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Seminar za pripravo in izvedbo izdelka 
oziroma storitve in zagovora na 
zaključnem izpitu

Boris Klančnik

31. 3. 2021

Program seminarja

16.30 - 17.15 17.15 - 18.00

Pregled 
narejenega

Diskusija in 
zaključek

12.00 - 12.45 12.45 - 13.30

Normativne 
podlage

Priprava izpitnih 
gradiv

13.30 - Odmor - 16.30

Delavnica Delavnica
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Normativne podlage

Zaključni izpit

Izobraževalni 
program 
(NPI - SPI)

Zaključni izpit

Pridobljena 
nižja ali srednja 

poklicna
izobrazba

Z zaključnim izpitom kandidati dokazujejo doseganje 
poklicne usposobljenosti, ki jo določajo cilji izobraževalnih 
programov NPI in SPI.

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal 
zaključni letnik nižjega ali srednjega poklicnega 
izobraževanja.
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Zaključni izpit v šolski in vajeniški obliki izobraževanja

Šolska oblika izobraževanja Vajeniška oblika izobraževanja

Mentor kandidatu: 
- praviloma učitelj šole

Somentor (opcija):
- mentor pri delodajalcu

Mentor kandidatu:
- praviloma mentor pri delodajalcu

Somentor:
- učitelj šole

Vmesni preizkus: NE

(razen za dijake z individualno 

učno pogodbo)

Vmesni preizkus: DA
- praviloma do konca 2. letnika

- 90 min (60 + 30)

- se ne ocenjuje

Zgradba zaključnega izpita

Nižje poklicno 
izobraževanje

Izdelek oziroma 
storitev in 
zagovor

Srednje 
poklicno 

izobraževanje

materinščina
(slovenščina, 

italijanščina ali 
madžarščina)

Izdelek oziroma 
storitev in 
zagovor

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/
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Zakonske podlage za zaključni izpit

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2611

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896

Zakon o vajeništvu

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7512

Normativne podlage za izpit

Pravilnik o zaključnem izpitu

• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7722

Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13877

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13469

Sklepi

• Šolska komisija za zaključni izpit (ŠK ZI)
• Šolske izpitne komisije za ZI (ŠIK ZI)
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Sestava ŠK ZI in ŠIK

Šolska komisija za zaključni izpit vodi zaključni izpit (11. člen Pravilnika o ZI)
• 1. član: predsednik – ravnatelj ali vodja izobraževanja odraslih
• 2. član: namestnik predsednika
• 3. član – tajnik šolske komisije
• 4. član 
• 5. član – lahko iz vrst delodajalcev

Šolska izpitna komisija izvaja posamezen izpit (12. člen Pravilnika o ZI)
• 1. član: predsednik
• 2. član: mentor (izpraševalec)
• 3. član 

(pri izdelku oziroma storitvi in zagovoru tudi):
• 4. član – iz vrst delodajalcev (seznam na RIC: https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/socialni_partnerji/)

Prilagoditev ŠIK v šolskem letu 2020/21.

ŠIK ima namestnike članov.

Dokumentacija za zaključni izpit

Na spletni strani CPI najdete vzorce 

dokumentacije za zaključni izpit:

- https://cpi.si/poklicno-

izobrazevanje/zakljucevanje-izobrazevanja/

Dokumentacija je priporočena in jo lahko prilagodite vašim zahtevam.
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Temeljna dokumenta za izvedbo zaključnega izpita

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm

Izdelek oziroma storitev in zagovor

- Izdelek oziroma storitev in zagovor opravljajo 

kandidati v šolski in vajeniški obliki (SPI).

- 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.
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Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor 

Izpitni katalog (IK) določa:

 ime izpita,

 izpitne cilje,

 izpeljavo izpita,

 poklicne kompetence;

 vrednotenje izpita (ocenjevanje),

V IK je predstavljen primer 
zaključne naloge in ocenjevanja.

Izpitni katalogi so dostopni na:

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

z 
izobraževalnim 

programom

z izpitnim 
katalogom

Tema izdelka 
oziroma 
storitve

Oblikovanje teme izdelka oziroma storitve

Tema zaključne naloge mora biti oblikovana v skladu:

13

14



1. 04. 2021

8

Kakšna je dobro izbrana tema?
Zajema cilje, 
določene z IK

Obravnava 
strokovno 

problematiko

Ima 
praktičen 

pomen

Je 
aktualna

Je 
življenjska

Upošteva 
interese 
dijakov

Upošteva 
interese 

delodajalcev

Tema za 
zaključni 

izpit

Proces sprejema teme izdelka oziroma storitve

mentor / 
učitelj stroke delodajalec kandidat

Predlog
teme

Objava Objava 
nabora tem

(konec oktobra)

Začetek dela
ŠK ZI kandidatu izda sklep

(konec januarja)

Posamezne faze se lahko opravljajo pred ŠIK ZI.
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Sklep za izdelek oziroma storitev

- Sklep, ki ga ŠK ZI izda kandidatu, zajema:

• temo izdelka oziroma storitve, 

• ime mentorja, lahko tudi somentorja,

• kratko navodilo/dispozicijo izdelka oz. storitve in

• točkovnik v skladu z izpitnim katalogom in temo 

(ocenjevalni list).

Kraj opravljanja izdelka oziroma storitve

Šolska oblika izobraževanja:
praviloma v šoli – lahko pri delodajalcu.

Vajeniška oblika izobraževanja:
praviloma pri delodajalcu – lahko v šoli.

17

18



1. 04. 2021

10

Način opravljanja izdelka oziroma storitve

Individualno.

Skupinsko.

Čas izvedbe zaključnega izpita
- Čas izvedbe izdelka oziroma storitve:

• V skladu s šolskim koledarjem in

• 15. členom Pravilnika o ZI

 Izdelek oz. storitev se lahko opravi v času praktičnega 

izobraževanja v zaključnem letniku.

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

• Pozornost namenite dolžini trajanja izpita:

 kandidati ne smejo biti prikrajšani za čas, ki jim pripada,

 izpit oziroma zagovor ne sme trajati predolgo.
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Časovnica izvedbe zaključnega izpita iz izdelka 
oziroma storitve in zagovora

Objavljene 
teme 

(do 31. 10.) 

ŠK ZI izda sklep 
kandidatu

(do 31. 1.)

Začetek 
priprave storitve 
oziroma izdelka 
(po prejetem sklepu)

Ustni zagovor 
pred ŠIK 

(v izpitnih rokih v skladu s 
šolskim koledarjem)

ŠK ZI določi začetek
obdobja ustnih izpitov 
(glede na šolski koledar).

feb mar apr maj

jun

15. člen pravilnika o ZI

(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.
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Pojasnilo ministrstva

!

Mentor

https://www.pomurec.com/vsebina/23412/Mentor
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Naloge mentorja (somentorja)
- Predlaga temo izdelka oziroma storitve v skladu z IK.

- Pripravi navodilo/dispozicijo za zaključno nalogo.

- Pripravi točkovnik za ocenjevanje.

- Usmerja in motivira kandidata ter spremlja doseganje zastavljenih 
ciljev.

- Nadzoruje izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve, upoštevanje 
pravil varstva pri delu in pravil o varovanju zdravja.

- Organizira izvedbo praktičnega dela izpita in izvede ocenjevanje.

- Usmerja kandidata pri vodenju dokumentacije in pisanju poročila.

- Vodi konzultacije in dokumentacijo o izpitu.

- Je izpraševalec pri zagovoru.

Točkovanje področij 
ocenjevanja

• 5 – 20 točk

• 20 – 25 točk

• 50 – 70 točk

• 10 – 20 točk

Načrtovanje
Izvedba

Dokumentacija
Zagovor
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- Točkovanje v skladu z IK za vsako temo za vsakega 
kandidata.

- Točkujejo se štiri področja ocenjevanja: 

1. načrtovanje,

2. izvedba,

3. dokumentacija,

4. zagovor.

- Točke, pridobljene pri vseh štirih področjih, se seštejejo in 
pretvorijo v številčno oceno

- Priporočila za pretvorbo točk v oceno so zapisana v IK 
(meje pretvorbe lahko določi tudi ŠK ZI).

Ocenjevanje izdelka oz. storitve

Izdelek oziroma storitev

1. področje ocenjevanja: Načrtovanje
- Zasnova izdelka ali storitve.

- Izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, 

orodij, strojev in naprav.

- Uporaba virov (strokovno gradivo, slikovno gradivo, 

informacije….).

- Časovni načrt predvidenih konzultacij (usmerjanje 

kandidatov).

- Sodelovanje in usklajevanje kandidatov pri skupinski 

izvedbi (razdelitev vlog med kandidati).

27

28



1. 04. 2021

15

2. področje ocenjevanja: Izvedba
- Priprava delovnega mesta.

- Uporaba ustreznih delovnih sredstev (materiali, sredstva, 

orodje, stroji, naprave, merilni instrumenti, …).

- Izvedba, kot jo zahteva ustrezen delovni postopek.

- Kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in 

odpravljanje le-teh.

- Upoštevanje in zagotavljanje predpisov o varnosti in 

zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja.

3. področje ocenjevanja: Dokumentacija

Poročilo o opravljenem delu:

- Opis tehnološkega postopka izvedbe (izdelka ali storitve).

- Tehnološko/delovna dokumentacija (delovni nalog, tehnične 

risbe, načrti, pedagoška priprava, navodila za varno delo, slike 

postopka ali vmesnih delovnih faz).

- Posebnosti strokovnega področja oziroma poklica.

- Opis varovanja okolja in varstva pri delu.

29

30



1. 04. 2021

16

Dokumentacija, ki jo vodi mentor

Predpisana dokumentacija:

- sklep o odobritvi teme in mentorja,

- točkovnik (ocenjevalni list), 

Druga dokumentacija:

Priporočamo, da mentorji vodijo neobvezno dokumentacijo: 

- strukturno zasnovo priprave kandidatovega poročila,

- zapisnike konzultacij,

- potrdilo o oddaji dokumentacije.

Dokumentacijo lahko prilagodite značilnostim izobraževalnega programa.

Oddaja poročila

- Poročilo naj sprejme tajnik/ca ŠK ZI.

- Rok za oddajo poročila naj bo objavljen 

na spletni strani šole.

- Oddano poročilo je pogoj za pristop k 

zagovoru.

- Jasno naj bodo določene in objavljene 

sankcije nepravočasne oddaje.
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4. področje ocenjevanja: Zagovor kandidata

- Predstavitev izdelka ali storitve.

- Utemeljitev izbranega delovnega postopka in sredstev za delo 

(ustrezne tehnologije, procesa, sredstev, orodij, strojev, naprav, 

materiala, …).

- Utemeljitev upoštevanih varnostnih ukrepov za varovanje zdravja 

in okolja.

- Odgovarjanje na (3) zastavljena vprašanja mentorja, ki so 

povezana z izdelkom ali storitvijo.

Zagovor izdelka oziroma storitve

- Zagovor opravlja kandidat pred šolsko 
izpitno komisijo (ŠIK).

- Zagovor se izvaja v rokih, ki so določeni s 
šolskim koledarjem.

- Zagovor se začne tako, da kandidat 
predstavi in utemelji svoj izdelek oziroma 
storitev, potem sledijo (3) vprašanja.

- Izpraševalec pri zagovoru je praviloma 
mentor. 

- Zagovor točkuje šolska izpitna komisija 
na predlog izpraševalca.
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Ugotovitve spremljave zaključnih izpitov

Šolske izpitne komisije (ŠK ZI)

- so delovale v skladu z veljavno zakonodajo in izpitnim 

redom, ki je sestavni del šolskih pravil ocenjevanja,

- vloga posameznih članov komisije ni bila vedno jasno 

definirana,

- marsikje so bili prisotni predstavniki delodajalcev (vendar 

še vedno premalo izkoriščena možnost udeležbe zunanjih 

članov ŠK ZI – odlično v vajeniški obliki izobraževanja),

- člani ŠK ZI iz vrst delodajalcev pozitivno ocenjujejo 

izvedbo ZI.
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Izvedba zagovora
- Objava razporedov:

- pravočasna,

- na oglasni deski ali na spletu (varovanje podatkov),

- na vratih učilnic, kjer so se izvajali izpiti.

- Število kandidatov:

- ustrezno (3 do 4 kandidati na uro, odmor za ŠK ZI),

- pri individualnem izpitu je bil v izpitnem prostoru le en kandidat,

- pri skupinski izvedbi so bili v izpitnem prostoru hkrati vsi člani skupine.

- Upoštevanje priporočil NIJZ in zaporedne časovne razporeditve!

Izvedba zagovora
- Predsednik ŠK ZI poskrbi za organizacijske vidike izpita:

- pokliče kandidata k zagovoru,

- piše zapisnik,

- skrbi za časovni okvir zagovora.

- Izpraševalec je izključno samo mentor.

- Na predlog mentorja se ŠK ZI dogovori o številu doseženih točk:

- ponekod sproti,

- ponekod ob koncu zagovora.
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Opažene pomanjkljivosti pri izvedbi zagovora

- Vprašanja so zastavljali vsi člani komisije (vsak za neko drugo 

področje: tehnologija, varstvo pri delu, materiali, …).

- Prekoračen čas ali neustrezno izbran prostor zagovora.

- Občasna odsotnost člana ŠIK PM (ki je med zagovorom opravljal druge naloge).

- Ponekod morajo na zagovor prinesti dnevnike (nepotrebno).

- Vprašanja mentorja so velikokrat splošna in niso prilagojena 

konkretnim izdelkom ali storitvam. 

- Kandidati skromno predstavijo svoje delo in običajno 

berejo besedilo s predstavitve.

Opažene pomanjkljivosti pri poročilu

- Neustrezne teme (prezahtevne – premalo zahtevne, preozke – preširoke, teoretične …).

- Neizdani sklepi kandidatu ali sklepi brez dispozicije (navodil).

- Slaba navodila, iz katerih ni bilo jasno razvidno, kaj se od 

kandidata pričakuje.

- So prevečkrat zelo nestrokovna (copy-paste, google translate).

- Številne slovnične napake.

- Manjkajoča izjava o samostojnosti izdelave izdelka in poročila.
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Ocenjevanje, točkovanje

- Kriteriji ocenjevanja (točkovanja): 

- niso prilagojeni temi izdelka oz. storitve,

- prepogosto so enotni za vse kandidate.

- Kandidati niso bili seznanjeni s točkovniki (kriteriji).

- Ponekod ocenjujejo brez točkovnika (po občutku).

- Ponekod kandidata ocenijo s številčno oceno (tudi glede 

na preteklo delo), nato pa za zapisnik prilagodijo točke.

- Meja za pozitivno oceno je povečini 50 točk.

Kandidati s posebnimi potrebami

- Prilagoditve:

- v skladu s 7. členom Pravilnika o ZI 

- šola prilagodi opravljanje zaključnega izpita v skladu z 

odločbo o usmeritvi

- Prilagoditve so zelo različne, razlikujejo se lahko od 

kandidata do kandidata
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Možne prilagoditve na zaključnem izpitu

- podaljšan čas opravljanja izpitov (zagovor) - najbolj 

pogosta prilagoditev,

- zagotovitev posebnega prostora, prilagoditev v prostoru 

oziroma prostora in prilagoditev opreme,

- opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba 

posebnih pripomočkov,

- opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,

- prilagoditev oblike izpitnega gradiva,

- prilagoditev načina opravljanja praktičnega dela ZI.

Zaključki

Več pozornosti bo treba nameniti:

- izvedbi izpita,

- navodilom (dispoziciji) kandidatom, kaj od njih zahtevamo in 

pričakujemo,

- kriterijem ocenjevanja (objektivnost kriterijev),

- vsebinski zasnovi poročil dijakov,

- usposabljanju mentorjev (tudi delodajalcev).
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Dodatne informacije: 

boris.klancnik@cpi.si

marec, 2021

Seminar za pripravo in izvedbo 
izdelka oziroma storitve in 
zagovora na zaključnem izpitu

DELAVNICA
Boris Klančnik

Svetovalci strokovnih področij

31. 3. 2021
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Cilji delavnice

- Priprava nabora tem za izdelek oziroma storitev in 

zagovor. 

- Zapis navodila/dispozicije za izbrano temo.

- Izdelava ocenjevalnega lista (točkovnika) za izbrano 

temo.

- Razrešiti dileme pri pripravi in izvedbi izpita iz izdelka 

oziroma storitve in zagovora. 

Delavnica - tri naloge
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Pravilno poimenovanje Nepravilno poimenovanje

Izdelava spletne klepetalnice z 
uporabo spletnih storitev

Hydro-charger

Proizvodnja električne energije z 
vetrnico

FTP-strežnik z zaščiteno 
povezavo (FTPS)

Izdelava enofaznega 
transformatorja majhne moči

RF oddajnik in sprejemnik

Poimenovanje teme

Kaj naj vsebuje navodilo za zaključno nalogo (dispozicija)?

Namen in cilj(e) naloge.

Opis problema, bistva naloge.

Opis predvidenega delovnega oziroma tehnološkega 
postopka, sredstev za delo, materialov, zaščitnih sredstev, 
potrebne delovne dokumentacije ...

Kaj je potrebno izdelati, opisati, uporabiti?

Predvideni viri za izdelavo izdelka ali pripravo storitve.

Priporočljivo: predvidena struktura poročila (poglavja).

Zapis navodila/dispozicije
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Tema in dispozicija - primer

Primer strukture poročila
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Ocenjevanje izdelka oz. 
storitve

Priprava kriterijev s pomočjo opisnikov - rubrik

Zakaj opisniki - 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.
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Primer zapisa 
opisnikov - rubrik
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1. naloga: 

Oblikujte in poimenujte 5 tem za izdelek oziroma storitev 

in zagovor.

2. naloga: 

Zapišite navodilo/dispozicijo za 3 različne teme/zaključne 

naloge.

3. naloga: 

Izdelajte 2 ocenjevalna lista (točkovnika) za 2 različni 

temi/zaključni naloge.

Oblikovanje skupin
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