PRAVILNIK ZA VPIS, IZPIS IN PREPIS NA
DIZ J. STEFAN
Dopolnilo k zavodskemu pravilniku
Odobren na seji Zavodskega sveta dne 7. marca 2019 s sklepom št. 12/2019
1. člen - VPIS NA DIZ J. STEFAN
Vpis na DIZ J. Stefan starši opravijo preko spleta okvirno v mesecu januarju: http://www.iscrizioni.istruzione.it/
Zavod J. Stefan organizira informativne dneve pred zapadlostjo termina za vpisovanje.

2. člen - IZPIS
Dijak, ki se odloči za izpis, opravi razgovor z razrednikom in ravnateljem. Če je dijak mladoleten, starši potrdijo
otrokovo odločitev s svojim podpisom.

3. člen - PREPIS IZ DIZ J. STEFAN
Dijak, ki se odloči za prepis iz DIZ J. Stefan na drugo šolo, mora pridobiti dovoljenje (nulla osta) s strani
Zavoda. Ob prepisu na drugo šolo ima dijak pravico povračila že plačanih pristojbin za naslednje šolsko leto.

4. člen - PREPIS NA DIZ J. STEFAN
Dijak, ki se odloči za prepis na DIZ J. Stefan, naj se o svoji nameri posvetuje z ravnateljem zavoda. Pridobi naj
informacije o pogojih, ki jih mora izpolniti ob prepisu in naj naslovi na Zavod pisno prošnjo, kjer dijak navede
smer in letnik, v katerega se želi vpisati. Prošnjo podpišejo dijak in njegovi starši (če je dijak mladoleten).
Prošnji priloži spričevala o že opravljenih letnikih na višji šoli, dokazilo o obiskovanju višje šole, iz katere se
želi prepisati, do tedaj pridobljene ocene, predelane učne vsebine, seznam morebitnih disciplinskih prekrškov
in dovoljenje (nulla osta) o prepisu. Svetuje se, da se prepis opravi pred 31. decembrom tekočega šolskega
leta in vsekakor pred 15. marcem, kot predvideva zakon. Prepise v razrede drugega bienija in v peti letnik
urejuje “Pravilnik o sprejemanju dijakov na DIZ J. Stefan”.

5. člen - OMEJITVE ZA SPREJEM
Poleg pogojev, ki so navedeni v 6., 7. in 8. členu pričujočega pravilnika, zavod ne sprejme dijakov v primeru,
da se preseže kapaciteta učilnic in s tem povezanih varnostnih določil.

6. člen - POGOJI ZA PREPIS V PRVI LETNIK
Dijak, ki se odloči za prepis na DIZ J. Stefan v prvem letniku, mora ob prepisu predložiti dovoljenje (nulla osta)
s strani druge šole, tam pridobljene ocene, odsotnosti od pouka in seznam morebitnih disciplinskih prekrškov.
Prepis mora opraviti pred zaključkom prvega polletja (31. januar) in vsekakor pred 15. marcem, kot predvideva
zakon.

7. člen - POGOJI ZA PREPIS V DRUGI LETNIK
Dijak, ki se odloči za prepis na DIZ Stefan v drugem letniku, mora to storiti pred začetkom pouka. Predložiti
mora spričevalo prvega letnika in dovoljenje (nulla osta) s strani druge šole.
Samo v izjemnih primerih lahko ravnatelj vzame v pretres prošnjo in dovoli prepis pred zaključkom prvega
polletja (31. januar). Dijak mora predložiti spričevalo prvega letnika, dovoljenje (nulla osta) s strani druge šole,
do tedaj pridobljene ocene, predelane učne vsebine in seznam morebitnih disciplinskih prekrškov. Ob prepisu

bo Zavod dijaku nudil dodatno pomoč v predmetih, ki so specifični za smer. V teh predmetih bo dijak pisal
preverjanja.
Dijaki, ki so prvi letnik opravili na šolah z italijanskim ali drugim učnim jezikom, različnim od slovenskega, bodo
opravili dopolnilni izpit iz slovenskega jezika in književnosti.

8. člen - POGOJI ZA PREPIS V TRETJI, ČETRTI IN PETI LETNIK
a) POGOJI ZA PREPIS V TRETJI LETNIK PRED ZAČETKOM ŠOLSKEM LETA ZA DIJAKE, KI
OBISKUJEJO DRUGE TEHNIČNE ZAVODE (TEHNOLOŠKA SMER) ALI DRUGO SMER NA DIZ
STEFAN
Dijak, ki se iz druge tehničnega zavoda odloči za prepis na DIZ Stefan ali ki želi zamenjati smer po drugem
letniku mora predložiti spričevalo prvega in drugega letnika ter dovoljenje (nulla osta) s strani druge šole.

b) POGOJI ZA PREPIS V TRETJI LETNIK PO ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA ZA DIJAKE, KI
OBISKUJEJO DRUGE TEHNIČNE ZAVODE (TEHNOLOŠKA SMER) ALI DRUGO SMER NA DIZ
STEFAN
Samo v izjemnih primerih lahko ravnatelj vzame v pretres prošnjo in dovoli prepis po začetku šolskega leta in
vsekakor pred koncem prvega polletja (31. januar) dijakom, ki obiskujejo druge tehnične zavode oziroma
drugo smer na DIZ Stefan. V teh primerih bo razredni profesorski zbor odobril način in obdobje nadoknadenja
znanj in kompetenc v predmetih, ki so specifični za smer in v katerih bo dijak pisal preverjanja.

c) POGOJI ZA PREPIS V TRETJI LETNIK PRED ZAČETKOM ŠOLSKEM LETA ZA DIJAKE, KI
OBISKUJEJO TEHNIČNE ZAVODE (NE TEHNOLOŠKA SMER) ALI LICEJE
Dijak, ki je junija meseca izdelal drugi razred in se odloči za prepis v tretji letnik na DIZ Stefan mora predložiti
prošnjo do 31. julija. Dijak mora predložiti spričevali prvega in drugega letnika. Dijak bo moral opraviti
diferencialne ali dopolnilne izpite (esami integrativi) iz vseh predmetov, ki niso bili v predmetniku na prejšnji
šoli. Po uspešno opravljenih izpitih bo dijak moral predložiti še dovoljenje (nulla osta) s strani druge šole.
V primeru, da ima dijak preloženo ocenjevanje mora vsekakor predložiti prošnjo do 31. julija. Dijak bo sprejet
na diferencialne ali dopolnilne izpite (esami integrativi) samo v primeru, da izdela razred.

č) POGOJI ZA PREPIS V TRETJI LETNIK ZA DIJAKE, KI OBISKUJE POKLICNE TEČAJE
Dijak, ki je uspešno opravil kvalifikacijski izpit poklicnega tečaja se lahko vpiše v tretji letnik DIZ Stefan. Za
dijake, ki niso opravili kvalifikacijskega izpita poklicnega tečaja bo razredni profesorski zbor določil
diferencialne ali dopolnilne izpite (esami integrativi) iz vseh predmetov, ki niso bili v predmetniku na prejšnji
šoli, razen v primerih obstoja posebnih sporazumov med zavodi.

d) POGOJI ZA PREPIS V ČETRTI IN PETI LETNIK
Dijak, ki je junija meseca izdelal tretji ali četrti razred in se odloči za prepis v četrti oziroma peti letnik na DIZ
Stefan mora predložiti prošnjo do 30. junija in bo moral opraviti diferencialne ali dopolnilne izpite (esami
integrativi) iz vseh predmetov, ki niso bili v predmetniku na prejšnji šoli. Po uspešno opravljenih izpitih mora
dijak predložiti še dovoljenje (nulla osta) s strani druge šole.

9. člen - DODATNI IZPITI
Dodatni izpiti se predvidoma odvijajo v prvi polovici meseca septembra.
Dijak, ki ni bil pripuščen v naslednji razred, lahko zaprosi za vpis v razred, ki ga je obiskoval pred izpiti.

10. člen - PREIZKUSNI IZPITI (ESAMI DI IDONEITÀ)

Preizkusne izpite opravi dijak, ki se želi vpisati v razred, ki je višji od tistega, za katerega ima pogoje oziroma
potrdila. Preizkusni izpiti potekajo zadnji teden avgusta in vsekakor pred začetkom šolskega leta. Rok za
prijavo zapade 30. junija.

11. člen - IZPIS DIJAKA V TEKU ŠOLSKEGA LETA
Dijak se lahko izpiše iz Zavoda najkasneje do 15. marca. (K.O. 653/25 15. člen).

12. člen - OBISKOVANJE POUKA KOT SLUŠATELJ
Za preprečevanje osipa in ponovno vključevanje posameznikov v državno izobraževanje, Zavod nudi možnost
obiskovanja pouka kot slušatelj za vse kandidate, ki nameravajo polagati preizkusne izpite ali državni izpit kot
privatisti. Sklenjeno morajo imeti zavarovanje civilne odgovornosti. Prisotnost v laboratorijih je pogojena
opravljenim tečajem varnosti (Enotno besedilo št. 81/2008).

13. člen - PRIJAVA NA ZAKLJUČNI DRŽAVNI IZPIT KOT PRIVATIST
Način, roke in pogoje prijave na zaključni državni izpit določa veljavna zakonodaja (ZO št. 62 z dne 13. 4.
2017; OPR št. 323 z dne 23. 7. 1998; Z št. 425 z dne 10. 12. 1997) in ministrske okrožnice (vsakoletna
okrožnica o poteku zaključnega državnega izpita, nazadnja MO št. 350 z dne 2. 5.2018; MO št. 4537 z dne 16.
3. 2018). Šola nudi zainteresiranim kandidatom potrebne informacije in omogoči razgovor s predmetnimi
profesorji v zvezi s predvidenimi vsebinami, znanji in veščinami na posameznih predmetnih področjih.
Razredni svet zadnjega letnika, h kateremu bo priključen zunanji kandidat, lahko omogoči zunanjemu
kandidatu vmesno vrednotenje pred končnim preverjanjem znanja, ki je predvideno za zunanje kandidate pred
zaključnim državnim izpitom.

14. člen - KONČNA DOLOČILA
Pričujoči pravilnik stopi v veljavo na dan odobritve v zavodskem svetu in velja do preklica oz. sprememb, ki jih
sprejme zavodski svet. Ta pravilnik je sestavni in neločljivi del zavodskega pravilnika, h kateremu je priložen.

