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VABILO NA SEMINAR  
IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR NA ZAKLJUČNEM IZPITU 

 
Spoštovani, 
 
vabimo vas na seminar za pripravo in izvedbo izdelka oziroma storitve in zagovora na 
zaključnem izpitu, po Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) za šolsko leto 2021/22, programski 
sklop PPU - Programi profesionalnega usposabljanja. 

Seminar je namenjen mentorjem v izobraževalnih programih za pridobitev nižje in srednje 
poklicne izobrazbe, kjer kandidati izkazujejo znanje na zaključnem izpitu. 

Seminar bo potekal na Centru RS za poklicno izobraževanje, 

Kajuhova 32u, 1000 Ljubljana, v veliki sejni dvorani (pritličje), 

v sredo, 30. 3. 2022, med 12.00 in 18.20. 

Cilj seminarja: 
Nadgraditev didaktično metodičnih znanj za kakovostno pripravo izpitnih gradiv in za 
ocenjevanje ključnih ter poklicnih kompetenc na zaključnem izpitu. 

Program seminarja  

12.00 – 12.45 Normativne podlage za izvedbo zaključnega izpita (Boris Klančnik) 

12.45 – 13.30 Priprava izpitnega gradiva za izdelek oziroma storitev in zagovor  
(Boris Klančnik) 

13.30 – 15.00 Delavnica: Priprava izpitnega gradiva za zaključni izpit  
(Svetovalci področij - skupine bodo oblikovane po strokovnih področjih) 

15.00 – 15.20 Odmor 

15.20 – 16.50 Delavnica: Priprava izpitnega gradiva za zaključni izpit 
(Svetovalci področij - skupine bodo oblikovane po strokovnih področjih) 

16.50 – 17.35 Analiza pripravljenega gradiva (Boris Klančnik in udeleženci seminarja) 

17.35 – 18.20 Zaključek delavnice - ugotovitve, dileme (Boris Klančnik) 

 



 

Udeleženci seminarja imejte pri sebi izvedbeni kurikul, veljavni Izpitni katalog za zaključni 
izpit in vsa druga gradiva, ki jih uporabljate za izvedbo izpita iz izdelka oziroma storitve in 
zagovora. Če imate možnost, prinesite s seboj tudi prenosni računalnik. 
 
Na seminar se prijavite direktno v sistem KATIS PPU, s svojo davčno številko in geslom.  
Prijavo mora potrditi ravnatelj/ica. Za pomoč so objavljeni trije videoposnetki z navodili o 
postopku prijave1.  Za morebitna dodatna pojasnila, ali pomoč v zvezi s postopkom prijave, 
se lahko obrnete na go. Natašo Miklič, telefon: (01) 400 53 27, oziroma e-naslov: 
katis.mizs@gov.si.  
 
Prijava je možna do petka, 25. 3. 2022. 
 
Kotizacije za seminar ni. 
 
Udeleženci boste po opravljenih obveznostih pridobili potrdilo ovrednoteno z 0,5 točke, v 
skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. 
 
Zaradi zasedenosti parkirišča pred zgradbo CPI vas prosimo, da najdete parkirno mesto v 
bližini Kajuhove 32u. 
 
Vljudno vabljeni. 

 

Boris Klančnik 
Višji svetovalec področja 
 
 
 
 
 
Helena Žnidarič       mag. Janez Damjan 

Vodja središča za razvoj poklicnega izobraževanja   direktor 

 
1 https://paka3.mss.edus.si/katis/VideoStran.aspx 
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