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Prijava dijakov k izpitom 
  

Prijavo k izpitom lahko opravijo dijaki le preko dostopa s svojim računom na 

ePortalu. Uporaba lastnega računa pomeni, da je uporabniško ime dijaka šolski 

elektronski naslov (…@dijak.sc-celje.si), geslo pa ni vezano na geslo, ki ga 

uporablja v Office 365, temveč si za dostop do ePortala določi novo geslo tako, 

da ob prvi prijavi vpiše svoj EMŠO, nato pa sistem od uporabnika zahteva vpis 

gesla, ki ga bo v bodoče uporabljal za prijavo v ePortal. 

Če dijak nima šolskega elektronskega naslova, prijava v ePortal in s tem k 

izpitu ni mogoča. Zato si naj vsak dijak pravočasno zagotovi šolski elektronski 

naslov. 

Po uspešni prijavi se prikaže meni (slika levo), kjer je pri dnu izbira Prijava k 

izpitu. 

 

V opciji Prijava k izpitu imajo dijaki dostop do prijav k izpitom, ki jih želijo opravljati po končanem 

rednem pouku (konec šolskega leta). Dijak izbere posamezen predmet in k temu ustrezen izpitni rok 

(prvi ali drugi – po koncu pouka ali konec avgusta), ter potrdi prijavo s klikom na gumb Prijava. S 

tem se vpiše časovni žig prijave in prijava k izpitu se izpiše v spodnjem delu zaslona. 

 

Ko ravnatelj določi izpitni termin in izpitno komisijo, lahko te podatke vidi tudi dijak s klikom na 

zapis prijave k izpitu v spodnjem oknu. Na desni strani vsakega zapisa prijave k izpitu je tudi gumb za 

odjavo od izpita, če dijak na izpit ne bo prišel iz kakršnegakoli razloga. Izkoristite ga, če k izpitu ne 

boste pristopili, saj se sicer avtomatsko upošteva, da ste izpitni rok izrabili. Brez prijave k opravljanju 

izpita pristop k izpitu ni mogoč.   

Pozor! Ponovna prijava k istemu izpitu na isti izpitni rok po odjavi ni mogoča! Prijavo k izpitu 

lahko opravi le dijak sam, starševski dostop do ePortala tega ne omogoča!   


