
 
 

 

 

NAVODILA ZA KANDIDATE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izobraževanje na daljavo bo potekalo še kar nekaj časa, zato smo za vas pripravili nekaj napotkov, da bi tudi v tem času 
lahko opravili kar največ obveznosti. 

1. IZPITNI ROKI 

Od ponedeljka, 13. 4. 2020, je možno izpite opravljati vse delovne dni v mesecih april, maj in junij skladno s šolskim 
koledarjem Srednje šole za oblikovanje Maribor. oz. do prekinitve ukrepov. 

2. PRIJAVA NA IZPIT 

Prijavnice najdete na naslednji povezavi: https://www.ssom.si/wp-content/uploads/2020/04/PRIJAVNICA-K-IZPITU-
ZA-READERa.pdf Prijavnico izpolnite v elektronski obliki in jo skupaj s potrdilom o plačilu izpita pošljete na 
izodrasli@ssom.si. Skeniranih, na roke izpolnjenih prijavnic ne bomo upoštevali, prav tako ne bomo upoštevali 
nepopolnih prijavnic in prijavnic brez priloženega potrdila o plačilu izpita. Popolna prijava pomeni izpolnjena prijavnica 
k izpitu in potrdilo o plačilu. 

3. POTEK DELA 
• Učitelji pri katerih opravljate izpit vas bodo v roku treh delovnih dni (brez sobot, nedelj, praznikov in počitnic) 

kontaktirali na elektronsko pošto, ki ste jo navedli v prijavi na izpit. Z vsakim učiteljem se boste individualno 
dogovorili za datum in uro opravljana izpita. Dogovorili se boste tudi o načinu poteka izpita na daljavo. 

• V kolikor vas učitelj v roku štirih dni po oddaji  prijavnice na izodrasli@ssom.si ne kontaktira, mu pošljete 
elektronsko sporočilo, ki ga posredujete tudi na izodrasli@ssom.si. 
 

4. ODJAVA OD IZPITA 

Če izpita v dogovorjenem roku ne boste mogli opravljati, se morate od izpita odjaviti najmanj 3 dni pred izpitnim 
rokom. Odjavnico, ki jo najdete na naslednji povezavi: https://www.ssom.si/wp-
content/uploads/2020/04/ODJAVNICA-OD-IZPITA-ZA-READERa.pdf izpolnite v elektronski obliki in pošljete najmanj 3 
dni pred izpitnim rokom na izodrasli@ssom.si. Če odjava od izpita ne bo pravočasna, vam propade plačilo izpita.  

5. KONZULTACIJE 

Na vsak predmet vam pripada 1 ura konzultacij.  

6. VPIS OCEN V INDEKS 

Učitelji bodo ocene vpisovali v indeks po odpravi ukrepov. 

7. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU 

Vsa vprašanja v zvezi s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu naslovite na gospo Tatjano Rupreht – 
tatjana.rupreht@ssom.si  

8. ZAKLJUČNI IZPITI  

Vsa vprašanja v zvezi z zaključnimi izpiti naslovite na gospo Tatjano Rupreht – tatjana.rupreht@ssom.si . 

9. POKLICNA MATURA 

Vsa vprašanja v zvezi s poklicno maturo naslovite na gospo Andrejo Milanez Ritonja - andreja.milanez@ssom.si  
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Maribor, 7. 4. 2020                       Petra Šraj in Damijan Visočnik 


