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KOLEDAR  OPRAVLJANJA  ZAKLJUČNIH  IZPITOV   
2022/2023 

 
 
PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU 

✓ najmanj 30 dni pred pričetkom zaključnega izpita na predpisanem obrazcu v 
tajništvu Ljudske univerze Lendava. 

 
POGOJ ZA PRISTOP K ZAKLJUČNEMU IZPITU  

✓ so opravljene vse obveznosti po izobraževalnem programu, opravljana delovna 
praksa  oz. praktično usposabljanje, poravnane vse finančne obveznosti in oddana 
vsa dokumentacija do roka določenega v kolarju o zaključnih izpitih. 

 
ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA 

✓ v primeru, da ne izpolnjujete pogojev za opravljanje zaključnega izpita ali pa le 
       tega ne želite opravljati se odjavite na predpisanem obrazcu v tajništvu Ljudske     
       univerze Lendava. 

 
ZAKLJUČNI IZPIT  OBSEGA IZPITE  IZ: 

✓ slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno 
✓ zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom. 

 
 
 

Zimski izpitni rok 2023 
 
 

• rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu petek, 06.01.2023 

• rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  četrtek,  26.01.2023 

• rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju 
pogojev  

 
četrtek,  26.01.2023 

• Slovenščina  - pisni del izpita ponedeljek, 13.2.2023, ob 9.00 uri 

• Slovenščina – ustni del izpita ter 
izdelek oz. storitev in zagovor 

 
od  14.02.2023  do 21.02.2023 

• Razglasitev rezultatov ZI petek,  24.02.2023 

 
 
 
 

 
 



 
Spomladanski  izpitni rok 2023 

 
 

• rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu sreda, 3.5.2023 

• rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  ponedeljek, 29.05.2023 

• rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju 
pogojev  

 
ponedeljek, 29.05.2023 

• Slovenščina  - pisni del izpita torek, 06.06.2023, ob 9.00 uri 

• Slovenščina – ustni del izpita ter 
Izdelek oz. storitev in zagovor 

 
od 7.6.2023 do 14.6.2023 

• Razglasitev rezultatov ZI petek, 16.6.2023 

 
 
 

Jesenski  izpitni rok 2023 
 

 

• rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu petek, 07.07.2023 

• rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  sreda, 16.08.2023 

• rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju 
pogojev  

 
sreda, 16.08.2023 

• Slovenščina  - pisni del izpita sreda, 23.08.2023, ob 9.00 uri 

• Slovenščina – ustni del izpita ter 
Izdelek oz. storitev in zagovor 

 
od  23.08.2023 do 31.08.2023 

• Razglasitev rezultatov ZI petek, 01.09.2023 

 
 
 
Razpored zaključenega dela zaključnih izpitov bo objavljen na oglasni deski Ljudske 
univerze Lendava. Udeleženci bodo o razporedu izpitov pisno obveščeni.  
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