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OCENJEVALNI LIST 
 

 

Ime in priimek vajenca:            Razred/oddelek:  3.    
 

Poklic:                     , VAJENIŠTVO 
 

 
Izdelek/storitev:  
 

 
Delodajalec:  
 
 
 

Mentor: 
 

 

1. NAČRTOVANJE (možnih 10 točk – min. 3 točke oz. 30 %) 
Kriteriji: 

 Zbiranje in zapis strokovno teoretičnih vsebin potrebnih za rešitev naloge. 

 Sodelovanje z mentorjem in šolo. 

 Izdelava načrta dela. 

 Priprava delovnega mesta. 

 Izdelava seznama materiala. 

Kandidat  
Dosežene  
točke pri 1 

 

 
 

2. IZDELEK OZ. STORITEV (možnih 60 točk – min. 18 točk oz. 30 %) 
Kriteriji: 

 Izdelava potrebne tehnične dokumentacije za izdelavo izdelka ali za opravljanje storitve. 

 Pravilnost načrtovanih delovnih postopkov pri izvajanju del. 

 Uporaba pravega orodja za posamezne faze izdelave izdelka ali opravljanje storitve. 

 Racionalna uporaba materiala in časa pri izdelavi izdelka ali opravljanju storitve. 

 Kvaliteta izvedenih del. 

 Pravilna uporaba merilnih naprav. 

 Pravilno postavljanje diagnoze na podlagi opravljenih meritev. 

 Urejenost delovnega mesta. 

 Uporaba zaščitnih sredstev. 

 Upoštevanje varstva pri delu. 

 Varstvo okolja (odlaganje tekočin in zamenjanih delov). 
 

 

Kandidat  
Dosežene  
točke pri 2 
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3.  DOKUMENTACIJA (možnih 5 točk – min. 2 točki oz. 30 %). 
 

Kriteriji: 

 Pravilno izveden zapis dokumentacije v skladu z navodili. 

 Splošen opis strokovno teoretičnega področja, ki ga zajema naloga. 

 Opisan tehnološki postopek za izdelavo izdelka ali opravljanje storitve.  

 Uporaba vseh elementov, ki jih dokumentacija zahteva (naslovnica, kazalo, opis, risba, 
izračuni, sheme, viri…). 

 Izmerjene vrednosti, tabele, diagrami, ….. 

 Estetska podoba poročila in upoštevanje vseh elementov, ki jih zahteva poročilo. 

 

Kandidat  
Dosežene  
točke pri 3 

 

 
 

4.1. STROKOVNI RAZGOVOR (možnih 10 točk – min. 3 točke oz. 30 %). 
Kriteriji: 

 Strokovno teoretično vprašanje vezano na storitev / izdelek kot celoto. 

 Strokovno teoretično vprašanje vezano na posamezne faze storitve / izdelka. 

 Odgovor na vprašanje o varstvu okolja - splošno. 

 

Kandidat  
Dosežene 

točke pri 4.1 
 

 
4.2. UTEMELJITEV DELA (možnih 15 točk – min. 5 točk oz. 30 %).  
   Kriteriji: 

 Predstavitev izdelave izdelka ali opravljanja storitve ter utemeljitev. 

 Vprašanje vezano na praktično izvajanje izdelave izdelka ali opravljanja storitve. 

 Vprašanje vezano na organizacijo dela. 

 Odgovor na vprašanje varstva pri delu in varovanja okolja. 

 

Kandidat  
Dosežene  

točke pri 4.2 
 

Skupno 
št. točk 

 

Pretvorba točk v oceno 
 

številčna ocena število točk 

odlično (5) 88 - 100 

prav dobro (4) 75 – 87 

dobro (3) 63 - 74 

zadostno (2) 50 - 62 

 

Kraj, datum, ……………………………..    
        
Ocenjevalec:  …………………………………….   Podpis: …………………………  


