
  

 

PRILOGA 6 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA  

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

 

Komisija za strokovne izpite strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 

 

Zaporedna številka evidenčne knjige:………………………… 

 

Na podlagi 32. člena Pravilnika o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: 

pravilnik), vodi izpitna komisija za strokovne izpite naslednji 

 

ZAPISNIK O STROKOVNEM IZPITU 

 

I. Splošni podatki 

1. Kandidat-ka: 

 

ime in priimek (tudi dekliški priimek): ……………………………….…………………………………………………… 

 

rojen-a dne: ………………………………………………………………………...……………………………………… 

 

v kraju: …………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

opravlja        prvič        drugič        tretjič ustni del strokovnega izpita. 

 

Na podlagi 11. člena pravilnika kandidat opravlja strokovni izpit pred izpitno komisijo za: 

 vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih, 

 učitelje razrednega pouka v osnovnih šolah, 

 učitelje predmetnega pouka v osnovnih šolah, 

 učitelje strokovno-teoretičnih predmetov in korepetitorje v glasbenih šolah, 

 učitelje splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, 

srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju in srednjem splošnem izobraževanju, 

 svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah, 

 organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin računalnikarje 

– organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah, 

 učitelje in vzgojitelje v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami,  

 vzgojitelje in druge strokovne delavce v domovih za učence in dijaških domovih, 

 učitelje praktičnega pouka in veščin, laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem 

poklicnem izobraževanju,  srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju ter srednjem splošnem izobraževanju, 

 učitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih. 

 

2. Izpitna komisija: 

 

1. predsednik (-ca) – izpraševalec (-ka) predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja: 

 

…………………………………...…………………………………………………………………………………………. 

2. namestnik predsednika (-ce) – izpraševalec (-ka) za ustavno ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij 

Evropske unije in njenega pravnega sistema, in predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne 

svoboščine: 

………………………………………………...……………………………………………………………………………. 

 

3. član (-ica) – izpraševalec (-ka) za slovenski knjižni jezik: 

 

……………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. član (-ica) – izpraševalec (-ka) za        italijanski             madžarski     knjižni jezik : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 



  

 

3. Ustni izpit 

 

1. Ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in 

predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine - vprašanja: 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

   je            ni opravil (-a) 

……….……….…….……….       ……….……….……….……... 

  član (-ica)         predsednik (-ca) 

……….……….…….……….                                                                                             …..….………………………..  

           član (-ica)           izpraševalec (-ka) 

 

2.           Predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja – vprašanja: 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

   je            ni opravil (-a) 

……….……….……….……….      ……….……….……….………. 

          član (-ica)                    namestnik (-ca) predsednika (-ce) 

……….……….……….……….       ….…………………………….. 

         član (-ica)                      izpraševalec (-ka)  

 

3.           Slovenski knjižni jezik – vprašanja: 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

   je            ni opravil (-a) 

……….…….…….……….                  ..…..….……….……….           

namestnik (-ca) predsednika (-ce)        predsednik (-ca) 

……….……….……….……….                ……….……….……….………. 

        član (-ica)                              izpraševalec (-ka) 

 

4.        Italijanski             Madžarski  knjižni jezik – vprašanja: 

 

1.…………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

   je            ni opravil (-a) 

……………….……….………….               ……….……….……….………. 

   namestnik (-ca) predsednika (-ce)            predsednik (-ca) 

……….……….……….……….                   ……….……….……….………. 

    član (-ica)           izpraševalec (-ka) 

 



  

 

4. Končna ocena o strokovnem izpitu 

 

 

Kandidat (-ka):…………………………………………………………………………………………………………… 

   je opravil (-a) 

 

   prvič             drugič             tretjič strokovni izpit. 

 

   ni opravil (-a) strokovnega izpita. 

 

 

 

Ljubljana:…………………………….  ŽIG   ………..……………………………….

           predsednik (-ca) 

 

OPOMBE:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Potrjujem prejem potrdila o opravljenem strokovnemu izpitu. 

 

 

Ljubljana:…………………………….                  ………..  …………………………………. 

           kandidat (-ka)  

 


