
 
 
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj 
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35 
info@sckr.si 
http://www.sckr.si 

 
 

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj 
tel: (04) 280 40 00  
fax: (04) 280 40 35 

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT 2021 
 

Koledar 2021 - spomladanski rok (za vse kandidate) 

 

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) 
 Roki za prijavo in oddajo zaključnega dela – za dijake 

 

Oddelek: 3. Me, Ee 

1. oktober 2020 – razpis tem ZD (zaključnega dela) 

16. oktober 2020 – rok za prijavo na ZD  

december 2020 –  1. rok za oddajo ZD 

do konca aprila 2021 – odobritev in pregled poročila  

ter lektoriranje  (Maja Teran, Maja Jošt) 

 

Oddelek: 3. Re 
1. februar 2021 – razpis tem ZD (zaključnega dela) 

19. februar 2021 – rok za prijavo na ZD 

do konca aprila 2021 – odobritev in pregled poročila  

ter lektoriranje  (Špela Tomažič) 

 

24. maj 2021 – oddaja odobrenega ZD (odobren in podpisan s  

strani lektorja in mentorja) 
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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 

 

 

Kranj, februar 2021   

Pripravila: Simona Rozman, tajnica ŠK ZI 


