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Izvajalcem izobraževalnih programov  

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 

PRIPOROČILA ZA IZVEDBO IZPITA IZ ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE 2021 

Izpit iz četrtega predmeta poklicne mature je interni izpit, ki se izvede v skladu z zakonodajo, s 
predmetnim izpitnim katalogom za četrti predmet za posamezni izobraževalni program in z 
odločitvami Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo (ŠMK PM).  

Na podlagi 2. člena Sklepa o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021, ki je 
dostopen na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12332, velja, da so prilagoditve 
pri izvedbi četrtega predmeta poklicne mature možne, kadar zaradi omejitev izobraževalnega 
procesa (izobraževanje na daljavo, zaprte gospodarske dejavnosti, nedoseganje zastavljenih učnih 
ciljev ...) ni mogoče opraviti izpita iz četrtega predmeta poklicne mature v skladu s predmetnim 
izpitnim katalogom (PIK), ki so dosegljivi na spletni strani 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/PIK/2020.htm.  

CPI je v sodelovanju s šolami pripravil predlog prilagoditve izvedbe izpita iz četrtega predmeta 
poklicne mature 2021 za izobraževalni program Zdravstvena nega, za katerega je bilo ugotovljeno, da 
so potrebne prilagoditve po PIK in ga posredoval na Državno komisijo za poklicno maturo, ki bo 
sprejete prilagoditve izvedbe izpita iz četrtega predmeta poklicne mature objavila na spletni strani 
Državnega izpitnega centra (RIC). 

Prilagoditve se nanašajo na merila ocenjevanja. Pri ugotavljanju potrebnih prilagoditev smo izhajali iz 
ugotovitev: (1) česa kandidati na izpitu iz četrtega predmeta PM v skladu s PIK ne bodo mogli izvesti; 
(2) kakšen je razlog/argument, zakaj nečesa ne bo moč izvesti ter (3) kakšna je alternativa oziroma 
predlagana rešitev za prilagoditev izvedbe izpita iz četrtega predmeta poklicne mature. 
Področje ocenjevanja in pripadajoče število točk se pri prilagoditvah PIK ne spreminjajo.  

Za vse ostale izobraževalne programe je bilo ugotovljeno, da prilagoditve po PIK niso potrebne. 

ZAGOVOR PRI IZPITU IZ ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE 

Zagovor se v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi izvaja v rokih, določenih s šolskim koledarjem. 
Šolsko izpitno komisijo (ŠIK) lahko glede na 6. člen Sklepa o prilagoditvah splošne in poklicne mature 
v šolskem letu 2020/2021 sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec (mentor). Če bo 
izpraševalec sodeloval na daljavo, mora biti ŠIK 3-članska, od katerih sta dva člana skupaj s 
kandidatom v izpitnem prostoru. Kandidati ne morejo opravljati zagovora na daljavo. 

Pri izvedbi izpita iz četrtega predmeta poklicne mature je potrebno slediti vsem navodilom 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na njihovi spletni strani 
https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.  

 
Boris Klančnik        mag. Janez Damjan 
višji svetovalec področja      direktor 
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