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ZAKLJUČNI IZPITI – zimski rok (februar 2020) 

Izpitni rok je namenjen udeležencem izobraževanja odraslih izobraževalnih 

programov trgovec in administrator. 

Terminski razpored: 

 Rok za pisno prijavo k zaključnem izpitu ponedeljek, 13. 1. 2020 

 Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita petek, 7. 2. 2020 

 Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju 
pogojev  

petek, 7. 2. 2020 

 Rok za oddajo naloge pri izbranem 
strokovnem modulu – ODRASLI 

petek, 7. 2. 2020 

 Slovenščina - pisni izpit ponedeljek, 10. 2. 2020* 

 Ustni in praktični izpiti od 11. 2. do 13. 2. 2020 

 Seznanitev kandidatov z uspehom na 
zaključnem izpitu 

petek, 14. 2. 2020 

-------------------------------- 

*Pisni izpit se piše ob 9.00. Kandidati se pred učilnico zberejo ob 8.40. S seboj 

morajo imeti veljavni osebni dokument in pisalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Šolsko leto: 2019/2020 

 

ZAKLJUČNI IZPITI – spomladanski rok (junij 2020) 

Izpitni rok je namenjen rednim dijakom programa trgovec in udeležencem 

izobraževanja odraslih izobraževalnih programov trgovec in administrator. 

Terminski razpored: 

 Rok za pisno prijavo k zaključnem izpitu petek, 8. 5. 2020 

 Rok za oddajo naloge pri izbranem 
strokovnem modulu – REDNI DIJAKI 

petek, 8. 5. 2020 

 Rok za oddajo naloge pri izbranem 
strokovnem modulu – ODRASLI 

ponedeljek, 18. 5. 2020 

 Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita petek, 5. 6. 2020 

 Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju 
pogojev  

petek, 5. 6. 2020 

 Slovenščina - pisni izpit ponedeljek, 8. 6. 2020* 

 Ustni in praktični izpiti 9. 6. do 11. 6. 2020 

 Seznanitev kandidatov z uspehom na 
zaključnem izpitu 

četrtek, 18. 6. 2020 

-------------------------------- 

*Pisni izpit se piše ob 9.00. Kandidati se pred učilnico zberejo ob 8.40. S seboj 

morajo imeti veljavni osebni dokument in pisalo.  
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ZAKLJUČNI IZPITI – jesenski rok (avgust 2020) 

Izpitni rok je namenjen rednim dijakom programa trgovec in udeležencem 

izobraževanja odraslih izobraževalnih programov trgovec in administrator. 

Terminski razpored: 

 Rok za pisno prijavo k zaključnem izpitu ponedeljek, 6. 7. 2020 

 Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita petek, 21. 8. 2020 

 Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju 
pogojev  

petek, 21. 8. 2020 

 Rok za oddajo naloge pri izbranem 
strokovnem modulu- REDNI DIJAKI IN ODRASLI 

petek, 21. 8. 2020 

 Slovenščina - pisni izpit torek, 25. 8. 2020* 

 Ustni in praktični izpiti od 26. 8. do 27. 8. 2020 

 Seznanitev kandidatov z uspehom na 
zaključnem izpitu 

petek, 28. 8. 2020 

-------------------------------- 

*Pisni izpit se piše ob 9.00. Kandidati se pred učilnico zberejo ob 8.40. S seboj 

morajo imeti veljavni osebni dokument in pisalo.  

 

 

Maja Jerič, tajnica ZI 


