
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

POTEK IZVEDBE IZPITA IZ IZDELKA OZIROMA STORITVE IN 
ZAGOVORA NA ZAKLJUČNEM IZPITU PROGRAMA NPI IN SPI 

Šolsko leto 2022/23 
 

1. RAZPIS 

 

Učitelj praktičnega pouka, ki poučuje v zaključnem letniku programa SPI in NPI 

razpiše teme - se dogovori z dijaki o temi, obsegu in vsebini zaključne projektne 

naloge. 

 

Učitelj / mentor (somentor) pri 

zaključni nalogi 
Program Poklicna izobrazba 

Branko POLANEC 

SPI 

inštalater strojnih inštalacij 

klepar - krovec 

Danijel BEDENIK oblikovalec kovin - orodjar 

Boris PINTARIČ 

Roman PETROVIČ avtokaroserist 

Franc BENKO 
avtoserviser 

Danilo LEBEN 

Jožef POTOČNIK NPI pomočnik v tehnoloških procesih 
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2. PRIJAVA 

Kandidati se za temo zaključne naloge dogovorijo z mentorjem v odvisnosti od oblike 

izobraževanja. 

a. Šolska oblika izobraževanja  

Mentor kandidatu je praviloma učitelj šole, somentor pa je lahko tudi mentor pri 

delodajalcu. 

b. Vajeniška oblika izobraževanja 

Mentor kandidatu je praviloma mentor pri delodajalcu, somentor pa učitelj šole. 

 

Zbrane  podatke o izbranih temah zaključne naloge  kandidatov posreduje mentor oz. 

somentor  tajniku ZI Jožefu Trantura  do 27. 1. 2023. 

 

3. IZDAJA SKLEPOV  

Sklep o odobritvi teme izdelka oziroma storitve in zagovora za zaključni izpit izda 

šolska komisija za zaključni izpit - ŠK ZI  do 10. 2. 2023 

 

4. ČAS IZVEDBE ZAKLJUČNEGA IZPITA 

Izvedba izdelka oziroma storitve se opravi v skladu s šolskim koledarjem. 

Aktivnosti Zimski rok 
Spomladanski 

rok 
Jesenski rok 

Izdelek oziroma 

storitev in zagovor 
9. do 10. 2. 2023 

od 25. 5. do 2. 6. 

2023 

od 17. do 18. 8. 

2023 

zagovor izdelka 

oziroma storitve 
15. 2. 2023 

od 7. do 16. 6. 

2023 
24. 8. 2023 

 

Izdelek oz. storitev se lahko opravi v času praktičnega izobraževanja v zaključnem 

letniku. 

 

5. ODDAJA POROČILA - DOKUMENTACIJE 

Kandidat odda natisnjeno nalogo - poročilo, vpeto v mapi, osebno tajniku ŠK ZI Jožefu 

Trantura najkasneje do ponedeljka 6. 6. 2023 do 12. ure, ki velja za spomladanski rok.  

Rok oddaje poročil za opravljanje ZI v jesenskem ali zimskem roku bo objavljen z 

razpisom izpitnih rokov za ZI. 

 

Kandidat, ki ne odda do roka poročila o opravljenem izdelku oziroma storitvi ne 

more pristopiti k zagovoru izdelka oziroma storitve. 


