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POSTOPEK PRIJAVE NA IZPIT

Študenti Višje prometne šole se na izpite prijavljajo v elektronski obliki. V šoli sta študentom za elektronsko
prijavo na izpit oziroma odjavo od izpita na razpolago računalnika, ki se nahajata v avli pred referatom. Prijava
na izpit in odjava od izpita sta mogoča na spletni strani VPŠ (Vodič za študente – Prijava na izpit).
1.
2.
3.

Študent izbere ustrezni študijski program in način študija.
Študent izbere želeni predmet in izpitni rok, klikne na zapis npr. Prvi redni, vnese svojo vpisno številko in
geslo ter vnos potrdi s klikom na Prijava. Za odjavo z izpita je postopek enak.
Pri prijavi mora biti študent pozoren, da za konkreten predmet izbere izpitni rok pri ustreznem predavatelju.

Slika 1: Postopek prijave na izpit

Pregled prijav na izpite in rezultate izpitov lahko študenti preverijo na spletni strani Prijava na izpit, pod rubriko
Pregled prijav in ocen, z vnosom vpisne številke in gesla (enako kot pri prijavi na izpit oz. odjavi z izpita).

Slika 2: Pregled prijav in ocen

Na podlagi elektronskih prijav študentov na izpit pripravi referat Zapisnik o izpitu, ki ga predavatelj prejme dva
dni pred izpitnim rokom. Predavatelj preveri opravljene obveznosti prijavljenih študentov in s tem upravičenost
študenta do pristopa k izpitu.
Predavatelj lahko dovoli pristop k izpitu le študentom, ki so na Zapisniku o izpitu. Predavatelj na dan izpita ni
dolžan ugotavljati, ali se je študent na izpit pravočasno in pravilno prijavil ali ne.
Rezultati izpita so objavljeni najkasneje 10 dni po izpitnem roku v rubriki Opombe pri razpisanem izpitnem roku.

Slika 3: Objava rezultatov izpita
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K opravljanju izpita lahko pristopijo le na izpit prijavljeni študenti. Dolžnost predavatelja, ki vodi izpit, je,
da preveri upravičenost pristopa k izpitu.
Študent se ne more prijaviti na izpitni rok iz posameznega predmeta, če je že prijavljen na katerikoli
drugi rok iz tega predmeta, ki ga je še možno odjaviti.
Študent se ne more prijaviti na izpitni rok iz posameznega predmeta, če je izpit iz tega predmeta že
opravljal, pa ocena iz prejšnjega izpitnega roka še ni zaključena (ni končne ocene).
Študent se ne more prijaviti na izpit, če je prijava na izpit blokirana (npr. zaradi neporavnanih finančnih
obveznosti).
Če ima študent izpit delno priznan, se mora elektronsko prijaviti na objavljeni izpitni rok tega predmeta,
da se mu lahko vpiše ocena iz opravljenih manjkajočih obveznosti.
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Študent se lahko brez (dodatnega) plačila trikrat prijavi na izpit posameznega predmeta.
Če je študent vpisan kot občan, mora plačati vse izpite po veljavnem ceniku VPŠ za tekoče študijsko leto.
Ob prijavi na izpit, ki ga je potrebno plačati (četrto in vsa nadaljnja opravljanja izpita ali vpis kot občan),
mora študent kopijo plačane položnice poslati na naslov referata ali na faks 02 429 41 35 najmanj 5
dni pred objavljenim izpitnim rokom, na katerega se prijavlja.
Šele po prejemu dokazila o plačilu izpita referat blokado prijave na izpit odstrani in študentovo ime bo
na uradnem zapisniku o izpitu, ki ga prejme predavatelj pred izpitom.
Elektronski sistem prijave na izpit študentu sicer omogoča, da se na izpit prijavi, čeprav ga ni plačal,
vendar je njegova prijava neveljavna, če pravočasno ne dostavi dokazila.
V primeru, da se je študent prijavil na izpit, ki ga je potrebno plačati, izpit plačal ter dokazila pravočasno
dostavil referatu, pa se je od izpitnega roka odjavil, se mu znesek plačila prenese na naslednji izpitni rok,
če o odjavi pravočasno obvesti referat.

