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Državna komisija za zaključni izpit  

 DK ZI deluje od leta 2008, ko jo je opredelil 

Pravilnik o zaključnem izpitu, 

 je eden od treh organov  za izvedbo ZI v programih 

NPI in SPI, poleg ŠK ZI in ŠIK ZI, 

 vso tehnično in administrativno podporo ter 

vzdrževanje informacijskega sistema za potrebe 

komisije izvaja RIC. 

 

 

 



Sestava DK ZI 

 Trenutna sestava 9-članske komisije, ki deluje od 

novembra 2012 je naslednja: 

 -dva člana na predlog poklicnih šol, 

 -dva člana na predlog pooblaščenih zbornic, 

 -en član na predlog reprezentativnih sindikatov,  

 -en član izmed strokovnih delavcev ministrstva, pristojnega za šolstvo,  

 -en član na predlog Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 

 -en član na predlog Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 

 -en član kot predstavnik strokovne javnosti. 

 Precejšen pomen pri delu komisije se daje socialnim 

partnerjem (zbornicam in sindikatom). 

 

 



Naloge DK ZI 

 Po zadnjih spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

zaključnem izpitu iz leta 2011 so naloge komisije: 

- koordinira, usklajuje in spremlja priprave in izvedbo 

zaključnega izpita, 

- na predlog zbornic in reprezentativnih sindikatov določi 

seznam članov šolskih komisij za zaključni izpit in šolskih 

izpitnih komisij za zaključni izpit iz vrst delodajalcev, 

- sprejme vmesno in letno poročilo o zaključnem izpitu. 

 

 Priprava poročila je obsežno in odgovorno delo, terja 

angažiranje komisije, uredniškega odbora in RIC-a. 

 

 



Zbiranje statističnih podatkov 

 Statistični podatki za poročilo o zaključnih izpitih se 

zbirajo z računalniško aplikacijo RIC-a. 

 Spletno aplikacijo in navodila za uporabo najdete na 

https://eric.ric.si,  

 v zavihku ZAKLJUČNI IZPIT. 

 Spletna aplikacija bo odprta ob vsakem izpitnem 

roku samo določen čas. O terminu vnosa boste 

obveščeni. Kasneje bo aplikacija zaklenjena 

(onemogočen dostop). 

 Ob zimskem roku 2013 je odprta od 20. januarja 2013 do 

10. marca 2013. 

 

https://eric.ric.si/


Vpis pada  

 Število vpisanih (dijakov in odraslih udeležencev izobraževanja) v zaključnih 

letnikih v NPI in SPI v obdobju 2009 do 2012 

 



Uspešnost na ZI 

 Število kandidatov, ki so se prijavili na ZI v programih NPI in SPI v spomladanskem 

in jesenskem izpitnem roku skupaj in bili uspešni v obdobju od 2009 do 2012 

 



Uspešnost na ZI v % 

 Uspešnost na ZI v % v programih NPI in SPI za spomladanski in jesenski 

izpitni rok v obdobju 2009 do 2012 

 

 



Dosežki 

 Število kandidatov, ki so dosegli izjemni splošni uspeh v obdobju od 

2009 do 2011 

 

 



Vmesno poročilo 2012 

 Obsega: 

 spomladanski izpitni rok 2012 in 

 jesenski izpitni rok 2012. 

 

 Vključuje rezultate kandidatov: 

 dijaki (redni), 

 drugi (odrasli udeleženci izobraževanja in kandidati brez 

statusa). 



Obseg izobraževalnih programov 

 Podatki in rezultati izobraževalnih programov (v 

nadaljevanju IP) 

 nižjega poklicnega izobraževanja 

 v novih oz. prenovljenih IP, 

 v iztekajočih se (neprenovljenih) IP, 

 srednjega poklicnega izobraževanja, 

 v novih oz. prenovljenih IP, 

 v iztekajočih se (neprenovljenih) IP, 

 v šolski organizaciji. 



Uspeh v zadnjem letniku 

 

Podatki o splošnem uspehu v zadnjem letniku izobraževanja v šolskem letu 2011/2012 



Osnovni podatki o ZI 2012 

Osnovni podatki o kandidatih (mladina in odrasli udeleženci izobraževanja) po IP  za 
spomladanski in jesenski izpitni rok skupaj 

Program opravljali opravili % 

NPI 203 203 100 

NPI-N 30 29 96,7 

SPI 2776 2711 98,4 

SPI-N 380 370 97,4 

Skupaj 3389 3313 98,4 



Uspešnost na zaključnem izpitu 2012 

 Število kandidatov, ki so opravljali ZI v programih nižjega in srednjega 

poklicnega izobraževanja v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 

2012 in ga opravili 

 



Uspešnost po IP 

 Uspešnost (%) na ZI po IP v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 

2012 

 



Status kandidatov, izpitni roki 

Pregled deležev udeleženih kandidatov po statusu izobraževanja v 
posameznih izpitnih rokih 2012 
 
  
 
  

 
 

 

 



Status kandidatov, vrste IP 

Pregled deležev udeleženih kandidatov po statusu izobraževanja 

v posameznih vrstah izobraževalnih programov za spomladanski 

in jesenski izpitni rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ugotovitve DK ZI 

 Spomladanski in jesenski izpitni rok ZI 2012 je bil izpeljan v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

 ZI je opravljalo veliko več kandidatov v novih in prenovljenih kot 
neprenovljenih IP nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. 

 Kandidati s posebnimi potrebami so opravljali ZI v skladu z 
odločbami. 

 V spomladanskem in jesenskem izpitnem roku je skupaj 
opravljalo ZI 3389 kandidatov (78 % rednih dijakov in 22 % 
izrednih). 

 V spomladanskem in jesenskem izpitnem roku je skupaj uspešno 
opravilo ZI 3313 kandidatov (98,4 %). 

 Pri izvedbi izpitov so sodelovali zunanji ocenjevalci (socialni 
partnerji). 

 



Sklepi, ocene in predlogi DK ZI 

 Podrobne analize bodo narejene ob letnem poročilu ZI 
2012.   

 Vmesni rezultati kažejo na veliko uspešnost kandidatov. 

 Pokazali so se določeni problemi pri vnašanju podatkov 
in rezultatov v spletno aplikacijo, kar bo potrebno 
odpraviti. 



 Hvala za pozornost! 

Breda Zupanc, CPI 


