
                                      

 

 
 

Urnik za šolsko leto 2020/2021 
Pred vami je urnik za letošnje šolsko leto. Na urniku so vsi predmeti/strokovni moduli, ki so predvideni za Vaš program. Vi pa obiskujete le tiste, za katere smo se dogovorili ob 

vpisu oz. imate zapisane v vašem osebnem izobraževalnem načrtu.  

Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. Spremembe urnika bodo objavljene na spletni strani http://www.bc-naklo.si/ → Izobraževanje odraslih → Srednja šola za 

odrasle →  Obvestila. 

 

Predmeti, ki se izvajajo v več letnikih (SLO, MAT, ANG, BIO, KEM …) se pričenjajo z začetnim letnikom. Datumi začetkov za nadaljnje letnike bodo objavljeni na naši spletni strani http://www.bc-

naklo.si/   → Izobraževanje odraslih → Srednja šola za odrasle →  Obvestila. 

 

Za izpitni rok pri posameznem predmetu/modulu se boste dogovorili z učiteljem na predavanjih. Datumi izpitov bodo objavljeni na naši spletni strani http://www.bc-naklo.si/ → Izobraževanje 

odraslih → Srednja šola za odrasle →  Izpitni roki. 
 

PRIJAVA NA IZPIT: 

Na izpit se je potrebno prijaviti 5 dni pred izpitnim rokom, odjaviti pa najkasneje 3 dni prej. V primeru, da ste se na izpit prijavili, k izpitu pa niste pristopili, se šteje kot da izpita niste uspešno 

opravili. Zapade vam tudi plačilo izpita. Tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpita se opravlja pred komisijo. Pred pristopom na izpit je potrebno poravnati vse obveznosti po veljavnem ceniku 

(šolnina oz. stroški izpita). 

Prijaviti se je mogoče preko spletne aplikacije, ki jo najdete na spletni strani http://www.bc-naklo.si/ → Izobraževanje odraslih → Srednja šola za odrasle → Prijava na izpite. 
 

Uporabniško ime: prijava ali prijava1 ali prijava2 ali prijava3                     
 

Geslo: odrasli99   
 

ODJAVA OD IZPITA: sprejemamo po telefonu na številki 04/277 21 04 oz. na elektronski naslov: nada.zupanc@bc-naklo.si. 
 

 

PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA: 

V šolo prihajamo zdravi. Upoštevamo priporočila in odloke Vlade RS ter NIJZ (www.nijz.si): primerna varnostna razdalja (1,5 m – 2 m), zaščitna maska, vstopamo 

posamezno … Skrbimo za svoje zdravje in zdravje drugih. 

Veliko uspehov v tem šolskem letu.  

URADNE URE: 

Ponedeljek, sreda, četrtek: 12.30–14.30 
Torek: 15.00–17.00 

Petek: 8.30–10.30 
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