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Ljubljana, 8. 4. 2020 
 

Priporočila za izvedbo izpita iz izdelka oziroma storitve z zagovorom  
na zaključnem izpitu 2020 – 1. del 

 
V času, ko vsi iščemo odgovore glede časa in načina zaključevanja izobraževanja, smo 
pripravili prvi del priporočil za izvedbo izpita iz izdelka oziroma storitve z zagovorom na 
zaključnem izpitu. Priporočila so dovolj široka, da zajamejo izobraževalne programe nižjega 
in srednjega poklicnega izobraževanja, tako v šolski kot vajeniški organizaciji, in poskušajo 
usmeriti aktivnosti šol v pripravo ustreznih izvedbenih rešitev.   
 
Izpit iz izdelka oziroma storitve z zagovorom je interni izpit in se izvede v skladu z 
zakonodajo, izpitnim katalogom za zaključni izpit za posamezni izobraževalni 
program, odločitvami Šolske komisije za zaključni izpit (ŠK ZI) in Šolske izpitne komisije za 
zaključni izpit (ŠIK ZI). 
   
Kandidati so že prejeli sklepe o potrditvi teme izpita iz izdelka oziroma storitve z zagovorom 
in izbiri mentorja. V primeru težav pri izvedbi potrjene teme za izdelek oziroma storitev z 
zagovorom zaradi kriznih razmer predlagamo, da ŠK ZI podaljša obdobje za dokončanje 
praktičnega dela izpita in oddajo dokumentacije. Kandidati lahko zaprosijo tudi za zamenjavo 
teme ali mentorja, kar jim ŠK ZI omogoči z izdajo novih sklepov.  
 
V času, ko poteka izobraževanje na daljavo, lahko mentorji na konzultacijah usmerjajo 
kandidate k izdelavi pripravljalnih del, kot so npr.:  

 zasnova izdelka oziroma storitve,  

 iskanje virov (strokovno ali slikovno gradivo, katalogi, priročniki …),  

 načrtovanje delovnih, tehnoloških postopkov,   

 izbor delovnih sredstev, orodij, strojev, naprav, meril in pripomočkov, 

 priprava materiala, polizdelkov ali surovin,  
 
in k pripravam za oblikovanje dokumentacije oziroma poročila. V njem izkažejo teoretično 
znanje in opišejo praktično izvedbo, kot je npr.:  

 opis tehnološkega postopka, delovnega procesa ali delovne operacije,   

 upoštevanje navodil za varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja,  

 priprava dokumentacije, ki je potrebna glede na naravo izdelka oziroma storitve. 
 
Če tema omogoča izvedbo praktičnega dela izpita na daljavo, odločitev o obliki izvedbe 
prepustimo mentorju na šoli ali mentorju-delodajalcu, ŠK ZI in ŠIK ZI. Izvedba je primerna, 
kadar jo mentor lahko spremlja preko konzultacij.  
 



Kandidatom, ki so že opravili praktični del izpita (izdelava izdelka oziroma opravljanje 
storitve), se ta del ovrednoti v skladu s točkovnikom, ki je bil pripravljen ob izdaji sklepa. 
Sledi še oddaja dokumentacije oziroma poročila in zagovor.   
 
Za kandidate, ki še niso začeli z izvedbo praktičnega dela izpita niti v šoli niti v realnem 
delovnem okolju, predlagamo, da letos izpit iz izdelka oziroma storitve z zagovorom v 
celoti opravljajo v šoli ali medpodjetniškem izobraževalnem centru, razen če se šola z 
delodajalci in pristojno zbornico dogovori drugače.   
 
Če kandidati izdelka oziroma storitve zaradi izrednih razmer ne bodo mogli izvesti, lahko ŠK 
ZI zanje spremeni način izvedbe izpita in ocenjevanja. V takem primeru predlagamo, da 
strokovni aktiv pripravi izvedbo delovnih preizkusov z zagovorom vključno s točkovnikom v 
skladu z izpitnim katalogom izobraževalnega programa tako, da bodo kandidati lahko izkazali 
poklicno usposobitev.  
 
Predvideno je, da se zagovori izvedejo v izpitnih rokih v skladu s koledarjem zaključnega 
izpita. Če praktičnega dela izpita in zagovora ne bo mogoče izvesti v predpisanih izpitnih 
rokih za leto 2020, ŠK ZI izvedbo izpita prilagodi v skladu z interventno zakonodajo, navodili 
in sklepi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter s smernicami Državne komisije za 
zaključni izpit in Centra RS za poklicno izobraževanje. 
 
Priporočila bomo v skladu z aktualnim potekom dogovorov na nacionalni ravni 
dopolnjevali.  
 
 
Priporočila so pripravili: Breda Zupanc, Marija Šibanc in svetovalci za strokovna področja Oddelka za kurikul in svetovanje na Centru RS za 
poklicno izobraževanje. Uredila in lektorirala Danuša Škapin. 

 


