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Vloga delodajalcev pri zaključnem izpitu 

• Dualni sistem in sprememba organizacije zaključnega izpita 

– Preteklost in sedanjost (2 sistema; združitev > vsi programi PUD min. 24 

tednov)  

– Pristojnosti zbornice in šole 

• prej - organizacija praktičnega dela zaključnega izpita z zagovorom v 

domeni zbornic v sodelovanju s šolami (predsednik in izpraševalec 

izpitne komisije je predstavnik delodajalcev)  

• sedaj – ZI (izdelek oziroma storitev in zagovor) v domeni šole 

(predstavnik delodajalcev enakovreden član)  
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• Pravilnik o zaključnem izpitu: 

– 11. Člen – Šolska komisija za zaključni izpit 

– 12. člen – Šolska izpitna komisija 

– 15. člen - Izdelek oziroma storitev in zagovor  

• Šola najkasneje do konca oktobra pripravi predlog za izdelek 
oziroma storitev in mentorje in s tem seznani kandidate in 
delodajalce. 

• Izdelek oziroma storitev in zagovor se lahko izvaja individualno ali 
skupinsko, v šoli ali pri delodajalcu. 

• Vloga: povezovanje in eksterni kontroling 

– Kdo? 

• predstavniki delodajalcev (spletna stran RIC)  

– Kje? 

• Izdelek oziroma storitev in zagovor 

– med izvedbo storitve; na zagovoru  

(šola posreduje termine do 12. aprila 2013) 

– Kako? 

• Vsaka zbornica bo po svoje organizirala prisotnost predstavnikov 
delodajalcev na zaključnem izpitu. 
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Zaključni izpiti v spomladanskem roku 2012 

• Državna izpitna komisija za zaključni izpit  

– Vprašalnik 

• Splošni podatki predstavnikov delodajalcev,  

• vprašanja namenjena organizaciji izpita,  

• vprašanja o izdelku oziroma storitvi, 

• mnenje posameznih predstavnikov delodajalcev.  

 

• 29 šol in 12 izobraževalnih programov (avtokaroserist, 

avtoserviser, instalater strojnih instalacij, zidar, tesar, gastronom hotelir, 

slaščičar, pek, mizar, frizer, cvetličar in trgovec)  
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Individualno - 86,2%       v parih - 6,9%    skupinsko - 6,9% 
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DA - 93,1%             DELNO - 6,9%   NE - 0% 
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DA – 75,9%    DELNO – 20,7%              NE - 3,4% 
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nad pričakovanji – 17,2%      v skladu s pričakovanji – 69%       pod pričakovanji – 13,8% 
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ustrezno - 41,4%     delno ustrezno – 55,2%      ne ustrezno – 3,4%  
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DA – 89,7%                     delno – 10,3%   NE – 0% 
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DA – 72,4%                   delno – 24,2%          NE – 3,4% 
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DA – 52,9%                   delno – 41,2%                    NE – 5,9% 
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Glavne ugotovitve 

• Praktično vsi predstavniki delodajalcev so mnenja, da je njihova 
prisotnost na zaključnem izpitu pomembna in nujna.  

• Predstavniki delodajalcev odigrajo na zaključnem izpitu vlogo 
eksternega kontrolorja in s tega vidika dajejo zaključnemu izpitu 
tudi večjo težo. 

• Predstavniki delodajalcev so mnenja, da bi morala biti 
zahtevnost zaključnega izpita na višjem nivoju. 

• Opazno je pomanjkanje bontona dijakov in slaba komunikacija. 

• V veliki večini so bili predstavniki delodajalcev dobro sprejeti, 
njihova mnenja pa so bila upoštevana. 

• Kljub lanskoletnim priporočilom DKZI nekateri delodajalci niso 
smeli posredno zastavljati vprašanj!  

• Po mnenju predstavnikov delodajalcev se bi nivo znanja dvignil 
s povečanjem PUD. 
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• Mitja Korunovski (mitja.korunovski@ozs.si)  

 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 
1000, Ljubljana 

 

• mag. Mojca Cek (mojca.cek@cpu.si)  

 Gospodarska zbornica Slovenije - Center za poslovno 
usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana 

 

• Marjanca Simsič (marjanca.simsic@tzslo.si) in Urška 
Brglez  

 Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 
Ljubljana 

Hvala za pozornost! 
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