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Novo mesto, 2. september 2019 

 

 

 

Koledar izvedbe zaključnih izpitov 

v šolskem letu 2019/20 
 

 

 

Dijake zaključnih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja (iz oddelkov 3.cS, 

3.dS, 3.eS in 3.fS) čaka po uspešno dokončanem tretjem letniku še zaključni izpit. V tem 

šolskem letu bo zaključni izpit obsegal dve izpitni enoti: 

1) slovenščino (pisni in ustni izpit), 

2) izdelek oziroma storitev in zagovor. 

Na Srednji strojni šoli na Šolskem centru Novo mesto bomo izvedli tri izpitne roke: 

 

 

ZIMSKI  ROK (3.cS, 3.dS, 3.eS, 3.fS) 

3. februar 2020 Prijava na zaključni izpit, oddaja izdelka in vse ustrezne 

dokumentacije za izdelek oziroma storitev in zagovor 

7. februar 2020 Objava poimenskih razporedov za posamezne izpite 

10. februar 2020 Pisni izpit iz slovenščine 

11-12. februar 2020 Ustni izpit iz slovenščine ter  

opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora 

13. februar 2020 Podelitev spričeval zaključnega izpita 

 

 

POLETNI   ROK (3.cS, 3.dS, 3.eS, 3.fS) 

2. junij 2020 Prijava na zaključni izpit, oddaja izdelka in vse ustrezne 

dokumentacije za izdelek oziroma storitev in zagovor 

5. junij 2020 Objava poimenskih razporedov za posamezne izpite 

8. junij 2020 Pisni izpit iz slovenščine 

9. – 29. junij 2020 Ustni izpit iz slovenščine ter  

opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora 

30. junij 2020 Podelitev spričeval zaključnega izpita 

 

 

JESENSKI   ROK (3.cS, 3.dS, 3.eS, 3.fS) 

19. avgust 2020 Prijava na zaključni izpit, oddaja izdelka in vse ustrezne 

dokumentacije za izdelek oziroma storitev in zagovor 

21. avgust 2020 Objava poimenskih razporedov za posamezne izpite 

24. avgust 2020 Pisni izpit iz slovenščine 

25. – 27. avgust 2020 Ustni izpit iz slovenščine ter 

opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora 

28. avgust 2020 Podelitev spričeval zaključnega izpita 
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Dijake nižjega poklicnega izobraževanja (2.aK) čaka po uspešno dokončanem drugem 

letniku še zaključni izpit. V tem šolskem letu bo zaključni izpit obsegal eno izpitno enoto: 

1) izdelek oziroma storitev in zagovor. 

 

 

POLETNI   ROK (2.aK) 

2. junij 2020 Prijava na zaključni izpit, oddaja izdelka in vse ustrezne 

dokumentacije za izdelek oziroma storitev in zagovor 

5. junij 2020 Objava poimenskih razporedov za opravljanje izdelka oziroma 

storitve in zagovora 

8. – 11. junij 2020 Opravljanje izdelka oziroma storitve in zagovora 

12. junij 2020 Podelitev spričeval zaključnega izpita 

 

V primeru, da kakšen od dijakov ne bo naredil letnika ali ZI v poletnem roku, bomo ustrezno 

organizirali še jesenski rok ZI. 

 

 

 

Robert Rudman, prof. 

tajnik ŠK ZI 


