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ZAKLJUČNI IZPIT 2021 
(oddelek -  3.RE, razrednik: Tomo Grahek) 

 

Koledar 2021 
 

24. maj 2021 – rok za prijavo na spomladanski rok ZI 

31. maj 2021 – objava razporeda izpitov 

začetek junija 2021 – organizirane priprave (SLO) 

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT 

 
pon, 7. junij 2021 – SLO (pisni izpit), začetek ZI 

v tednu od 8. – 15. junija 2021 – potekajo izpiti in zagovori 

21. junij 2021 – seznanitev z rezultati, podelitev spričeval 

 

 

 

Izdelek oz. storitev in zagovor (2. predmet) 
 

2. september 2020 – 8. januar 2021 – praktično usposabljanje 

 

Februar 2021 
Tajnica seznani dijake z ZI (roki, izpitni enoti, potek, izpitni red …  na 

RU). 

 

1. februar 2021 – razpis tem ZD (zaključnega dela) 
Vsak učitelj, ki poučuje v zaključnem letniku tega oddelka (oz. je 

poučeval), pripravi seznam 5 tem ZD. 

Mentorji predstavijo svoj seznam tem, objavijo seznam v učilnici. 

Naslovi oz. teme ZD so objavljene na spletnih straneh ZI. 

 

19. februar 2021 – rok za prijavo na ZD  
Dijaki oddajo izpolnjeno vlogo mentorju, mentor označi svoje 

kandidate v Teamsih v skupini PM /ZI 2021. 

Predno dijak prične z ZD, ga mentor seznani z navodili za izvedbo 

ZD. 
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Do konca aprila 2021: rok za pregled ZD  

-odobritev in pregled ZD s strani mentorja, 

-oddaja ZD v lektoriranje profesorici slovenščine. (Napake, ki jih 

profesorica označi, mora dijak popraviti in ponovno dati v pregled  

profesorici.) 

 

24. maj 2021 – oddaja ZD mentorju 
Dijak odda mentorju urejeno (pregledano, potrjeno) dokumentacijo 

(poročilo) in izdelek. Mentor le-to potrdi in vpiše dijaka za pristop k 

zagovoru v Teamsih – skupina PM /ZI 2021. 

 

 

 

Jesenski rok 2021: 

Dijaki pristopijo k zagovoru ZD v jesenskem roku, če je njihov 

izdelek oz. naloga odobrena s strani mentorja in lektorirana. 

Pri mentorju zaključujejo v času od 1. – 15. junija 2021, lektorici pa 

lahko oddajo svoje poročilo od 10. – 25. junija 2021. 

V mesecu juliju in avgustu  ni zaključevanja izdelkov, pregleda nalog 

ali lektoriranja! 

 

Prijava na jesenski rok ZI:  16. avgust 2021 

 

 

 

Izpitna dokumentacija: 

Vloga za vsa tri strokovna področja so objavljena na spletu, prav tako 

Navodila za ocenjevanje  in Katalog znanj za vsa področja. 

 

 

Kranj, februar 2021 

 

Pripravila: 

Simona Rozman, tajnica ŠK ZI 

 


