
 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 
telefon: 07 / 34 82 108, 34 82 100  

fax: 07 / 34 82 102 

e-naslov: k r i s t i n a . j e r i c@cik t r eb n j e . s i  

 
 

KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNIH IZPITOV   

NA CENTRU ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 
 

 

Zimski izpitni rok 2011  Zadnji rok za prijavo: 3. januar  2012 
 

DATUM PREDMET NAČIN OPRAVLJANJA 

31. oktober 2011* 
Vložitev prošnje za odobritev teme izdelka oz. storitve za zimski rok ZI 

(februar 2012). 

ponedeljek, 6. februar 2012 Oddaja izdelka oz. storitve. Plačila. Izpolnjevanje pogojev za pristop k ZI. 

ponedeljek, 13. februar  2012 1. predmet - slovenščina - pisni del 

od 14. februarja 2012  

                 do 20. februarja 2012 

1., 2. predmet - ustni izpiti 

2., 3. predmet - ustno ali pisno ali storitev oz. izdelek z zagovorom 

sreda, 22. februar  2012 Seznanitev kandidatov z  uspehom pri zaključnem izpitu.  

 
 

Spomladanski  izpitni rok 2012   Zadnji rok za prijavo: 14. maj  2012 
 

DATUM PREDMET NAČIN OPRAVLJANJA 

31. oktober 2011* 
Vložitev prošnje za odobritev teme izdelka oz. storitve za spomladanski rok 

ZI (junij 2012). 

torek, 29. maj  2012 Oddaja izdelka oz. storitve.  

ponedeljek, 4. junij 2012 Plačila. Izpolnjevanje pogojev za pristop k ZI. 

sobota, 9. junij 2012 1. predmet - slovenščina  - pisno 

od 11. junija 2012  

                 do 20. junija 2012 

1., 2. predmet - ustni izpiti 

2., 3. predmet - ustno ali pisno ali storitev oz. izdelek z zagovorom 

petek, 22. junij 2012 Seznanitev kandidatov z  uspehom pri zaključnem izpitu.  

 
 

Jesenski izpitni rok 2012   Zadnji rok za prijavo: 10. julij  2012 
 

DATUM PREDMET NAČIN OPRAVLJANJA 

31. oktober 2011* 
Vložitev prošnje za odobritev teme izdelka oz. storitve za jesenski rok ZI 

(avgust 2012). 

20. avgust 2012 Oddaja izdelka oz. storitve. Plačila. Izpolnjevanje pogojev za pristop k ZI. 

ponedeljek, 27. avgust 2012 1. predmet - slovenščina - pisno 

od  28. avgusta 2012  

                 do  4. septembra 2012 

1., 2.predmet - ustni izpiti 

2., 3. predmet - ustno ali pisno ali storitev oz. izdelek z zagovorom 

petek, 7. septembra 2012 Seznanitev kandidatov z  uspehom pri zaključnih izpitih  

 
Kandidat-ka lahko pristopi k opravljanju  zaključnega izpita samo v primeru, da ima opravljen vse izpite za 

vse letnike ter poravnane vse stroške šolanja.  

 
Podrobnejši razpored pisnih in ustnih delov bo pravočasno objavljen na oglasni deski, udeleženci 

izobraževanja odraslih pa bodo obveščeni tudi pisno. 

 

Zaključni izpiti se izvajajo v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu, (Ur.l. RS, št. 56/2008), Pravilnikom o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu (Ur.l. RS, št. 50/2010) ter Pravilnikom o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu (Ur.l. RS, št. 23/2011).  

 

Kandidatu, ki je že opravljal zaključni izpit, se lahko pod določenimi pogoji priznajo posamezne izpitne enote 

 (5. člen Pravilnika o zaključnem izpitu, Ur.l. RS, št. 56/2008; 1. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o zaključnem izpitu, Ur.l. RS, št. 23/2011). 

 

Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel pri slovenščini oceno odlično, je oproščen opravljanja tega izpita 

 (6. člen Pravilnika o Zaključnem izpitu, U.l. RS, št. 56/2008). 
 

O vseh morebitnih spremembah in natančnejšem razporedu bodo prijavljeni kandidati pravočasno obveščeni. 


