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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)



Dualna organizacija Nov sistem izobraževanja
Status vajenec dijak

Pogodba učna pogodba individualna učna pogodba ali 
kolektivna učna pogodba

Nagrada skozi celoten čas praktičnega 
izobraževanja (3 leta, vsak 

mesec)

samo v času praktičnega 
usposabljanja z delom

Malica v času praktičnega 
izobraževanja

v času praktičnega 
usposabljanja z delom

Prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje

1. letnik krije država, 2. in 3. 
letnik pa delodajalec 50% in 

država 50%

se ne plačujejo

Pavšalni prispevek za 
primer nesreče pri delu in 

poklicno bolezen

DA - Prijava na ZZZS z 
obrazcem M1-2/B

DA - Prijava na ZZZS z 
obrazcem M1-2/B

Delovna knjižica DA NE
Obveščanje DURS - na REK-

1a obrazcu
DA NE

Verifikacija delovnega 
mesta (učnega mesta)

DA DA

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004129&stevilka=5404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004129&stevilka=5404


Nova vloga delodajalcev
• 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

– Kako?
• Vsaka zbornica bo po svoje organizirala prisotnost predstavnikov delodajalcev 

na zaključnem izpitu.



Zaključni izpiti v spomladanskem roku 
2013

• Državna izpitna komisija za zaključni izpit 
– Vprašalnik

• Splošni podatki predstavnikov delodajalcev, 
• vprašanja namenjena organizaciji izpita, 
• vprašanja o izdelku oziroma storitvi,
• mnenje posameznih predstavnikov delodajalcev. 

• Predstavniki delodajalcev so sodelovali na 33 šolah, kjer so 
potekali zaključni izpiti za 13 izobraževalnih programov. 

• (avtokaroserist, avtoserviser, instalater strojnih instalacij, 
zidar, tesar, slaščičar, pečar, polagalec talnih oblog, pek, 
mizar, frizer, cvetličar in trgovec).







DA – 75,9% DELNO – 20,7% NE - 3,4%





ustrezno - 41,4%     delno ustrezno – 55,2%      ne ustrezno – 3,4% 







Glavne ugotovitve
• Prisotnost delodajalcev na zaključnem izpitu je dodana vrednost, ki 

dviguje pomembnost in kvaliteto zaključnega izpita. Prav tako 
delodajalci spoznajo ključne pomanjkljivosti pri znanju, če te 
obstajajo.

• Skupinsko delo je neprimerno za zaključni izpit. Nerealno ocenjevanje 
posameznikov.

• Zagovor izdelka oziroma storitve bi moral biti obširnejši!
• Na zaključnih izpitih je dobro poskrbljeno za varovanje zdravja in 

varstva pri delu.
• Predstavniki delodajalcev so bili dobro sprejeti, njihova mnenja pa so 

bila upoštevana. 
• Izpostavljen je bil odnos komisij do predstavnikov delodajalcev, ki se iz 

leta v leto izboljšuje. 
• Delodajalci so ponovno izpostavili, da bi bilo potrebno povečati čas 

PUD in s tem dvigniti nivo praktičnih znanj.



• mag. Mojca Cek (mojca.cek@cpu.si)
Gospodarska zbornica Slovenije - Center za 
poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 
1000 Ljubljana

• Mitja Korunovski (mitja.korunovski@ozs.si)
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 
cesta 71, 1000, Ljubljana

• Marjanca Simsič (marjanca.simsic@tzslo.si) in 
Urška Brglez
Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 
1000 Ljubljana
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