
Prijava k popravnim izpitom 

K popravnim izpitom se prijavite preko ePortala na spletni strani svoje šole. 

 

Za prijavo vpišite svoj šolski elektronski naslov in geslo (prvič svoj EMŠO), da dobite dostop do svojih 

podatkov. 

Prijava s starševskim računom ne omogoča prijave k popravnim izpitom! 

 

V meniju na levi strani izberite 

Prijava k izpitu. 

 

 

 

Prikaže se seznam predmetov z 

zaključenimi ocenami in v spodnjem 

delu seznam prijav k že doslej 

prijavljenim izpitom (sprva prazen). 

 

Za prijavo k izpitu kliknite na predmet, za katerega se želite prijaviti k izpitu. 



Na desni se prikaže 

izbrani predmet, 

aplikacija hkrati določi 

vrsto izpita. Izbrati je 

potrebno le izpitni rok, 

na katerega se 

prijavljate, in potrditi 

prijavo s klikom na gumb 

Prijava.  

Po prijavi se izpišejo podatki o izpitu v spodnji tabeli: 

 

Na desni sta časovni žig prijave in gumb Odjava, če se želite odjaviti od izpitnega roka (NE IZ 

APLIKACIJE!). Odjavo uporabite v skrajni sili, če na izpit res ne boste uspeli priti, da vam ne propade 

eden od dveh izpitnih rokov. Ponovna prijava k predmetu na isti izpitni rok namreč ni mogoča. 

Klik na izpit vam omogoči vpogled v podatke o izpitnem roku. 

 

Ko bodo razpisane izpitne komisije (nekaj dni pred izpitnim rokom), se boste lahko seznanili s 

podrobnostmi v zvezi z opravljanjem izpita. 

 

Pazite na pravočasno prijavo in odjavo! 

Letos je rok za prijavo k izpitom: 

torek, 17. 5. 2022 (tretji-dodatni izpitni rok za maturante) in odjava do četrtka, 19. 5. 2022. 

petek, 17. 6. 2022 (spomladanski/prvi izpitni rok), odjava do četrtka, 23. 6. 2022. 

petek, 1. 7. 2022 (jesenski/drugi izpitni rok), odjava do srede, 10. 8. 2022. 

V spomladanskem izpitnem roku (1. rok) je mogoče opravljati izpit pri največ dveh predmetih. 

Dopolnilni izpit morate opravljati pred popravnim izpitom. Predmetni izpit, s katerim enkrat 

izboljšujete ocene, lahko opravljate samo v 3. in 4. letniku. Podrobnosti preverite v Pravilniku o 

ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Šolskih pravilih ocenjevanja znanja. 

Peter Juvančič, ravnatelj 


