
ski center Novo mesto
Srednja gradbena, lesarska in

vzgojiteljska 5ola

ulica 1L2,8000 Novo mesto

Zakljuini izpit - KOLEDAR

SGLVS za 5olsko leto
20LB/2019 Oktober, 2018

SPOMLADANSKI ROK:
Datum Razred Kaj

Ponedeljek ,20.5.20L9 2LK, L3C, G3B Zakljudek pouka

Torek,2L.5.2Ot9 2LK, L3C, G3B Razdelitev letnih sprifeval
Torek, 21. - 24. 5.20t9 2LK, L3C, G3B Priprave na Zl

Petek,24.5.2019 2LK, L3C, G3B Oddaja izdelka in dokumentacije za izdelek
oz. storitev in zagovor (zamudniki)

Ponedeljek,2T. 5. - 31. 5. 2019 2LK, L3C, G3B lzdelava izdelka (velja tudi za dijake s Pl)

Sreda, 29. 5.- 30. 5. 2019 2LK, L3C, G3B Popravni izpiti (zadnjega letnika)

eetrtek, 30. 5. 2019 2LK, L3C, G3B Pisna prijava - odjava Zl

Sreda, 5.6. 2019 L3C, G3B SlovenSiina - pisni del izpita
(zadetek spomlad. izpitnega roka)

eetrtek, 6. 6.2019
Petek,74.6.2Ot9

(podrobni razporedi naknadno)

L3C, G3B Slovenidina - ustni del izpita

2LK Opravlianie izdelka oz. storitve in zagovor

L3C, G3B Opravljanje izdelka oz. storitve in zagovor

Ponedeljek ,24. 6.zOLg 2LK, L3C, G3B Podelitev spriievalZl

JESENSKI ROK:
Datum Razred rai

Petek, 16. 8. 20L9

Ponedeliek, l-9. 8. - 20. 8.2019
2LK, L3C, G3B Popravni izpiti iz zakljudnega letnika

Torek,20.8.2OL9 2LK, L3C, G3B Oddaja izdelka in dokumentacije za izdelek
oz. storitev in zagovor (zamudniki)

Torek,20.8.2Ot9 2LK, L3C, G3B Pisna priiava - odiava Zl

Ponedeljek,26.8.2OL9 L3C, G3B Sloveniiina - pisni del izpita
(zadetek jesenskega izpitnega roka)

Torek, 27.8.20L9
Sreda,28.8.2Ot9

(podrobni razporedi naknadno)

L3C, G3B Sloven5iina - ustni del

2LK Opravljanje izdelka oz. storitve in zagovor

L3C, G3B Opravljanie izdelka oz. storitve in zagovor

Petek, 30. 8.2019 2LK, L3C, G3B Podelitev spriieval Zl

Zadetek priprav na Zl izdelek oz. storitev ie v Solskih delavnicah ob 7.10 uri.

k oisnih delov Zl ie ob 9.00 uri m

Zadetek ustnih delov Zl ob 7.30 uriv udilnicah SGLVS po dodatnem poimenskem razporedu.

Diiaki pristopiio k Zl z vso potrebno dokumentaciio, dovolienimi- predpisanimi pripomodki in delovno obleko.
V dasu opravliania Zl moraio inieti kandidati svoi osebni dokument s fotoerafiio za identifikaciio (osebna

izkaznica).

Vse podrobne informacije in razporeili o Zl bodo objavljene na oglasni deski in spletni strani SGLVS. Prav tako
tudi morebitne spremembe nastale v iasu Solskega leta. V tem primeru bodo dijaki obveSdeni pri svojih

mentorjih in naj spremljajo obvestila 5ole. Priprave na Zl so za dijake obvezne in so lahko tudi izven urnika po

dogovoru z uditelji. lzdelek oz. storitev lahko dijak opravi pred zakljutkom pouka v zakljudnem letniku. Na

pripravah veljajo Solska pravila in hiSni red (delovna obleka, varstvo pri delu ...). Vse ure priprav na Zl in odsotnosti

dljakov vpisujemo v Solsko dokumentacijo oddelka (e-dnevnik). Spomladanske priprave opravljajo tudi dijaki, ki 5e

niso izdelali zadnjega letnika, sajjih v jesenskem dasu ni.

Melita Blatnik, prof.
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