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IZPITNI RED 
NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU 

 

1. IZPITNI ROKI 

Izpitni roki so objavljeni v sistemu AIPS (http://aips.uni-mb.si ). Dostop do sistema 
AIPS je mogoč 24 ur na dan, vse dni v tednu.  

 

2. PRIJAVA NA IZPIT 

Študenti se na izpite prijavljate elektronsko preko sistema AIPS najkasneje štiri 
dni pred izpitom. Prijavo izvedete tako, da se prijavite v AIPS s svojo digitalno 
identiteto in geslom.  

Geslo lahko po potrebi spremenite. Za zaščito tajnosti gesla skrbite sami! Za 
morebitne zlorabe, ki bi nastale zaradi neupoštevanja tajnosti, odgovarjate in 
nosite posledice sami. Zato si za geslo izberite nekaj, kar ni možno z lahkoto 
uganiti in ga menjajte najmanj enkrat letno!  

Med izpitnimi roki izberete želen predmet, datum in uro izpita (upoštevajte svoje 
dopoldanske ali popoldanske obveznosti) ter prijavo na izpit potrdite.  

Izpite, na katere ste se uspešno prijavili, vidite med Odprtimi prijavami. 
Spremljajte ta seznam za vašo lastno evidenco.  

Elektronska prijava na izpitni rok pri istem predmetu ni mogoča:  

 dokler imate odprto prijavo,  
 če imate vpisano pozitivno oceno.  
 v kolikor je prijava za izbran predmet določena drugače (spremljajte 
obvestila Referata za študentske zadeve).  

2.1. Prijava s pisno prijavnico 

Izjemoma je možna prijava na izpit s pisno prijavnico le kadar želite izpit 
ponoviti za višjo oceno. 

V tem primeru vas na podlagi pisne prijavnice na izpit prijavimo v referatu. 

Pisno prijavnico najdete med prilogami (Priloga 1) tega dokumenta. Izpolnite jo 
lahko elektronsko ali pisno, ter jo oddate v referat.  
Prijavnico lahko oddate osebno, pošljete priporočeno po pošti ali s študentsko 
elektronsko pošto na naslov referat.fkbv@um.si.  
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2.2. Prijava na izpit s plačilom 

Za pristop izpitu, ki ga opravljate četrtič ali več ste dolžni plačati opravljanje 
izpita. Prijava na izpit, kjer je potrebno plačilo poteka preko sistema AIPS.  
Račun za plačilo izpita se kreira po prijavi v znesku, ki je veljaven za tekoče 
študijsko leto in ga prejmete po pošti na naslov za obveščanje. 

Plačilo opravite z bančnim nakazilom na bankah ali poštah.  

Celoten cenik najdete na strani Univerze v Mariboru:  
www.um.si;  Študij na UM;  Financiranje 
 

2.3. Odprte prijave 

Odprta prijava pomeni, da ste prijavljeni na izpit. Prijava se zaključi (zapre):  

 z vpisom ocene,  
 z odjavo od izpita (najkasneje 2 dni pred izpitom).  

Če imate težave z odprtimi prijavami, se obrnite za pomoč na nosilca predmeta ali 
na Referat za študentske zadeve.  

2.4. Ponovno opravljanje izpita za višjo oceno 

Če s pozitivno oceno pri predmetu niste zadovoljni, lahko opravljanje izpita enkrat 
ponovite. V tem primeru se na izpit prijavite s prijavnico (Priloga 1). Izpolnjeno 
prijavnico oddate najkasneje sedem dni pred izpitom v Referat za študentske 
zadeve.  

 

3. ODJAVA OD IZPITA 

Študenti se od izpitov odjavljate elektronsko preko sistema AIPS najkasneje dva 
dni pred izpitom. 

Odjavo izvedete tako, da se prijavite v AIPS s svojo vpisno številko in geslom. Med 
odprtimi prijavami izberete želen predmet ter odjavo od izpita potrdite.  

Študent, ki iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali izpit pravočasno odjavi, 
lahko opravlja izpit v prvem naslednjem razpisanem roku. 

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj 
določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem 
naslednjem izpitnem roku.  
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Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni 
pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 
delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila z 
izpolnjeno odjavo od izpita (Priloga 2).  

O ustreznosti dokazil v roku 7 dni odloči strokovna služba. (zdravstveni razlogi z 
zdravniškim potrdilom, udeležba na strokovni ali kulturni prireditvi oziroma 
vrhunskem športnem tekmovanju, študenti s posebnimi potrebami, opravljanje 
funkcij in članstvo v organih UM ipd.)  

4. GOLJUFANJE ALI POSKUS GOLJUFANJA 

S Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja UM so določene sankcije v 
primeru, da je bil študent na izpitu zaloten pri goljufanju ali poskusu goljufanja 
oziroma je storil kakšno drugo obliko kršitve študijskega reda. 
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Priloga 1 

 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za kmetijstvo 

in biosistemske vede 

 

PRIJAVNICA 
 

 kadar želite izpit ponoviti za višjo oceno. 
 

 

Vpisna številka:     

Priimek ime:        

Kraj prebivališča:            

Način študija:     

Vrsta študija:     

Stopnja študija:     

Letnik:    

Študijski program, smer:           

Leto prvega vpisa:     

 

Predmet:             

Učitelj:             

Datum izpita:     

Ura izpita:     

Kraj izpita:      

Datum zadnjega preverjanja znanja:     Število pristopov:    

Priloge:            

            

             

 

Datum oddaje prijavnice:      

 

Podpis študenta:       

 

Datum prejema v referat:     
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Priloga 2    

 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za kmetijstvo 

in biosistemske vede 

 

ODJAVNICA 
 

 iz opravičljivih razlogov je možna odjava v roku 3 delovnih dni po 
izpitnem roku v referatu s priloženimi ustreznimi pisnimi dokazili 

 
 

Vpisna številka:     

Priimek ime:        

Kraj prebivališča:            

Način študija:     

Vrsta študija:     

Stopnja študija:     

Letnik:    

Študijski program, smer:           

Leto prvega vpisa:     

 

Predmet:             

Učitelj:             

Datum izpita:     

Ura izpita:     

Kraj izpita:      

Priloge:            

            

             

 

Datum oddaje odjavnice:      

 

Podpis študenta:       

 

 

Datum prejema v referat:     


