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Zaključni izpit

- Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal 

zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja.

- Zgradba zaključnega izpita:

• pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščina ali madžarščina na 

narodno mešanem območju) in

• izdelek oziroma storitev in zagovor.

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/



Izdelek oziroma storitev in zagovor

- Izdelek oziroma storitev in zagovor opravljajo kandidati v šolski 

in vajeniški obliki.

- Z izdelavo izdelka, oziroma opravljanjem storitve, kandidati 

izkažejo poklicno usposobljenost (praktično in teoretično 

znanje). 

- Izpit obsega max 50 ur kandidatovega dela in je vrednoten z 

dvema kreditnima točkama.



Izvedba izpita

- Glede na obseg in vsebino je izvedba izpita v skladu z:

• Izpitnim katalogom

Vsak izobraževalni program ima svoj izpitni katalog

✓ http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/SPI/index.htm

✓ https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/

• Priporočila za načrtovanje in izvedbo zaključnega izpita iz izdelka oziroma 

storitve z zagovorom v programih srednjega poklicnega izobraževanja v 

vajeniški obliki (priloga).

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/SPI/index.htm
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/


Čas in kraj izvedbe

- Čas izvedbe ZI:

• V skladu s šolskim koledarjem in

• 15. členom Pravilnika o ZI

▪ Izdelek oz. storitev se lahko opravi v času praktičnega usposabljanja v 

zaključnem letniku

▪ Zagovor se opravi v času določenim s šolskim koledarjem (junij)

- Kraj izvedbe ZI:

• Praktični del se lahko opravi kjer kandidat opravlja praktično usposabljanje z 

delom (praviloma pri delodajalcu, lahko tudi v šoli).

• Zagovor praviloma v šoli (lahko tudi pri delodajalcu) pred komisijo.



15. člen pravilnika o ZI

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 mentorja potrdi šolska komisija najkasneje do konca januarja 

tekočega šolskega leta in s sklepom seznani kandidate.

- Izdelek oziroma storitev in zagovor lahko dijak opravi pred zaključkom pouka v zaključnem 

letniku.

- Izdelava izdelka oziroma storitve in zagovor se lahko izvaja individualno ali skupinsko, v šoli ali pri 

delodajalcu.

- Mentor svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno izdelavo izdelka oziroma storitve. Mentor tudi 

preverja ali kandidat upošteva pravila o varstvu pri delu in pravila o varovanju zdravja.



Pojasnilo ministrstva

!



Tema, sklep za izdelek oz. storitev

- Tema:

• se objavi najkasneje do konca oktobra,

• pri izbiri teme sodelujejo kandidat, mentor in so-mentor.

- ŠK ZI izda sklep kandidatu najkasneje do konca januarja 

- Sklep vsebuje:

• temo izdelka oziroma storitve, 

• ime mentorja in so-mentorja,

• kratko dispozicijo izdelka oz. storitve in

• točkovnik v skladu z izpitnim katalogom in temo.



Izvedba izpita

- Zaključni izpit se izvede v skladu z zakonskimi in podzakonskimi 

predpisi (https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/)

- Šolska komisija za zaključni izpit skrbi za zakonitost in usklajen potek 

zaključnih izpitov.

Šolska komisija za zaključni izpit (celota)
• predsednik – ravnatelj

• namestnik predsednika

• član

• član 

• član – lahko iz vrst delodajalcev

Šolska izpitna komisija (posamezen izpit)
• predsednik

• izpraševalec

• član 

• lahko 4. član – obvezno iz vrst delodajalcev

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/


Šolska izpitna komisija (ŠIK)

- ŠIK ZI:

• ima največ 4 člane

• najmanj 2 morata biti učitelja iz šole

• član iz vrst delodajalcev mora biti imenovan iz seznama, ki ga 

določi Državna komisija za zaključni izpit (Seznam predstavnikov 

delodajalcev) (https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/socialni_partnerji/)

• ŠIK ZI ima namestnike članov

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/socialni_partnerji/


Sestava šolske izpitne komisije (ŠIK)

- Sestava:

• Predsednik 

- eden od učiteljev šole

• Izpraševalec

- Mentor ali so-mentor

• 1 do 2 člana

- Priporočamo, da je za vajeniško obliko izobraževanja komisija 4 članska 

(torej 2 člana)

• Če je ŠIK ZI 4 članska, priporočamo, da je sestavljena 

iz 2 predstavnikov šole in 2 predstavnikov delodajalcev 



Mentor in so-mentor

- Za vsakega kandidata se lahko delodajalec in šola 

dogovorita o mentorstvu.

- Mentor dijaku na ZI

• Je praviloma mentor pri delodajalcu

- So-mentor

• Kandidat lahko ima poleg mentorja tudi so-mentorja

• V primeru, da je mentor učitelj iz šole naj bo so-mentor iz podjetja in 

obratno

- Sodelovanje mentorja in so-mentorja

• bo omogočilo kandidatu suvereno izvedbo zaključnega izpita



Vloga partnerstva

- Pri zaključnem izpitu enakovredno sodelujejo delodajalci 

in šola.

- Pri ocenjevanju izdelka ali storitve sodeluje poleg 

mentorja vsaj en učitelj (organizator PUD, učitelj modula).

- Pri zagovoru je smiselno, da pripravi mentor vprašanja 

vnaprej s sodelovanjem so-mentorja ali učitelja.



Naloge mentorja in so-mentorja

- Mentor in so-mentor (delodajalec in šola):

• predlagata temo izdelka oziroma storitve v skladu z IK,

• skupaj pripravita dispozicijo za izdajo sklepa,

• pripravita točkovnik za ocenjevanje,

• usmerjata, motivirata kandidata, mu svetujeta in spremljata doseganje 

zastavljenih ciljev,

• nadzorujeta izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve, upoštevanje pravil 

varstva pri delu in pravil o varovanju zdravja,

• organizirata izvedbo praktičnega dela izpita,

• na konzultacijah usmerjata kandidata pri vodenju dokumentacije in pisanju 

poročila,

• vodita dokumentacijo o izpitu.



- Točkovanje v skladu z IK za vsako temo za vsakega 

kandidata.

- Točkujejo se štiri področja: 

1. načrtovanje,

2. izvedba,

3. dokumentacija,

4. zagovor.

- Točke, pridobljene pri vseh štirih področjih, se seštejejo in 

pretvorijo v številčno oceno

- Priporočila za pretvorbo so zapisana v IK (meje pretvorbe 

lahko določi tudi ŠK ZI).

Ocenjevanje izdelka oz. storitve

Izdelek oziroma storitev



Ocenjevanje izdelka oz. 

storitve



Napotki za samostojno delo

1. Mentorji pripravite nabor tem za zaključni izpit.

2. Pripravite kratek opis oziroma dispozicijo za predlagane 

teme.

3. Pripravite ocenjevalni list za izbrano temo z jasno 

zastavljenimi kriteriji ocenjevanja (kriteriji uspešnosti).



Tema in dispozicija



Priprava kriterijev s pomočjo „rubrik“

Zakaj rubrike?

- So primeren način ocenjevanja, saj v njih jasno opišemo tako 

cilje, kot posamezne stopnje doseganja ciljev.

- So zelo nazorne tudi za dijake/vajence, saj jasno določajo 

kriterije, po katerih bodo kandidati ocenjeni, oziroma katerim 

kriterijem morajo zadostiti za katero od ocen.

- Rubrike so primerne tudi za vrednotenje ali samoocenjevanje 

napredka dijaka/vajenca.











Dodatne informacije

Boris Klančnik, Center RS za poklicno izobraževanje

boris.klancnik@cpi.si

november, 2020

Vabimo vas k ogledu videa, ki ga je 

GZS posnel z vajenci 1. generacije:

https://youtu.be/2omrw6IJ0K8

https://youtu.be/2omrw6IJ0K8

