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Spletna učilnica za ZI

• deluje na Slovenskem izobraževalnem 
omrežju
− http://skupnost.sio.si/
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http://skupnost.sio.si/
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Poimenovanje izpita

• V programih nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja izkazujejo 
kandidati poklicne kompetence na izpitu, 
ki je poimenovan:
− izdelek oziroma storitev in zagovor ali
− izdelek in zagovor ali
− storitev in zagovor.
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Izdelek oziroma storitev in zagovor

• Izdelek oziroma storitev in zagovor 
opravljajo kandidati (mladina in odrasli 
udeleženci izobraževanja).

• 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.
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Značilnosti izpita

• Izkazovanje poklicnih kompetenc
− izvedba konkretnih aktivnosti s strokovnega 

področja, za katerega se izobražujejo.
• Kandidati izkažejo doseganje ciljev na 

štirih področij:
• načrtovanje,
• izdelava izdelka oziroma opravljanje storitve,
• vodenje dokumentacije (poročila),
• zagovor.
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Izvedba izpita

• Izpit obsega max 50 ur kandidatovega dela 
− 2 kreditni točki,
− pripravljalna dela se lahko opravljajo v zaključnem 

letniku,
− posamezne faze se lahko opravljajo pred ŠIK ZI, 
− zagovor se mora opravljati pred ŠIK ZI.

• Glede na obseg in vsebino je izvedba:
− skupinska ali 
− Individualna.

• Po projektni metodi dela.
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Teme za izdelek oz. storitev

• Teme za izdelek oziroma storitev in 
zagovor predlagajo:
− učitelji različnih strokovnih modulov in tudi 

splošnoizobraževalnih predmetov na šoli,
− delodajalci,
− kandidati.

• Rok za objavo tem in mentorjev – konec 
oktobra.

• Rok za izdajo sklepov – konec januarja.
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Mentor 

• Mentor
− nadzorni učitelj,
− izpraševalec na zagovoru.

• Mentor kandidata:
− usmerja, motivira in mu svetuje,
− spremlja pri doseganju zastavljenih ciljev,
− spremlja pri izdelavi izdelka oziroma opravljanju 

storitve,
− nadzoruje pri upoštevanju pravil varstva pri delu in 

pravil o varovanju zdravja,
− usmerja na konzultacijah,
− predstavi in predlaga točkovnik ŠIK ZI. 
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Ocenjevanje izdelka oz. storitve
• Točkovanje v skladu z IK za vsako temo za 

vsakega kandidata.
• Točkujejo se štiri področja: 

− načrtovanje,
− izvedba,
− dokumentacija,
− zagovor.

• Točke, pridobljene pri vseh štirih področjih, se 
seštejejo in pretvorijo v številčno oceno
− ŠK ZI lahko določi posebne zahteve.

• Priporočila za pretvorbo so zapisana v IK, 
meje pretvorbe določi ŠK ZI.
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Dokumentacija 

• Dve vrsti dokumentacije:
− predpisana, 
− druga dokumentacija

• priporočamo jo zaradi večje preglednosti 
evidenc in da bi se izognili morebitnim 
pritožbam kandidatov,

• šole lahko dokumentacijo prilagodijo glede na 
značilnosti izobraževalnega programa,

• šole naj jo hranijo do izteka pritožbenega roka.



Ugotovitve spremljave ZI 2013

• Izvedba izpita  
− objava tem in mentorjev na 

• oglasni deski,
• spletni strani (spletne učilnice),

− seznanitev 
• dijakov s predlogi tem,
• seznanitev delodajalcev s temami – redko,

− teme predlagali
• redko dijaki.

Posvet za predsednike in 
tajnike šolskih komisij za 

zaključni izpit, marec 2014



Teme

• Teme:
− ena tema za vse kandidate,
− v večini primerov ne izkazujejo celostnega 

pristopa (teorija in praksa),
− v določenih izobraževalnih programih preveč 

teoretičnih tem (seminarske naloge).
• Izdaja sklepov

− prevečkrat prepozno ali jih niso izdali,
− ob izdaji sklepa ni bilo navodil (dispozicije).

Posvet za predsednike in 
tajnike šolskih komisij za 

zaključni izpit, marec 2014



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.

Posvet za predsednike in 
tajnike šolskih komisij za 

zaključni izpit, marec 2014



Dokumentacija

• Poročila: 
− so prevečkrat zelo skromna 

• podobna delavniškim dnevnikom,
• ob praktičnih opisih je potrebno navesti tudi 

teoretične podlage (upoštevati je potrebno nov 
koncept izpita),

• brez zaključkov (kandidatove refleksije),
• napačno uporabljena terminologija (projektna 

naloga, zaključno delo, seminarska naloga ...),
− „obrazce“ za pisanje poročil je potrebno 

posodobiti,
− številne slovnične napake.



Zagovor

• Zagovor izdelka oziroma storitve
− nabor listkov za zagovor – NAROBE!!!
− vprašanja so bila zelo splošna, niso bila 

prilagojena konkretnim izdelkom oziroma 
storitvam,

− spraševali vsi člani komisije,
− na zagovor morajo prinesti poročila o 

praktičnem izobraževanju (nesmiselno).



Točkovniki

− kriteriji ocenjevanja niso prilagojeni temi izdelka 
oz. storitve, ampak so po navadi enotni kar za 
vse programe na šoli,

− kandidati niso bili seznanjeni s točkovniki,
− ponekod preveč podrobna razdelitev kriterijev,
− niso bili prilagojeni različnim izobraževalnim 

programom, 
− meja za pozitivno oceno pa je bila povsod 

enaka (50 točk),
− ponekod ocenjujejo tudi brez točkovnika.



Zaključki

Kakovost izpitov se povečuje, kljub temu bo 
treba v prihodnje več pozornosti nameniti:

− izvedbi zagovora,
− pisanju poročil (vsebinsko),
− ocenjevanju in pripravi točkovnikov,
− usposabljanju mentorjev,
− prizadevanjem za sodelovanje zunanjih 

ocenjevalcev.
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Dodatne informacije:

breda.zupanc@cpi.si

Hvala za pozornost!

mailto:breda.zupanc@cpi.si
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