
OCENJEVALNI LIST 

Ime in priimek dijaka:  Razred/oddelek:  

Poklic: 

Datum in vrsta storitve: 

Podjetje: 

Mentor: 

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

 Zbiranje in zapis strokovno teoretičnih vsebin potrebnih za rešitev naloge. 

 Sodelovanje. 

 Pravilno izbrani koraki  načrtovanja. 

 Sposobnost komuniciranja in dogovarjanja. 

Kandidat 
Dosežene 
točke pri 1 

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

 Pristop do stranke. 

 Izpolnjevanje delovnega naloga. 

 Pravilen izbor del za terminski servis. 

 Pravilni postopki pri izvajanju del. 

 Uporaba pravega orodja za posamezna opravila. 

 Kvaliteta izvedenih del. 

 Pravilna uporaba merilnih naprav. 

 Pravilno postavljanje diagnoze po opravljenih meritvah. 

 Naročanje potrebnega materiala in delov. 

 Evidentiranje porabljenega materiala in časa. 

 Urejenost delovnega mesta. 

 Uporaba zaščitnih sredstev. 

 Upoštevanje varstva pri delu. 

 Varstvo okolja (odlaganje tekočin in zamenjanih delov). 

 Razgovor s stranko o stanju vozila in priporočila. 

Kandidat 
Dosežene 
točke pri 2 



3.  DOKUMENTACIJA (možnih 10 točk – min 3 točke oz. 30 %). 
 

Kriteriji: 

 Pravilno izbran vrstni red zapisa dokumentacije. 

 Splošen opis strokovno teoretičnega področja, ki ga zajema naloga. 

 Opisan tehnološki postopek storitev.  

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

 Izmerjene vrednosti, 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 projekt –celoto. 

 Strokovno teoretično vprašanje vezano na projekt – poglavje, za katerega je bil zadolžen. 

 Odgovor na vprašanje varstva okolja. 

 

Kandidat  
Dosežene 

točke pri 4.1 
 

 
4.2. UTEMELJITEV DELA (možnih 10 točk – min 3 točke oz. 30 %).  
   Kriteriji: 

 Predstavitev opravljenega dela in utemeljitev. 

 Vprašanje vezano na praktično izvajanje dela kot celoto. 

 Vprašanje vezano na praktično izvajanje dela – poglavje, za katerega je bil zadolžen. 

 Vprašanje vezano na organizacijo dela. 

 Odgovor na vprašanje varstva pri delu in varstvo 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) 62 - 74 

zadostno (2) 50 - 61 

 
 
Ljubljana, …………………….. 
 
       
Ocenjevalec:  ……………………….                   


