
 

 

 

 

Ljubljana, 11.3.2020 

RAZPOREDI IZPITOV ZA MESEC MAREC 2020 

 TOREK, 24. 3. 2020  
 

Zadnji dan za odjavo od izpita je PETEK, 20. 3. 2020 do 12.00, izključno po e-pošti 

v PISARNO ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  na naslov ssfkz-

odrasli@guest.arnes.si! Upoštevali bomo le pravočasne odjave! 

 

Preverite izpis in opozorite na morebitne napake po el. pošti na ssfkz-odrasli@guest.arnes.si . Neodjavljeni izpiti se 

polno zaračunajo. K izpitu obvezno prinesite osebni dokument s sliko. Stroški odjave so 6 EUR/izpit. Ena odjava v 

šolskem letu je brez stroškov. Udeleženec ne plača stroškov odjave, če se iz utemeljenih razlogov (bolezen, poziv na 

sodišče, nujna zadržanost na delovnem mestu, prometna nesreča…) odjavi po roku, vendar najkasneje do 9.00h na 

dan izpita. Udeleženec mora v teh primerih v treh dneh po datumu izpita poslati uradno dokazilo o zadržanosti 

(opravičilo). Za prijavljanje k izpitu uporabljajte obrazec »Prijava na izpit«, ki je dostopen na spletni strani šole 

http://www.ssfkz.si (izredno izobraževanje; obrazci). V roku enega meseca po izpitu lahko pisne naloge prevzamete 

osebno v času uradnih ur pri organizatorki izrednega izobraževanja. 

OBVEŠČANJE O REZULTATIH IZPITOV: rezultati izpitov so znani najpozneje v roku 7 delovnih dni po 

opravljanju izpitov. O rezultatih vas po ocenjevanju obvestimo po e-pošti oz. udeleženci pokličejo organizatorko 

Mojco OGRIN ob sredah od 14.30-15.00, ostale dneve pa 7.30-8.00 na tel. 01/3007-256  ali pišejo na 

mojca.ogrin@guest.arnes.si . 
 

Pisni del izpita: 14.00 v pisarni IO  (pritličje) 
 

*Ustni del izpita:    različno, glej tabelo; zaradi sprememb urnika se lahko termini ustnih zagovorov 

spremenijo, o morebitnih spremembah bodo kandidati obveščeni z elektronsko pošto. 
 

Ustni del izpitov: učilnica (uč.), pisarna organizatorja izrednega izobraževanja (pis. IO, pritličje) pisarna ravnateljice 

(pis. RAVN, 1. nadstr.), pisarna pomočnice ravnateljice (pis. POM, 1. nadstr.), kabinet matematika (2. nadstropje), 

laboratorij za keramiko (pritličje), kabinet za biologijo (v uč. K1, klet), pisarna šolske svetovalne delavke (pis. SVET., 

1. nadstr.), kabinet fizika (1. nadstr.), kabinet angleščina (pritličje), kabinet slovenščina (pritličje), kabinet farmacija 

(2. nadstr.), knjižnica (pritličje), učilnica (K+št. – klet, P+št. – pritličje, 1+št. – 1.nadstropje, 2+št. – 2.nadstropje)! 
 

 

Zap. 

št. 
ŠIFRA 

IZPIT (predmet- 

letnik-program) 

Pisni izpit 

da - ne 

Ustni izpit ob uri * 

(opomba) 
Komisija Prostor 

1.  56/SL SLO-4TLB da 15.45 Koritnik kab. SLO 

2.  241/SZ ZVZ-1ZT da  -  Drenik Trop   

3.  242/SZ TOP-3ZT da  -  Sedlar   
 

Organizatorka izrednega izobraževanja: 

Manja Mlakar Medved 
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Ljubljana, 11.3.2020 

RAZPOREDI IZPITOV ZA MESEC MAREC 2020 

 SREDA, 25. 3. 2020  
 

Zadnji dan za odjavo od izpita je PETEK, 20. 3. 2020 do 12.00, izključno po e-pošti 

v PISARNO ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  na naslov ssfkz-

odrasli@guest.arnes.si! Upoštevali bomo le pravočasne odjave! 

 

Preverite izpis in opozorite na morebitne napake po el. pošti na ssfkz-odrasli@guest.arnes.si . Neodjavljeni izpiti se 

polno zaračunajo. K izpitu obvezno prinesite osebni dokument s sliko. Stroški odjave so 6 EUR/izpit. Ena odjava v 

šolskem letu je brez stroškov. Udeleženec ne plača stroškov odjave, če se iz utemeljenih razlogov (bolezen, poziv na 

sodišče, nujna zadržanost na delovnem mestu, prometna nesreča…) odjavi po roku, vendar najkasneje do 9.00h na 

dan izpita. Udeleženec mora v teh primerih v treh dneh po datumu izpita poslati uradno dokazilo o zadržanosti 

(opravičilo). Za prijavljanje k izpitu uporabljajte obrazec »Prijava na izpit«, ki je dostopen na spletni strani šole 

http://www.ssfkz.si (izredno izobraževanje; obrazci). V roku enega meseca po izpitu lahko pisne naloge prevzamete 

osebno v času uradnih ur pri organizatorki izrednega izobraževanja. 

OBVEŠČANJE O REZULTATIH IZPITOV: rezultati izpitov so znani najpozneje v roku 7 delovnih dni po 

opravljanju izpitov. O rezultatih vas po ocenjevanju obvestimo po e-pošti oz. udeleženci pokličejo organizatorko 

Mojco OGRIN ob sredah od 14.30-15.00, ostale dneve pa 7.30-8.00 na tel. 01/3007-256  ali pišejo na 

mojca.ogrin@guest.arnes.si . 
 

Pisni del izpita: 16.00 v UČ. 32  (3. nadstropje) 
 

*Ustni del izpita:    različno, glej tabelo; zaradi sprememb urnika se lahko termini ustnih zagovorov 

spremenijo, o morebitnih spremembah bodo kandidati obveščeni z elektronsko pošto. 
 

Ustni del izpitov: učilnica (uč.), pisarna organizatorja izrednega izobraževanja (pis. IO, pritličje) pisarna ravnateljice 

(pis. RAVN, 1. nadstr.), pisarna pomočnice ravnateljice (pis. POM, 1. nadstr.), kabinet matematika (2. nadstropje), 

laboratorij za keramiko (pritličje), kabinet za biologijo (v uč. K1, klet), pisarna šolske svetovalne delavke (pis. SVET., 

1. nadstr.), kabinet fizika (1. nadstr.), kabinet angleščina (pritličje), kabinet slovenščina (pritličje), kabinet farmacija 

(2. nadstr.), knjižnica (pritličje), učilnica (K+št. – klet, P+št. – pritličje, 1+št. – 1.nadstropje, 2+št. – 2.nadstropje)! 
 

 

Zap. 

št. 
ŠIFRA 

IZPIT (predmet- 

letnik-program) 

Pisni izpit 

da - ne 

Ustni izpit ob uri * 

(opomba) 
Komisija Prostor 

1.  238/SZ SLO-3ZT da 13.30 Golc kab. SLO 

2.  697/KO MAT-4KT da 14.55 Horzelenberg zbornica 

3.  415/SF FIZ-1FT da 13.40 Petek kab. FIZ 

4.  104/SZ FIZ-2ZT da 14.00 Petek kab. FIZ 

5.  359/SF OZD-2,3FT da  -  Gabrovšek   

6.  132/SL MMB-3TLB da  -  Grgur   

7.  420/SF BIO-1FT da  -  Lapuh   

8.  245/SZ MGN-1ZT da  -  Perinčič Manfreda   

9.  176/SL FKM-4TLB da  -  Pivk   

10.  191/SL LHT-4TLB da  -  Pivk   

11.  186/SL MBK-2,3TLB da  -  Pivk   

12.  187/SL MBK-2,3TLB da  -  Pivk   

13.  173/SL MBK-2,3TLB da  -  Pivk   

14.  174/SL MBK-2,3TLB da  -  Pivk   

15.  188/SL MBK-2,3TLB da  -  Pivk   

16.  180/SL MBK-2,3TLB da  -  Pivk   

mailto:ssfkz-odrasli@guest.arnes.si
mailto:ssfkz-odrasli@guest.arnes.si
mailto:ssfkz-odrasli@guest.arnes.si
http://www.ssfkz.si/
mailto:mojca.ogrin@guest.arnes.si


 

17.  183/SL MBK-4TLB da  -  Pivk   

18.  175/SL MBK-4TLB da  -  Pivk   

19.  169/SL MBK-4TLB da  -  Pivk   

20.  241/SZ ZMT-2ZT (vs KEM) da  -  Povhe Lenart   

21.  399/SF RDN-2,3TLB da  -  Prijatelj   

22.  416/SF RDN-3FT da  -  Prijatelj   

23.  406/SF RDN-4FT da  -  Prijatelj   

24.  246/SZ ZMT-2,3ZT da  -  Sedlar   

25.  245/SZ ANF-2FT da  -  Sernec   

26.  677/KO KIZ-2KT da  -  Šilc   

27.  711/KO KIZ-4KT da  -  Šilc   

28.  381/SF AZD-3FT da  -  Štralleger   

29.  359/SF OZD-4FT da  -  Vrhovnik   

30.  412/SF OZD-4FT da  -  Vrhovnik   

31.  408/SF ZDR-4FT da  -  Vrhovnik   

32.  422/SF ZDR-4FT da  -  Vrhovnik   

33.  249/SF  ZDR-4FT da  -  Vrhovnik   
 

Organizatorka izrednega izobraževanja: 

Manja Mlakar Medved 

 


