delnih izpitov in ocenjevanje znanja študentov z delnimi izpiti.  

 

2. člen  

(ocenjevanje znanja in izpitnih enot)  

 

Ocenjevanje znanja pri delnih izpitih se izvaja v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v višjih 

strokovnih šolah (v nadaljevanju Pravilnik), v skladu z izobraževalnim kurikulumom študijskega 

programa oz. posameznih predmetov in s temi pravili.  

 

Znanje študentov se lahko ocenjuje delno - za vsako posamezno delno izpitno enoto posebej v skladu z 

izvedbenim kurikulumom posameznega študijskega programa oz. posameznih predmetov.  

 

Predavatelj na začetku študijskega leta seznani študente z načinom preverjanja znanja in možnostmi 

opravljanja predmetnega izpita. Pri predmetnem izpitu se ocenjuje znanje, določeno s študijskim 

programom za posamezni predmet. Le predmetni izpit se lahko opravlja po delih z delnimi izpiti. 

 

3. člen  

(število delnih izpitov)  

 

Z delnimi izpiti se ocenjuje znanje, določeno s študijskim programom za posamezni predmet in v 

določenem časovnem razdobju. Pri posameznem predmetu se sme izvajati najmanj dva in največ tri 

delne izpite.  

 

4. člen  

(ocenjevanje delnih izpitov)  

 

Z delnimi izpiti se ocenjuje znanje po vsebinsko zaokroženih delih izpitne enote. Znanje pri delnih 

predmetnih izpitih se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in 

nezadostno (od 1 do 5). Ocene od 1 do 5 so negativne, druge ocene so pozitivne.  

 

Če je vsak od delnih izpitov pozitivno ocenjen, je končna ocena  predmetnega izpita povprečna ocena, 

izračunana iz posameznih ocen delnih izpitov. Če rezultat deljenja ni celo število, se upošteva 

matematično pravilo zaokroževanja. 

 

5. člen  

(opravljanje delnih izpitov)  

 

Študent sme opravljati predmetne delne izpite samo za letnik, v katerega je vpisan. Vsak delni izpit 

sme študent opravljati predvidoma le enkrat. V primeru, da je študent na delnem izpitu neuspešen, 

naslednjič opravlja predmetni  izpit v celoti. Študent, ki ni vpisan in nima statusa, sme opravljati delne 

izpite samo izjemoma z dovoljenjem ravnatelja.  

 



6. člen  

(roki za opravljanje delnih izpitov) 

  

Roke za delne izpite določi predavatelj sam, pri čemer upošteva Pravilnik in izvedbeni kurikulum 

predmeta oz. programa. Izpitne roke delnih izpitov sporoči v referat višje strokovne šole. Referat 

pravočasno (vsaj sedem delovnih dni pred izvedbo vsakega delnega izpita) objavi izpitne roke delnih 

izpitov na spletnih straneh Višje strokovne šole. 

  

7. člen  

(prijava na delni izpit) 

  

Pristop k delnim izpitom za posamezni predmet je mogoč samo v primeru predhodne e-prijave. 

Študent se prijavi na opravljanje delnih izpitov samo enkrat - na rok določen za opravljanje prvega 

delnega izpita. Pogoje za pristop k delnim izpitom določi predavatelj v izvedbenem kurikulumu 

predmeta. Za e-prijavo na delne izpite velja enak postopek kot za prijavo na predmetni  izpit, ki se 

opravlja v celoti. Študent se prijavi na prvi delni izpit najkasneje pet dni pred razpisanim delnim 

izpitnim rokom. V rok prijave se štejejo vsi dnevi v tednu. 

 

8. člen  

(odjava od delnega izpita)  

 

Študent se lahko odjavi od delnega izpita najkasneje tri dni pred začetkom opravljanja delnega izpita. 

Če se študent ne odjavi pravočasno in iz neopravičenih razlogov ne pride k delnemu izpitu ali delni 

izpit prekine, je neocenjen. V tem primeru se šteje, da je izkoristil možnost opravljanja predmetnega 

izpita po delih.  

 

9. člen  

(objava rezultatov delnega izpita, možnost vpogleda in možnost ugovora zoper oceno)  

 

Rezultati pisnega delnega izpita morajo biti objavljeni najkasneje v desetih dneh po opravljanju 

delnega izpita. Če je predviden ustni del izpita, se ocena študentu sporoči takoj po koncu ustnega 

zagovora. Rezultati se objavijo na spletni strani Višje strokovne šole. Študent ima pravico do vpogleda 

v ocenjeni pisni del delnega izpit in pravico do ugovora zoper oceno na način, kot to določajo Pravila 

o  vpogledu v pisne rezultate izpita.  

 

10. člen  

(prehodne in končne določbe)  

 

 

V teh Pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

moški in ženski spol. 

Pravila stopijo v veljavo 1. 10. 2014, po predhodnem sprejetju na predavateljskem zboru. Spremenijo 

se lahko na enak način, kot so bila sprejeta. 

Pravila je sprejel predavateljski zbor na svoj seji dne 25. 9. 2014. 


