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Izdelek oziroma storitev in zagovor 

• Izdelek oziroma storitev in zagovor 

opravljajo kandidati:  

− mladina in  

− odrasli. 

• Izkazovanje poklicnih kompetenc 

− izvedba konkretnih aktivnosti s strokovnega 

področja, za katerega se izobražujejo. 
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Značilnosti izpita 

• Z izdelavo izdelka oziroma opravljanjem 

storitve kandidati izkažejo poklicne 

kompetence:  

− praktično in   

− teoretično znanje.  

• Izpit se konča z zagovorom, ki se 

navezuje izključno na izdelek oziroma 

storitev in se izvede pred komisijo. 

 

 



Spletna učilnica za ZI 

• Deluje na Slovenskem izobraževalnem 

omrežju http://skupnost.sio.si/ 

• spletne skupnosti 

• CPI 

• zaključevanje, 

• zaključni izpit. 
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Ugotovitve spremljave ZI  

• Neposredna spremljava je obsegala: 

− delovanje šolskih izpitnih komisij za 
zaključni izpit, 

− izvedbo izpita iz izdelka oziroma 
storitve in zagovora v novih oziroma 
prenovljenih izobraževalnih programih 
srednjega poklicnega izobraževanja. 



Šolske izpitne komisije (ŠIK ZI)  

• ŠIK ZI so delovale v skladu: 

− z veljavno zakonodajo in 

− izpitnim redom, ki je sestavni del šolskih pravil 
ocenjevanja 

• na vsaki šoli drugačen (različen). 

• Sestava ŠIK ZI  

− je bila pravilna,  

− skromno sodelovanje delodajalcev. 

 

 
Breda Zupanc, CPI 



Šolski koledar 

• Objava šolskega koledarja izvajanja ZI 

− vse šole so objavile šolske koledarje, 

− zagovor je bil v skladu s šolskim koledarjem. 

• Mesto objave šolskega koledarja različna 

− oglasna deska, 

− spletna stran šole? 

• V primeru, da so bili dijaki na PUD v prvi 

polovici šol. leta, je bila objava za te 

prepozna.  
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Izvedba izpita 

• Teme izdelka oziroma storitve  

− objava tem in mentorjev na  

• oglasni deski, 

• spletni strani, 

− seznanitev  

• dijakov s predlogi tem, 

• seznanitev delodajalcev s temami – redko, 

− predlagatelji tem 

• redko dijaki. 
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Teme 

• Izdaja sklepov 

− v večini primerov prepozna ali jih niso izdali. 

• Teme: 

− izkazujejo celosten pristop (teorija in 

praksa), 

− še vedno preveliko število teoretičnih tem 

(seminarske naloge). 
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Izvedba  

• Izdelek oziroma storitev so: 

− v večini primerov opravljali po koncu pouka 

v šoli, 

− v manjšem številu primerov so opravljali v 

zaključnem letniku, 

− v okviru projektnega tedna, 

− pri delodajalcih v primeru individualnih učnih 

pogodb 

• obiskali organizatorji praktičnega izobraževanja 

ali učitelj. 
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Dokumentacija 

• Poročila:  

− so prevečkrat zelo splošna (prepisana iz virov), 

− manjkajo konkretni opisi izvedbe izdelka 

oziroma opravljanja storitve, 

− nekateri imajo „obrazce“ za pisanje poročil  

• so zelo splošni in zastareli, 

− številne slovnične napake 

• skrb za uporabo slovenskega jezika. 
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Razporedi izpitov 

• Objava razporedov zagovorov:  

− za cel razred ob istem času  
• neprimerno, saj cel dopoldan čakajo na 

zagovor. 

− poimenska 
• enakomerno razdeljeni,  

• primernejše za kandidate. 
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Zagovor 

• Zagovor izdelka oziroma storitve: 

− na zagovor morajo prinesti poročila o 

praktičnem izobraževanju (nesmiselno), 

− postavljena 3 vprašanja: 

• eno vprašanje, vezano na izdelek, 

• drugi dve velikokrat vezana na strokovno-

teoretične module (poklicne tehnologije)??? 

− na eni šoli so imeli pripravljene listke z 

vprašanji, ki so jih kandidati vlekli in imeli 

čas za pripravo na zagovor (narobe!!).  
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Ocenjevanje 

• V skladu z izpitnim katalogom: 

− izdelek oz. storitev je bila povsod 

ovrednotena s 60 točkami, 

− kriteriji ocenjevanja niso prilagojeni temi 

izdelka oz. storitve, ampak so po navadi 

enotni kar za vse programe na šoli, 

− ponekod zelo podrobna razdelitev kriterijev, 

− meja za pozitivno oceno je bila povsod 50 

točk. 
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Dodatne informacije: 

 

breda.zupanc@cpi.si 

 

Hvala za pozornost! 
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