
ZAKLJUČNI IZPIT 
 
 

Izobraževanje v programih za pridobitev nižje in srednje poklicne 
izobrazbe se konča z zaključnim izpitom. Zaključni izpit podrobneje 
opredeljuje Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 
79/2006), Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/2008, 
50/2010, 23/2011) ter Šolska pravila ŠCC. Pravilnik o zaključnih izpitih 
določa pogoje, način in postopek opravljanja zaključnega izpita, način 
ocenjevanja znanja pri zaključnem izpitu, način imenovanja in sestavo ter 
pristojnosti izpitnih odborov in komisij v šolah ter izvedbo praktičnega dela 
zaključnega izpita.  

Pravilnik ureja tudi pristojnosti in naloge zbornic ter imenovanje, 
sestavo in način delovanja Državne izpitne komisije za izvedbo praktičnega 
dela zaključnega izpita in njene pristojnosti.                       

  
Zaključni izpit obsega izpit iz: 

 slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine na narodno 
mešanem območju), ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom 
ustno in pisno in 

 storitve in zagovora v programih srednjega poklicnega 
izobraževanja / praktičnega dela zaključnega izpita v programu 
nižjega poklicnega izobraževanja. 

Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje 
določa ustrezni izpitni katalog.  

 
Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odlično oceno pri 

predmetu slovenščina, je oproščen opravljanja prve izpitne enote pri 
zaključnem izpitu. Druga izpitna enota obsega izpitno nalogo, praktični 
preizkus, izdelavo potrebne dokumentacije in zagovor (predpisano z 
izpitnim katalogom za posamezni program). 

  
 
  
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3449


Rokovnik za šolsko leto 2018/19 
 
Šolska komisija za zaključne izpite za šolsko leto 2018/19: 
Predsednik: Igor LUPŠE, univ. dipl. inž. 
Namestnica: Melita JELENKO 
Tajnica ŠK ZI: Maša JURGELJ, dipl. diz. 
Član: Branko CIRMAN, univ. dipl. inž. 
Članica: Irena VUK, prof. 
Član: Matic TURNŠEK, univ. dipl. inž. 
 
 
Zimski rok 2018  6. – 13. 2. 2019 

Datum Roki, obveznosti kandidatov 

7. januar  (Po) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu                                        

11. februar (Po) Slovenščina – pisno     9.00 

12. februar (To) Slovenščina -  ustno       

6. do 13. februar Druga izpitna enota – Storitev in zagovor 
(odrasli) 

 25. februar (Po) Rezultati zaključnih izpitov    12.00 



Spomladanski rok 2019  29. 5. – 12. 6. 2019 
 

Datum Roki, obveznosti kandidatov 

 29. april (Po) Zadnji rok za prijavo k zaključnim izpitom v 
spomladanskem roku  

17. maj (Pe) Redovalna konferenca za razrede 2.A2, 3.B1, 3.B2, 
3.C2 in rok za oddajo prijav k predmetnim, 
dopolnilnim in popravnim izpitom razrednikom  

 20. maj (Po) Zaključek pouka  

 21. maj (To) Podelitev letnih spričeval za razrede 2.A2, 3.B1, 
3.B2, 3.B3, 3.C1, 3.C2, 3.C3  

 21. -  24. maj  Konzultacije pri mentorjih za projektne naloge 
(frizerji),   
priprave za II. izpitno enoto (storitev in zagovor), 
priprave na pisni in ustni  del zaključnega izpita za 
vse razrede                                                

 27. maj (Po) Izpitni rok za izboljševanje ocen (zaključni letniki) 

 27. in 28. maj (Po, To) Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti za razrede 
2.A2, 3.B1, 3.B2, 3.C2  

 24. maj (Pe) Rok za oddajo zaključne naloge ( 3.C1, 3.C2, 3.C3) 

 29. maj – 12. junij Druga izpitna enota – storitev in zagovor / 
praktični del zaključnega izpita za razrede  2.A2, 
3.B1, 3.B2, 3.B3, 3.C1, 3.C2, 3.C3 

 5. junij (Sr) Slovenščina – pisno   9.00 

 6.  – 7. junij   Slovenščina – ustno   8.00 

 21. junij (Pe) Podelitev zaključnih spričeval ob 8. uri za razrede 
2.A2, 3.B1, 3.B2, 3.B3, 3.C1, 3.C2, 3.C3  

 21. julij (Ne) Zadnji rok za prijavo k zaključnim izpitom v 
jesenskem roku 

 



 

Jesenski rok 2019 21. – 29. 8. 2019 
 

Datum Roki, obveznosti kandidatov 

 16. – 20. avgust Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti 

 26. avgust (Po) Slovenščina – pisno   9.00 

 27. avgust (To) Slovenščina – ustno   8.00 

 21. – 29. avgust  Druga izpitna enota – storitev in zagovor 

 5. september (Če) Podelitev zaključnih spričeval   12.00 

  
 
  
 


