
ZAKLJUČNI IZPIT
2022

Predstavitev zaključnega izpita
za starše in skrbnike

april 2022 Miha Kukec, tajnik ŠK ZI



zaključek izobraževanja za dijake 
in odrasle, ki se šolajo po 
programih srednjega poklicnega 
(SPI) in nižjega poklicnega 
izobraževanja (NPI)

ZI lahko opravlja vsak, ki je uspešno 
končal zaključni letnik srednjega 
poklicnega ali nižjega poklicnega 
izobraževanja

KAJ JE ZI?



KOLEDAR ZI 2022
JANUAR, MAJ, JUNIJ, JULIJ

7. januar 2022 Prijava teme za izdelek oz. 
storitev

22. april 2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov

30. maj 2022 Zadnji rok za prijavo iz 
upravičenih razlogov (in 
predložitev dokazil)

3. junij 2022 Oddaja poročila za izdelek oz. 
storitev

6. junij 2022 Slovenščina – pisni izpit

7. – 14. junij 2022 Ostali izpiti ZI

6. julij 2022 Seznanitev z uspehom na ZI



KAJ OBSEGA ZI?

SPI:

pisni in ustni izpit iz slovenščine

 izdelek oziroma storitev in zagovor

 izpita iz slovenščine na ZI ne 
opravljajo kandidati z oceno 
odlično (5) v zaključnem letniku

NPI:

 izdelek oziroma storitev



Slovenščina

 pisni del: 90 minut

 nalivno pero ali kemični svinčnik

 nadzorna dva učitelja, ki nista učitelja slovenščine

 ustni del: največ 20 minut

 izpitna vprašanja za ustni del so napisana na izpitnih 
listkih – kandidat lahko izpitni listek zamenja enkrat

 pisni in ustni del se opravljata v različnih dnevih, 
vendar v istem izpitnem roku – ocenjevalna lestvica 
je od 1 do 5 

IZVEDBA IZPITOV



Izdelek oziroma storitev in zagovor

 v enem dnevu

 individualno

 na podlagi teme, izbrane v sodelovanju z 
mentorjem

 oddaja dokumentacije 3 dni pred začetkom 
izpitnega roka

 trajanje največ 6 ur

 dovoljeni in zahtevani pripomočki so: delovna 
obleka in obutev, delavniški dnevnik,
mersko orodje, risalni pribor in beležka

IZVEDBA IZPITOV



Kandidat je ZI opravil, če je pozitivno ocenjen 
iz vseh izpitnih enot.

 Splošni učni uspeh se določi v točkah 
(povprečje seštevka ocen)

 spričevalo in obvestilo o uspehu pri ZI in priloga

 izjemen splošni uspeh – največje število možnih 
točk

 kršitve izpitnega reda

UPSEH PRI ZI



 kršitve izpitnega reda: posedovanje pomožnih listkov ali 
nedovoljenih pripomočkov, mobitelov in podobnih 
naprav; oziranja, pogovarjanje, sporazumevanje; 
prepisovanje ali dopustitev prepisovanja; motenje 
poteka izpita; zamenjava identitete kandidata itd. 

 ukrepi (sklepi so izdani v 24 urah po ugotovljeni kršitvi): 

 opomin 

 prekinitev reševanja izpitne pole (zapustiti prostor, 0 točk) 

 prekinitev dela izpita (zapustiti prostor, 0 točk) 

 razveljavitev vseh opravljenih izpitov 

 pritožba kandidata na postopek izvedbe izpita: 
najkasneje naslednji dan po izpitu tajniku ŠMK 

IZPITNI RED



 razglasitev in slovesna podelitev 6. 7. 2022

 informacije: 

 tajnik ŠK ZI: Miha Kukec, kabinet 230

 govorilne ure: petek, 8.00 – 11.40

 e-naslov: miha.kukec@sggos.si

 tel. št.: 01 5600 417

SEZNANITEV Z USPEHOM



Zakonski predpisi, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Zakon o vajeništvu
Pravilnik o zaključnem izpitu
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem 
izobraževanju
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem 
izobraževanju

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

 Izpitni katalog za slovenščino in

 Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za 
ustrezen izobraževalni program.

ZAKONSKE PODLAGE ZA ZI



HVALA ZA POZORNOST!

Morebitna vprašanja naslovite na 
miha.kukec@sggos.si oz. preko tel: 01 5600 417.


