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Priporočila za izvedbo zaključnega izpita 2021
Zaključni izpit je interni izpit in se izvede v skladu z zakonodajo, izpitnimi katalogi, odločitvami
Državne komisije za zaključni izpit in Šolske komisije za zaključni izpit.
Zaključni izpit iz slovenščine (italijanščine/madžarščine) se opravlja pisno in ustno v skladu z
izpitnim katalogom za zaključni izpit (slovenščina/italijanščina/madžarščina za SPI). Naloge za
pisni in ustni izpit sestavi aktiv učiteljev slovenščine (italijanščine/madžarščine) na šoli, izhodišče
je vedno besedilo. Več usmeritev za izvedbo zaključnega izpita najdete v spletni učilnici za
slovenščino za srednjo šolo na povezavi https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=89.
Na podlagi Sklepa o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2020/2021 (UL RS,
št. 57/21), ki v 4. členu določa prilagoditve izpitnih katalogov za izdelek oziroma storitev in
zagovor, kot je to določeno s Sklepom o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z
izvedbo zaključnega izpita v šolskem letu 2019/20 (povezava http://bit.ly/prilagoditve_ZI) velja,
da so prilagoditve pri izvedbi zaključnega izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora možne,
kadar zaradi omejitev izobraževalnega procesa (izobraževanje na daljavo, zaprte gospodarske
dejavnosti, nedoseganje zastavljenih učnih ciljev ...) ni mogoče opraviti zaključnega izpita iz
izdelka oziroma storitve in zagovora v skladu z izpitnim katalogom (IK), ki so dosegljivi na
spletni strani https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/.
CPI je v sodelovanju s šolami pripravil navodila in priporočila za prilagoditev izvedbe
zaključnega izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora za tri izobraževalne programe (glej
priloge Navodila in priporočila za izobraževalne programe Bolničar-negovalec, Frizer ter
Gastronomske in hotelske storitve), kjer je bilo ugotovljeno, da so potrebne prilagoditve
izvedbe po IK.
Prilagoditve se nanašajo na merila ocenjevanja. Pri pripravi prilagoditev smo izhajali iz
ugotovitev: (1) česa kandidati na zaključnem izpitu iz izdelka oziroma storitve in zagovora v
skladu z IK ne bi mogli izvesti; (2) kakšen je razlog/argument, zakaj nečesa ni moč izvesti ter (3)
kakšna je alternativa oziroma predlagana rešitev za prilagoditev izvedbe zaključnega izpita iz
izdelka oziroma storitve in zagovora.
Področja ocenjevanja in pripadajoče število točk se pri prilagoditvah IK ne spreminjajo.

Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, Ljubljana | info@cpi.si | T: 01 586 42 00 | www.cpi.si
Matična številka: 5910668, ID za DDV: SI44648537 | Podračun pri UJP: 01100-6030633011

Zagovor izdelka oziroma storitve
Zagovor se v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu izvaja v rokih, določenih s šolskim
koledarjem. Šolsko izpitno komisijo (ŠIK) lahko glede na 2. člen Sklepa o prilagoditvah izvedbe
zaključnega izpita v šolskem letu 2020/2021 sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec
(mentor). Izpraševalec lahko sodeluje na daljavo. Kandidati zagovora ne morejo opravljati na
daljavo.
Pri izvedbi zaključnega izpita je potrebno slediti vsem navodilom Nacionalnega inštituta za
javno zdravje, ki so objavljena na njihovi spletni strani
https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.
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