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Državna komisija za zaključni izpit
Državna komisija za zaključni izpit ima predsednika ter osem
članov; od tega predstavnika ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, predstavnika Zavoda RS za šolstvo,
predstavnika Centra za poklicno izobraževanje, dva
predstavnika pristojnih zbornic, predstavnika reprezentativnih
sindikatov ter dva predstavnika s poklicnih šol.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Florjan Šamec, predsednik DK ZI
Ljubica Lukan, predstavnica MIZŠ
Tomaž Krajnc, predstavnik ZRSŠ
Boris Klančnik, predstavnik CPI
Ana Žemva Novak, predstavnica zbornice
Mitja Korunovski, predstavnik zbornice
Nadja Ivšić, predstavnica sindikata
Darinka Martinčič Zalokar, predstavnica šole
Iztok Leskovar, predstavnik šole
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Državna komisija za zaključni izpit
Naloge DK ZI
 koordinira, usklajuje in spremlja pripravo in
izvedbo zaključnega izpita (ZI),
 določi seznam članov šolskih komisij za zaključni
izpit (ŠK ZI) ter šolskih izpitnih komisij za
zaključni izpit (ŠIK) iz vrst delodajalcev
(prenovljen vprašalnik za spremljavo ZI),
 sprejme vmesno in letno poročilo o zaključnem
izpitu.
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Državna komisija za zaključni izpit

Informacije o zaključnem izpitu najdete


na spletni strani RICa/zaključni izpiti :



http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/



in na spletni strani CPI:
https://cpi.si/
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Okvirni koledar zaključnega izpita 2022


Spomladanski izpitni rok od 26. 5. 2022




Jesenski rok od 16. 8. do 20. 10. 2022





Slovenščina (oz. italijanščina oz. madžarščina) 6. 6. 2022

Slovenščina (oz. italijanščina oz. madžarščina) 23. 8. 2022

Zimski rok (še ni določen)

Datumi za preostale izpite zaključnega izpita in
datum seznanitve kandidatov z uspehom pri
zaključnem izpitu določi šola v koledarju zaključnega
izpita.
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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 je odprta ob vsakem
izpitnem roku samo določen čas.
Kasneje je aplikacija zaklenjena (onemogočen
dostop).
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Spletna aplikacija za vnos podatkov
bo odprta:


spomladanski izpitni rok 2022




od 9. 5. do 4. 7. 2022

jesenski izpitni rok 2022

 od


16. 8. do 20. 9. 2022

zimski izpitni rok 2023

 od

3. 1. do 28. 2. 2023
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Kandidati s posebnimi potrebami


Možne prilagoditve na ZI (v skladu s 7. členom Pravilnika
o ZI)


podaljšan čas opravljanja izpitov
➢







najbolj pogosta prilagoditev

zagotovitev posebnega prostora, prilagoditev v prostoru oziroma
prostora in prilagoditev opreme
opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih
pripomočkov
opravljanje izpita s pomočjo pomočnika
prilagoditev oblike izpitnega gradiva
prilagoditev načina opravljanja praktičnega dela ZI
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Rezultati zaključnega izpita 2021


Obsegajo:






spomladanski izpitni rok 2021
jesenski izpitni rok 2021 in
zimski izpitni rok (2022).

Vključujejo rezultate kandidatov:





dijaki (redni),
drugi (odrasli udeleženci izobraževanja in kandidati
brez statusa dijaka).
Zaradi ukrepov ob pandemiji je bila spremljava ZI 2021
okrnjena, v normalnih letih pa je to bila naloga CPI in
zbornic.
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Večinoma so podatki predstavljeni skupaj za
izobraževalne programe nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja - ločeno pa tam, kjer
je to smiselno.
Rezultate zaključnega izpita 2021 oziroma
trende, ki se pojavljajo od začetka spremljanja v
letu 2011, bo v nadaljevanju predstavil
predstavnik Zavoda RS za šolstvo Tomaž Kranjc.
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Trendi
Število vseh kandidatov se povečuje….


Število kandidatov, vpisanih v bazo v izobraževalnih programih NPI in SPI skupaj, v
obdobju 2011 do 2021
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Število pristopov


Število kandidatov (dijakov in odraslih udeležencev izobraževanja), ki so se prijavili
in pristopili k opravljanju ZI v programih NPI in SPI v obdobju 2011 do 2021

12

6

Status kandidatov, izpitni roki


Pregled kandidatov, ki so se udeležili posameznega izpitnega
roka zaključnega izpita 2021, po statusu izobraževanja

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit, marec 2021
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Število uspešnih na ZI


Število kandidatov, ki so uspešno opravili ZI v programih NPI in SPI skupaj, v
obdobju od 2011 do 2021
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Deleži uspešnih (v %)


Deleži kandidatov, ki so uspešno opravili ZI v NPI in SPI skupaj, v obdobju
2011 do 2021
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Razmerje dijaki / drugi


Razmerje med dijaki in drugimi udeleženci, prijavljenimi na ZI, v
IP NPI in SPI skupaj, v obdobju 2011 do 2021
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Kandidati z izjemnim uspehom


delež kandidatov, ki so opravili ZI z izjemnim uspehom, v izobraževalnih programih
NPI in SPI skupaj, v obdobju 2011 do 2021
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Uspeh po izpitnih rokih
ROK

uspešnih NPI in
Število
uspešnih
Opravljali ZI
v ZI 2020 soDelež
v programih
SPI dosegli
 97,8% ......(uspešnih 3588 od 3670, ki so opravljali ZI)
spomladanski
96,6 %
3474
3596
 v JIR 2020
89,8%…… uspešnih 466 od 519
jesenski
92,3 ........
% Uspešnih465
504
 v ZIR 2020
94,2%
114 od 121

zimski

90,5 %

124

137

ROK

NPI

SPI

spomladanski
jesenski
zimski

3,8 točke
3,1
3,0

3,7
3,1
3,3
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Uspeh kandidatov iz NPI v vseh treh
izpitnih rokih
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Uspeh kandidatov v SPI v vseh treh izpitnih rokih ZI 2021
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Uspeh izdelka/storitve v NPI na
spomladanskem roku 2021
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Uspeh po izpitih v SPI na spomlad. roku
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Ugotovitve iz statističnih podatkov o ZI 2021


Kandidati so opravljali zaključni izpit





v 6 programih NPI (najštevilčnejša programa pokrijeta kar 72%
populacije: pomočnik v biotehniki in oskrbi in pomočnik v tehnoloških
procesih
v 38 programih SPI (lani v 37, letos tudi voznik)
Tri četrtine kandidatov SPI je bilo iz 10 najštevilčnejših programov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frizer 423 (lani 407)
Avtoserviser 380 (lani 470)
Trgovec 335 (lani 341)
Gastronomske in hotelske storitve 293 (lani 351)
Mehatronik operater 265 (lani 247)
Elektrikar 264 (lani 271)
Oblikovalec kovin - orodjar 240 (lani 237)
Bolničar - negovalec 225 (lani 205)
Mizar 224 (lani 196)
Računalnikar 197 (lani 203)
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Ugotovitve DK ZI









Vsi trije izpitni roki ZI 2021 so bili izpeljani v razmerah
pandemije, brez posebnosti, v skladu z zakonodajo.
Kandidati s posebnimi potrebami so opravljali ZI v skladu
z odločbami o usmeritvi.
V spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku
skupaj, je opravljalo ZI 4124 kandidatov, kar je 7 več kot
leto prej
ZI je uspešno opravilo skupaj 4060 kandidatov: 98,4 % ali
0,7 % manj kot predhodno leto.
Pri izvedbi izpitov so v majhnem številu sodelovali zunanji
ocenjevalci (socialni partnerji).
Na trgu dela naraščajo potrebe po kandidatih z
opravljenim ZI.
ZI so uspešno opravljali tudi kandidati iz generacije, na
kateri se 'pilotno izvaja vajeniška oblika izobraževanja'.
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Vsem, ki sodelujete pri izvedbi
zaključnih izpitov,
se zahvaljujemo za vložen trud.
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