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Seminar za pripravo in izvedbo 
drugega predmeta poklicne mature

Boris Klančnik

23. 3. 2021

Program seminarja

16.30 - 17.15 17.15 - 18.00

Pregled 
narejenega

Diskusija in 
zaključek

12.00 - 12.45 12.45 - 13.30

Normativne 
podlage

Priprava izpitnih 
gradiv

13.30 - Odmor - 16.30

Delavnica Delavnica
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Normativne podlage

Poklicna matura

Izobraževalni 
program 

(SSI - PTI - PT)

Poklicna 
matura

Pridobljena 
srednja 

strokovna 
izobrazba

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje 
standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih 
programov SSI, PTI in PT (poklicnega tečaja).
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Poklicna matura

Poklicna 
matura

1. predmet: 
materinščina
(slovenščina, 

italijanščina ali 
madžarščina)

2. predmet:

temeljni 

strokovno-teoretični 

3. predmet:

matematika ali
tuji jezik

4. predmet

Izdelek ali storitev 
z zagovorom

trije izpitni roki

Koncept izpita

- Izkazovanje temeljnega strokovno teoretičnega znanja 
pridobljenega pri obveznih strokovnih modulih določenih s 
PIK PM.

- Poimenovanje drugega predmeta PM:

- ime ni enako programski enoti v izobraževalnem programu,

- ime izpit iz drugega predmeta se je ohranil zaradi Zakona o maturi.
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Normativne podlage za izpit

Zakon o maturi

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064

Pravilnik o poklicni maturi

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6710

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s 
posebnimi potrebami

•http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12232

Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8893

Normativne podlage za izpit

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13469

Pravilnik o šolski dokumentaciji v SŠI
•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432

Maturitetni izpitni katalog
•http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/PIK/2021.htm

Predmetni izpitni katalogi
•http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/PIK/2021.htm

Sklepi
•Šolske maturitetne komisije (ŠMK PM)
•Šolske izpitne komisije za PM (ŠIK PM)
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Strokovne podlage za izpit

- Predmetni izpitni katalog za drugi predmet poklicne 

mature – PIK PM (http://bit.ly/PIK-4P).

- Koledar poklicne mature 
(https://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/).

- Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega predmeta 

poklicne mature 
(https://cpi.si/wp-content/uploads/2020/08/Priporocila_za_maturo-1.pdf).

- Spletne učilnice na SIO (https://skupnost.sio.si/)

Maturitetni izpitni katalog (MIK)

- V MIK  2021 so opredeljeni osnovni podatki o

- poklicni maturi 2021 in

- izvedbi posameznih izpitov.

- objava MIK 2021:
- http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

- poglavje 3.2 Drugi in četrti predmet:
- naziv srednje strokovne izobrazbe

- program in vrsta programa

- sprejetje programa

- osnovni podatki o drugem in četrtem predmetu PM
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Priprava in izvedba izpita iz drugega predmeta PM

Priprava izpitnih pol za pisni izpit pri drugem 
predmetu PM

eksterno
• Komplete izpitnih pol pripravljajo DPK PM 

za drugi predmet PM (12 IP)

interno
• Komplete izpitnih pol pripravljajo šole ali 

delovne skupine (28 IP)

11

12



24. 03. 2021

7

DPK PM za drugi predmet PM

Izobraževalni program Število šol
Število 
dijakov

1. Ekonomski tehnik 30 4.530

2. Strojni tehnik 24 3.627

3. Zdravstvena nega 12 3.837

4. Tehnik računalništva 18 3.273

5. Predšolska vzgoja 13 2.627

6. Elektrotehnik 15 2.047

7. Gastronomija in turizem 11 2.024

8. Tehnik mehatronike 10 1.431

9. Medijski tehnik 6 1.468

10. Kozmetični tehnik 6 961

11. Farmacevtski tehnik 4 835

12. Logistični tehnik 5 598

https://www.ric.si/poklicna_matura/komisije/

Izpitni kompleti za drugi predmet PM
- Pripravijo:

- učitelji strokovnega aktiva posamezne šole ali

- posebna delovna skupina učiteljev različnih šol istega 

izobraževalnega programa za skupno izvedbo,

- DPK PM.

- Za vsak izpitni rok je potrebno pripraviti najmanj 2 

izpitna kompleta (štiri za šolsko leto).

- Priporočamo predpreizkus (marec).

- Spomladanski pisni izpitni rok: 10. junij 2021.
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Izvedba drugega predmeta poklicne mature

Pisni del 
izpita

• Izpitne komplete skupaj z navodili za 
ocenjevanje in ocenjevalnimi listi 
pripravimo pred prvim izpitnim 
rokom (rok določi ŠMK).

Ocenjevanje 
pisnega 

izpita

• Pisni izpit ocenjujejo 
izbrani učitelji na šoli. 

Ustni del 
izpita

• Strokovni aktiv učiteljev 
pripravi vprašanja za ustni 
del izpita in glede na PIK 
izdela izpitne listke.

Ocenjevalci pisnega izpita 2. predmeta PM

Pisni izpit ocenjujejo izbrani učitelji na šoli. 

Vsak kandidat dobi šifro, tako da sta njegovo ime in priimek ocenjevalcu 
neznana.

Ocenjuje se na podlagi navodil za ocenjevanje, ki jih pripravijo 
pripravljavci izpitnih pol.
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Ustni izpit za drugi predmet PM

 Ustni izpit opravlja kandidat 
pred šolsko izpitno komisijo (ŠIK).

 Izpraševalec pri ustnem izpitu je 
praviloma učitelj, ki je 
kandidata poučeval v zadnjem 
letniku. 

 Ustni izpit točkuje šolska izpitna 
komisija na predlog 
izpraševalca.

Izpitna tajnost VS javno dostopni podatki

Izbrane vsebine za 
pripravo vprašanj

•Viri za 
pripravo 
vprašanj

Izpitna vprašanja 
za prihodnje IP

•Odpisane 
izpitne pole

Izpitni kompleti

•Mrežni načrt s 
predvideno  
strukturo

tajno:

javno:

17

18



24. 03. 2021

10

Priprava pisnih nalog za drugi predmet PM

Koraki dela za pripravo pisnih izpitnih pol

analiza PIK 
PM

opredelitev 
zgradbe 
pisnega 
izpita

izdelava 
mrežnega 
načrta

priprava 
izpitnih 
vprašanj 
oziroma 
nalog

priprava 
pisne izpitne 
pole

priprava 
navodil za 
ocenjevanje

1. korak

2. korak

3. korak

4. korak

5. korak

6. korak

19

20



24. 03. 2021

11

Analiza PIK PM
PIK PM je temeljni dokument za pripravo izpita iz drugega 
predmeta PM. 

Sestavljavci proučijo:

- izpitne cilje,

- zgradbo pisnega izpita (število izpitnih pol, število točk posamezne 
izpitne pole, trajanje izpita, uporabo dovoljenih pripomočkov),

- poklicne kompetence.

Opredelitev zgradbe pisnega izpita
- Določiti število vprašanj oziroma nalog za posamezno poklicno 

kompetenco modulov ter njihovo vrednost v točkah.

- Določiti število in delež vprašanj oziroma nalog za doseganje 

minimalnega standarda znanja (vsaj 50%).
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Izdelava mrežnega načrta

- Z mrežnim načrtom zagotovimo uravnoteženo razmerje 

posameznih vsebin in standardov znanja modulov iz katerih se 

preverjajo temeljna strokovna znanja pri drugem predmetu PM.

- Z njim določimo število in izbor različnih tipov vprašanj oziroma 

nalog in taksonomskih stopenj. 

- Določimo katere kompetence: pisno  ustno.

- Na osnovi mrežnega načrta pripravimo bazo vprašanj oziroma 

nalog po posameznih vsebinah in taksonomskih stopnjah z 

uporabo predvidenih tipov nalog.

Primer mrežnega načrta
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Primer mrežnega načrta

Primer mrežnega načrta
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Priprava izpitnih vprašanj oziroma nalog

- Vprašanja oziroma naloge morajo biti zapisane:

- strokovno pravilno,

- vsebinsko in jezikovno jasno,

- razumljivo in nedvoumno.

- Pozorni smo na uporabljeno taksonomijo.

- Uporabimo naloge zaprtega tipa, naloge polodprtega tipa ter 

strukturirane naloge. 

- Skupaj z vprašanji oziroma nalogami se pripravljajo navodila za 

ocenjevanje.

Vprašanja nižje in višje spoznavne ravni

- Vprašanjem nižje ravni je skupno to, da so usmerjena le na nižje 

psihične in miselne procese, predvsem na učenčev spomin. 

Zahtevajo reprodukcijo ali prepoznavanje že naučenih vsebin.

- Vprašanja nižje ravni so sicer nujna, vendar ne smejo prevladati. 

- Vprašanja višje ravni aktivirajo učenčeve miselne procese, 

podpirajo razvoj logičnega mišljenja in sklepanja. Zahtevajo 

odgovore, ki jih je treba oblikovati z lastnim razmišljanjem in 

izraziti s svojimi besedami.
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Taksonomija

Kognitivna raven – Procesi – Glagoli
Kognitivna raven Procesi Glagoli

Evalvacija - vrednotenje
ocenjevanje, presojanje pomena 

nekega procesa, izdelka ali zamisli

presodi, ovrednoti, odloči se o, oceni, 

evalviraj, izberi, kritično osvetli, sooči, zavrni, 

ubrani, utemelji

Sinteza - ustvarjanje
ustvarjanje novih zamisli, 

načrtovanje in produciranje

sestavi, predlagaj, načrtuj, zasnuj, oblikuj, 

konstruiraj, iznajdi, ustvari, razvrsti, pripravi, 

izdelaj, prepričaj, dokaži, zavrni, vodi, izpelji

Analiza - analiziranje
razbitje podatkov na dele in prikaz 

razumevanja zvez med temi deli

analiziraj, primerjaj, vprašaj se o, razpravljaj 

o, poveži, preuči, prepoznaj, razčleni, razlikuj

Uporaba - uporabljanje
uporaba predhodnega znanja, 

konceptov, načel ali teorij v novih 

situacijah

uporabi, vadi, demonstriraj, ilustriraj, 

dramatiziraj, interpretiraj, sklepaj

Doumevanje - razumevanje razumevanje podatkov in zvez
pojasni, opiši, primerjaj, poročaj, oriši, povej z 

drugimi besedami, povzemi

Pomnjenje - védenje priklic dejanskih podatkov
povej, opiši, naštej, navedi, poimenuj, 

definiraj, poveži, ponovi, spomni se
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Tipi nalog za pripravo izpitnih vprašanj

Tipi nalog

Naloge 
zaprtega tipa

Naloge 
polodprtega 

tipa

Naloge 
odprtega 

tipa

Strukturirane 
naloge

Naloge zaprtega tipa (objektivni tip nalog)

- Ponujajo enoznačne odgovore ali rešitve. Potrebno je le 

prepoznati/priklicati iz spomina pravilen odgovor ali rešitev.

- Ocenjevalec tako nalogo lažje oceni, ker je rešitev enaka pri 

vseh kandidatih. 

- Alternativna izbira (da/ne)

- Izbirni tip z enim ali več pravilnimi odgovori

- Dopolnjevanje z naborom ali brez nabora

- Povezovanje, urejanje in razvrščanje

- Kratki zaprti odgovori
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Naloge polodprtega tipa (objektivni in subjektivni tip nalog)

- Gre za naloge, katerih bistven del je predvidljivo jedro 

odgovora, ki zahteva enoznačen pomen, ki ga kandidat 

dodatno pojasni, argumentira ali opiše s svojimi besedami.

- Sem prištevamo:

- zapis kratkih odgovorov v stavku ali besedni zvezi (dopolnjevanje izjav z 
besednimi zvezami, proste krajše odgovore ali samostojno naštevanje), 

- slikovni odgovori (graf, skica, risba, načrt ...)

- zapis definicij, pretvorb, enačb,

- opis dejstev (koncepti, definicije, formule, zakoni, pretvarjanje enot, 
pravila ...),

- izračun računskih nalog.

Naloge odprtega tipa (subjektivni tip nalog)

- Naloge odprtega tipa so tiste, kadar ne moremo v naprej 

predvideti vseh odgovorov. 

- Sem prištevamo:

- naloge esejskega tipa, 

- sestavki, ki imajo jasno in logično strukturo, 

- obvladovanje standardnih metod in tehnik (uporaba zakonov, definicij, 

pisnih računskih algoritmov),

- standardna uporaba tehničnih in tehnoloških znanj (sposobnost 

prenosa in uporabe znanja v tipičnih realnih situacijah, analiza, 

vrednotenje in povezovanje).
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Strukturirane naloge
- Strukturirane naloge izhajajo iz problemske situacije. 

- V uvodu imajo zastavljen problem, čemur sledijo podvprašanja. 

- Strukturirana naloga je običajno kombinirana z različnimi tipi 

podvprašanj. 

- Podvprašanja obravnavamo v vzporedju, da morebiten 

napačen odgovor ne vpliva na druge odgovore.

- Izhodišče za strukturirane naloge naj bo besedilo, v katerem je 

opisan problem, postopek, grafična ponazoritev, slika, 

preglednica … 

Primeri tipov nalog

- Predšolska vzgoja (1. izpitna pola): 

https://www.ric.si/mma/P191-S310-1-1/2019100912520609/

- Predšolska vzgoja (2. izpitna pola):

https://www.ric.si/mma/P192-S310-1-2/2020040112452838/

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/
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Navodila za ocenjevanje

- Skupaj z vprašanji oziroma nalogami se pripravljajo navodila za 

ocenjevanje.

Dodatna navodila (dikcije)

- Pomagajte si z dikcijami objavljenih izpitnih pol (RIC)
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Splošna priporočila
- Kandidate vikamo in jih naslavljamo s kandidati, ne dijaki.

- Vprašanja oziroma naloge se formulirajo jasno in enopomensko ter 

ne smejo biti zavajajoča.

- Naloge izbirnega tipa naj vsebujejo od 4 do 5 odgovorov.

- Pravilne odgovore je treba razvrstiti po naključnem vrstnem redu in 

na različna mesta.

- Pravilni in nepravilni odgovori naj bodo približno enako dolgi.

- Pri zastavljanju vprašanj se izogibamo nikalni obliki (še posebno 

dvojnemu zanikanju) - bolje je uporabljati trdilno obliko.

Splošna priporočila

- Besedilo naloge naj bo zastavljeno v obliki vprašanja ali problema in 

ne kot naziv ali naslov teme.

- Pri nalogah povezovanja v enega od stolpcev zapišemo dve do tri 

postavke več kot v drugega, da zmanjšamo možnost ugibanja.

- Strukturirane naloge morajo imeti v uvodu najprej besedilo (zastavljen 

problem) ali sliko, temu pa sledijo vprašanja ali podvprašanja.

- Pri strukturirani nalogi mora biti točkovan tudi vsak delni odgovor.

- Oblikovanje izpitnih pol naj sledi izpitnim polam DPK PM.

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/
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Točke in pretvorba v oceno

- Odgovore točkujemo s celimi števili(ne 0,5 točke).

- Točke dosežene pri ustnem in pisnem izpitu se seštejejo in se 

pretvorijo v številčno oceno.

- pri interni izvedbi določi mejo ŠMK PM,

- pri skupni izvedbi določi mejo posebna skupina, ki jo določijo šole,

- pri eksternem pisnem izpitu določi mejo DK PM na predlog DPK 

PM.

Ustni izpit

Priprava 
vprašanj

• Strokovni aktiv
• Povezanost vprašanj 

s PIK PM

Javnost 
vprašanj

• Seznanitev 
kandidatov z 
vprašanji

Oblika 
vprašanj

• Vprašanja lahko 
imajo podvprašanja

Izpitni listki

• Struktura vprašanj
• Transparentnost števila točk

Vrednost 
vprašanj

• Uravnoteženost vrednosti 
vprašanj

• Skupni seštevek glede na PIK PM

Izpraševalec

• V skladu s pravilnikom je en 
izpraševalec 
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Primer izpitnega listka

Primer navodil za ocenjevanje izpitnega listka
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Prilagoditve PM v šolskem letu 2020/21
- Splošni bonus pri ocenjevanju se pri vseh pisnih 

izpitih upošteva splošni bonus 10% na neuspešno 

opravljeni del pisnega izpita.

Doseženo 
(80 točk = max)

Manjka do max
Bonus 10% na 

neopravljen del
Točke z 

bonusom

0 80 8 8,0

20 60 6 26,0

40 40 4 44,0

55 25 2,5 57,5

72 8 0,8 72,8

80 0 0 80,0

Doseženo 
(40 točk = max)

Manjka do max
Bonus 10% na 

neopravljen del
Točke z 

bonusom

0 40 4 4,0

8 32 3,2 11,2

16 24 2,4 18,4

28 12 1,2 29,2

33 7 0,7 33,7

40 0 0 40,0

Prilagoditve PM v šolskem letu 2020/21

- Imenovanje in sestava šolske izpitne komisije (ŠIK)

- Pisni izpit lahko nadzoruje samo en učitelj (15 kandidatov).

- ŠIK za ustni izpit lahko sestavljata najmanj predsednik in 

izpraševalec. 

- Izpraševalec lahko izjemoma sodeluje v ŠIK na daljavo. 

V tem primeru ŠIK sestavljajo trije člani (dva v izpitnem prostoru, 

eden na daljavo), od katerih mora tudi predsednik ali tretji član 

izpolnjevati pogoj za izpraševalca.

- Kandidat ustnega izpita ne more izvajati na daljavo.

- Bodite pozorni pri časovni razporeditvi kandidatov.
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Prilagoditve PM v šolskem letu 2020/21
- Priprava izpitnih listkov za ustni izpit

- Strokovni aktiv šole v zaprtih ovojnicah odda ŠIK izpitne listke in 

predloge z opisom izločenih vsebin glede na PIK PM (rok določi DK 

PM ali ŠMK).

- ŠMK z opisom izločenih vsebin glede na PIK PM seznani kandidate.

- Za vsako ŠIK pri ustnem izpitu mora biti pripravljenih 30 izpitnih listkov.

- Pri ustnem izpitu se izpitni listki ne vračajo v komplet, zato pripravite

več kopij izpitnih listkov, da se vsem kandidatom zagotovi enaka 

možnost izbire.

Prilagoditve PM v šolskem letu 2020/21 (RIC)

47

48



24. 03. 2021

25

Prilagoditve PM v šolskem letu 2020/21

Priznavanje za nazaj:

- Na podlagi odobritve DK PM se kandidatom, ki so opravljali 

maturo prvič v jesenskem roku, pri uveljavljanju pravice do vpisa 

v nadaljnje izobraževanje upošteva, kot da so maturo opravili v 

spomladanskem izpitnem roku.

- Kandidat mora za priznavanje vložiti vlogo o kateri odloča 

Državna komisija za poklicno maturo (DK PM).

Dodatne informacije: 

boris.klancnik@cpi.si

marec, 2021
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