
   

ZAKLJUČNI IZPIT  

Program TRGOVEC 

Šolsko leto 2021-2022 

1. ZI sestavljata dva izpita: 

 Slovenščina 

 Izdelek oz. storitev in zagovor   

2. Ocenjevalec in izpraševalec pri izpitu iz slovenščine je učitelj, ki dijake poučuje v 3. letniku. 

3. Mentorice za izdelek oz. storitev in zagovor  ZI je  Zdenka Šfiligoj 

4. Izdelek oz. storitev in zagovor  bodo dijaki programa trgovec  opravljali na  delovnem mestu pri 

delodajalcu, v okviru prakse. Pri nastopu se lahko ocenjuje tudi dekoracija, če je za prodajani artikel 

primerna. Za dekoracijo poskrbijo  dijaki sami. 

 

5. Pomembni datumi:  ZI  TRGOVEC 

 Do 30.9.2021:  Mentorice razpišejo   teme 

 Do 10.10.2021: Dijaki prijavijo  temo, v okviru katere bodo opravljali ZI .  

 Dijaki obvezno  opravijo  vsaj tri konzultaciji pri mentorju:  

o 1. konzultacija: do 10.11.2021,  

o 2. konzultacija: do 20.12.2021,  

o 3. konzultacija: do 30. 3. 2022.  

 Do 10.1.2022: Prijava  k zaključnemu  izpitu  v  spomladanskem  roku  

 Do 10. 4. 2022: dijaki programa Trgovec  oddajo  poročilo mentorju.  

 V tednu od 13. 4. do 17. 4:  mentor opravi obisk dijaka na praksi, kot del zaključnega izpita. Dijak 

mu predstavi dogovorjeni izdelek (z vidika sprejema kupca, opisa proizvoda, dokonča prodani 

postopek).   

 Dijak, ki v roku ni oddal  poročila, ne more   opraviti zagovora naloge na praksi. Kdor iz opravičenih 

razlogov ne bo  mogel opraviti zagovora naloge na praksi, pripravi elektronsko  predstavitev naloge 

in zbirko vzorcev, ki jo bo zagovarjal v okviru ustnega  dela izpita v juniju na šoli. (Datum bo 

objavljen naknadno). 

6. Izpitni roki 

 Spomladanski IR: Ponedeljek, 06.06.2022: pisni izpit iz slovenščine  

 Jesenskem IR: Torek, 23.08.2022: pisni izpit iz slovenščine 



   

7. Naslovi nalog 

Zap. 
št. 

Ime in 
priimek 

Tema Mentor  

1. BB Prodaja sadja in vrtnin Zdenka Šfiligoj 

2. KC Prodaja mleka in mlečnih izdelkov Zdenka Šfiligoj 

3. AČ Prodaja ženske obutve Zdenka Šfiligoj 

4. VČ   Zdenka Šfiligoj 

5. AD Prodaja tehničnih izdelkov Zdenka Šfiligoj 

6. FG Prodaja kruha, pekovskih izdelkov in slaščic Zdenka Šfiligoj 

7. AG Prodaja brezalkoholnih pijač Zdenka Šfiligoj 

8. TI Prodaja  malih gospodinjskih aparatov Zdenka Šfiligoj 

9. AJ Prodaja  čokolade Zdenka Šfiligoj 

10. BM Prodaja  kave, čajev in drugih napitkov Zdenka Šfiligoj 

11. MM Prodaja strojev Zdenka Šfiligoj 

12. LM Prodaja moške kozmetike Zdenka Šfiligoj 

13. TM Prodaja olj in drugih maščobnih živil Zdenka Šfiligoj 

14. NP Prodaja sirov Zdenka Šfiligoj 

15. TŠ Prodaja mlevskih izdelkov in testenin Zdenka Šfiligoj 

16. KU Prodaja detergentov in čistil Zdenka Šfiligoj 

 


