
 
 

• Trije redni izpitni roki za posamezni izpit so brezplačni (ne velja za evidenčno vpisane študente – vpis brez 
statusa). Četrto in vsako nadaljnjo prijavo na izpit je potrebno plačati in sicer 40 € (ne velja za evidenčno 
vpisane študente).  
 

• Za evidenčno vpisane študente je plačljiv vsak izpit in sicer prva, druga in tretja prijava na izpit znaša 20 €, 
četrta in vsaka nadaljnja prijava na izpit znaša 120 €. Prijave na izpit se štejejo od prvega dne vpisa na Višjo 
strokovno šolo in ne od prvega dne vpisa v evidenčni študij. 
Evidenčno vpisani študenti plačajo tudi izpit iz vaj oz. prisotnost na vajah iz posameznega predmeta (40 €) in 
organizacijo praktičnega izobraževanja (40 €). 
 

 

Če se vam ob prijavi na izpit izpiše, da je potrebno izpit plačati, lahko plačilo izvedete:   
 

• S plačilnim nalogom UPN na pošti ali banki ali preko e-bančništva (naslov: Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 
1b, 4220 Škofja Loka, IBAN: SI56 0110 0603 0705 373, namen plačila: vpišite ime predmeta, ki ga plačujete in 
vaš ime in priimek, referenca: vpišite SI00 in vašo vpisno številko,  Koda namena: STDY, BIC banke prejemnika: 
BSLJSI2X). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Na izpit se prijavite (odjavite) na spletni strani Šolskega centra Škofja Loka, Višja strokovna šola, z vpisno številko in 
geslom. 
 
Na spletni strani šole redno spremljajte možne spremembe izpitnih rokov. 
 
Ob prijavi na izpit se vam izpiše več-mestna šifra. Priporočamo, da si jo izpišete, ker z njo lahko dokažete, da ste opravili 
prijavo na izpit. Vse podatke o prijavi na izpit naj bi prejeli tudi na vaš elektronski naslov, vključno z omenjeno šifro, ki 
dokazuje prijavo. 
 
 

 
 
Pri nekaterih predmetih boste opravljali delne izpitne roke. Prijava je možna samo na prvi delni izpitni rok. To pomeni, 
da ste s to prijavo prijavljeni tudi na vse ostale delne izpitne roke iz istega predmeta. Prijava samo na drugi delni izpitni 
rok (brez prvega) ni možna. 
 
Na redne in izredne izpitne roke se je, za razliko od delnih izpitnih rokov, potrebno prijaviti vsakokrat posebej za 
posamezni predmet in posamezni izpitni rok. 
  

PLAČILO IZPITOV 

Ravno tako kot prijavo na izpit je potrebno tudi plačilo izpita izvesti najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom in nas o 
plačilu, v katerem navedete, kdo ste in kateri izpit plačujete, obvezno obvestiti po e-pošti na naslov: vss@scsl.si. 
Brez vašega obvestila, nam plačila ni potrebno upoštevati. 

ROK ZA PLAČILO IZPITOV 

Na izpite se lahko prijavite najkasneje polnih 5 dni pred izpitnim rokom (primer: če je rok izpita 6. marca, je 
možna prijava najkasneje do 1. marca). Odjava od izpita je možna najkasneje polne 3 dni pred izpitnim rokom. 
V primeru, da prijave na izpit ne izvedete pravočasno – v roku, ki je določen, izpita ne boste mogli opravljati, 
ker naknadne prijave na posamezni izpitni rok niso več možne. 

 

DELNI IZPITNI ROKI 

mailto:vss@scsl.si


 
 
Pazite pri prijavi na praktično izobraževanje kjer imate več vrst prakse za posamezni letnik. Prijaviti se morate na vse 
izpite iz praktičnega izobraževanja. 
 
Redni študenti se morate v 1. letniku prijaviti na dve praksi: PRI D1 in D2 - za strojništvo ali PRI 1, 2, 3 - za lesarstvo, v 
drugem na štiri prakse: PRI D3, D4 in D5 ali D6 in D7 ali D8 - za strojništvo (odvisno od izbranega modula) ali PRI 4, 5, 
7 - za lesarstvo. 
 
Izredni študenti se prijavite v prvem ciklusu na dve praksi - za program strojništvo ali na tri prakse za program lesarstvo, 
v drugem na dve praksi za program strojništvo ali za program lesarstvo in v tretjem ciklusu na dve praksi za program 
strojništvo in na eno prakso za program lesarstvo. 
 
Lahko preverite v svojem e-indeksu, na katero praktično izobraževanje se morate prijaviti. 
 
 
Želim vam prijeten in uspešen študij. 
 
 
 
 
Lep pozdrav, 
 
 
 referentka izobraževanja 
 Tina Eržen 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 


