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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).

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
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Zakonske 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 šolski dokumentaciji 

•http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432

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

• https://www.ric.si/poklicna-matura/splosne-informacije/

Predmetni izpitni katalogi

• https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/PIK/2022.htm

Sklepi

• Šolske maturitetne komisije (ŠMK PM)

• Šolske izpitne komisije za PM (ŠIK PM)
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Izvedba četrtega predmeta

Priprave se izvajajo v zaključnem letniku 
(PravPM, 26. člen) in lahko potekajo v šoli, pri 
delodajalcu ali doma.

V skladu s sklepom ŠMK PM se lahko posamezni 
deli priprave ali izpita (delovni preizkusi) 
opravljajo pred šolsko izpitno komisijo.

Izpitni nastop (predšolska vzgoja) poteka pred 
mentorjem in pedagoškim vodjem vrtca.

Trajanje izpita je v skladu z 48. členom 
Pravilnika o poklicni maturi (največ 8 ur, 
v enem dnevu največ 7 ur).

Šolska maturitetna komisija (ŠMK) in 

šolska izpitna komisija (ŠIK)

Šolska maturitetna komisija vodi poklicno maturo na šoli (11. člen PravPM)
1. predsednik (ravnatelj ali vodja izobraževanja odraslih)

2. namestnik predsednika

3. tajnik šolske maturitetne komisije

4. član (eden od učiteljev šole)

5. član (eden od učiteljev šole)

Šolska izpitna komisija izvaja posamezen izpit (15. člen PravPM)
1. predsednik (eden od učiteljev šole)

2. izpraševalec (mentor)

3. član (eden od učiteljev šole)

4. član (samo pri izdelku oziroma storitvi in zagovoru – vedno je iz vrst delodajalcev)

▪ Pogoje za 4. člana določi DK PM

Prilagoditev ŠIK v šolskem letu 2021/22
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12563

ŠMK in ŠIK ima namestnike članov. Pomembna je sorodstvena klavzula (11. in 15. člen PravPM).
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Četrti predmet PM

• Izdelek in zagovor.

• Storitev in zagovor.

• Izpitni nastop in zagovor (predšolska vzgoja).

• Praktična protetika in zagovor (zobotehnik).

V skladu s PIK PM za četrti predmet poklicne mature se 

tu izkazujejo poklicne in splošne kompetence s 

povezovanjem strokovne teorije in prakse.

Za četrti predmet PM pridobijo kandidati 4KT, ko opravijo 

celotno poklicno maturo (določeno v izobraževalnem programu).

Časovni okvir za četrti predmet PM

Načrtovanje, 
izvedba, priprava 

dokumentacije

Največ 90 ur

Ocenjevanje 
izdelka ali storitve

Največ 8 ur (po 60 min)

48. člen PravPM

Zagovor izdelka 
oziroma storitve

Največ 20 min
53. člen PravPM

kandidata ves 

čas vodi in 

usmerja mentor

kandidata ocenjuje 

mentor
(na osnovi ocenjevalnega lista)

pred Šolsko 

izpitno komisijo
(izpraševalec je mentor)
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Naloge mentorja

- Predlaga teme za izpit iz četrtega predmeta;

- pripravi navodila-dispozicijo za kandidate, kar je del sklepa, ki ga 

dobi kandidat;

- usmerja kandidata ali skupino in daje povratne informacije;

- vodi zbirno mapo za kandidata ali skupino (priporočena 

dokumentacija);

- pripravi ocenjevalni list z opisniki za ocenjevanje četrtega 

predmeta poklicne mature,

- točkuje izdelek ali storitev po ocenjevalnem listu.

Naloge mentorja (51. člen PravPM)

- Kandidate seznani s postopkom opravljanja izpita in jih 

opozori na upoštevanje pravil varstva pri delu in 

varovanju zdravja;

- nadzoruje potek izpita;

- svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno opravljanje 

izpita;

- vodi zapisnik o opravljanju izpita;

- morebitne kršitve zabeleži in poroča ŠMK PM.
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Dokumentacija, ki jo vodi mentor

Priporočamo, da mentorji vodijo neobvezno dokumentacijo, ki je 

zbrana v zbirni mapi

- vloga za odobritev teme in mentorja;

- sklep o odobritvi teme in mentorja;

- navodila za izvedbo četrtega predmeta poklicne mature;

- strukturno zasnovo priprave kandidatovega poročila;

- zapisnik konzultacij; 

- potrdilo o oddaji dokumentacije;

- ocenjevalni list.

Pomembnost izpitne dokumentacije

Vpogled v izpitno dokumentacijo (76. člen PravPM)

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, 

da mu šola omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo:

- izpitne pole, list za odgovore, 

- ocenjevalni list, 

- točkovnik,

- navodila za ocenjevanje,

- način izračuna izpitne ocene

- (pri 4. predmetu tudi konzultacije in oddaja),
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Oddaja poročila

- Poročilo naj sprejme tajnik/ca ŠMK PM.

- Rok za oddajo poročila naj bo objavljen 

na spletni strani šole (maj).

- Oddano poročilo lahko postavite kot 

pogoj za pristop k ustnemu izpitu.

- Jasno naj bodo določene in objavljene 

sankcije nepravočasne oddaje.

Mentor

https://www.pomurec.com/vsebina/23412/Mentor
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Zgradba izpita

Četrti predmet poklicne mature

- Četrti predmet se izvede v skladu z odločitvijo ŠMK PM 

- individualno ali

- skupinsko.

- Opravljanje praktičnega dela izpita lahko šola organizira 

v sodelovanju z:

- delodajalci (v šoli ali pri delodajalcu);

- z drugimi šolami.
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Temeljni dokument za izvedbo četrtega predmeta PM

PIK določa:

▪ izpitne cilje,

▪ zgradbo izpita,

▪ zahtevana znanja in 
poklicne kompetence,

▪ merila ocenjevanja;

▪ vrednotenje izpita,

V PIK je predstavljen primer 
izpitne naloge in ocenjevanja.

Predmetni izpitni katalogi so dostopni na:

https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/PIK/2022.htm

z 
izobraževalnim 

programom

s predmetnim 
izpitnim 

katalogom

Tema 

praktičnega 

dela izpita

Tema praktičnega dela izpita

Mora biti oblikovana v skladu:

19
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Kakšna je dobro izbrana tema?
Zajema 

kompetence 
določene s 

PIK

Obravnava 
strokovno 

problematiko

Ima 
praktičen 

pomen

Je 
aktualna

Je 
življenjska

Upošteva 
interese 
dijakov

Upošteva 
interese 

delodajalcev

Tema za 

zaključni 

izpit

Tema praktičnega dela izpita

- Predloge tem zbere ŠMK do 31. 10. tekočega š. l.

- ŠMK potrdi temo in mentorja do 31. 12. tekočega š. l. in izda 

sklep kandidatu, ki vsebuje najmanj:

- navodila (dispozicija),

- kriterij ocenjevanja (točkovnik) – ocenjevalni list,

- časovni načrt izvedbe z obveznimi konzultacijami,

- rok oddaje poročila.

- Kdor zamudi rok, opravlja PM naslednje šolsko leto.

- V utemeljenih primerih lahko ŠMK določi druge roke (22. člen PravPM).
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Sklep vsebuje:

• temo izdelka oziroma storitve, 

• ime mentorja in somentorja,

• navodilo (dispozicijo) izdelka 

oz. storitve,

• ocenjevalni list v skladu z 

izpitnim katalogom in temo.

Proces sprejema teme izdelka oziroma storitve

Začetek dela

Predlogi 

tem

mentor

delodajalec

učitelj

dijak

Strokovni aktiv 

pregleda in objavi 

nabor ustreznih 

tem

Kandidat izbere 

temo, mentorja in 

somentorja

ŠMK PM potrdi 

izbrano temo in 

kandidatu izda sklep

(konec decembra)

Zgradba izpita iz četrtega predmeta

Na izpitu iz četrtega predmeta poklicne mature morajo 

kandidati izkazati doseganje ciljev iz štirih področij:

2. Izvedba

(izdelek, storitev, 
nastop, praktična 
protetika)

3. Dokumentacija

(Poročilo)4. Zagovor

1. Načrtovanje

23
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1. Načrtovanje

- shema celotnega izpita (časovnica, sodelovanje, …);

- zasnova izdelka, storitve, nastopa;

- izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, 

orodij, strojev in naprav;

- uporaba virov (strokovno gradivo, slikovno gradivo, 

informacije….);

- predvidene konzultacije (usmerjanje kandidatov);

- sodelovanje in usklajevanje kandidatov pri skupinski izvedbi 

(razdelitev vlog med kandidati).

2. Izvedba

- priprava delovnega mesta;

- uporaba ustreznih delovnih sredstev (materiali, sredstva, 

orodje, stroji, naprave, instrumenti, …);

- izvedba, kot jo zahteva ustrezen delovni postopek;

- kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in 

odpravljanje le-teh;

- upoštevanje in zagotavljanje predpisov o varnosti in 

zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja;

- ostale zahteve poklica.

25
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3. Dokumentacija

Poročilo o opravljenem delu:

- opis tehnološkega postopka izvedbe (izdelka, storitve, nastopa);

- tehnološko/delovna dokumentacija (delovni nalog, tehnične 

risbe, načrti, pedagoška priprava, navodila za varno delo, slike 

postopka ali vmesnih delovnih faz);

- posebnosti strokovnega področja oziroma poklica;

- opis varovanja okolja in varstva pri delu;

- druga dokumentacija, ki je potrebna glede na naravo izdelka 

oziroma storitve.

4. Zagovor

- predstavitev izdelka, storitve, nastopa;

- utemeljitev izbranega delovnega postopka in sredstev za delo 

(ustrezne tehnologije, procesa, sredstev, orodij, strojev, naprav, 

materiala, …);

- utemeljitev upoštevanih varnostnih ukrepov za varovanje zdravja 

in okolja;

- odgovarjanje na zastavljena vprašanja izpraševalca, ki so 

povezana z izdelkom, storitvijo ali nastopom.
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Področje ocenjevanja za 4. predmet PM

• 10 – 20 točk

• 20 – 25 točk

• 50 – 60 točk

• 15 – 20 točk

Načrtovanje
Izvedba

Dokumentacija

Zagovor

Za vsako področje 

ocenjevanja mentor določi 

standarde znanja (učne 

izide) za konkretno temo 

izpita iz četrtega predmeta. 

Točke, dosežene pri 

posameznem področju 

ocenjevanja, se seštejejo, 

skupno število točk se 

pretvori v številčno oceno.

Proces izvedbe izpita iz četrtega predmeta

Njena poglavitna značilnost je 

problemski interdisciplinarni 

pristop, saj zahteva reševanje 

naloge znanje različnih področij, 

izpeljava pa je usmerjena in vodi 

do konkretnega izida dela 

(izdelka, storitve).

Projektna metoda dela
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- Projektno delo pomeni določeno 

zaporedje dogodkov in aktivnosti, ki 

vodijo k doseganju zastavljenih ciljev. 

- Omogoča ustvarjalno delo, terja 

iskanje različnih virov in spodbuja 

sodelovanje. 

- Tematika je strokovna in je usmerjena 

na poklicno usposobljenost (gre za 

reševanje življenjskih problemov).

Faze projektne metode dela

- Zagonska faza, ki obsega določanje namena, cilja in načina 

izvedbe ter določitev izidov.

- Razvojna faza, v kateri se določi strategija uresničevanja in 

opravljanja določenih aktivnosti v projektu.

- Izvedbena faza, ki določa čas in spremljavo izvedbe projekta 

po dogovorjenih vmesnih korakih in določenih rokih.

- Zaključna faza, v kateri se izpelje analiza in vrednotenje 

opravljenega dela, ter izdela poročilo.
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Zagovor četrtega predmeta PM
- Zagovor opravlja kandidat pred šolsko 

izpitno komisijo (ŠIK).

- Izdelka ni potrebno pripeljati pred ŠIK.

- Zagovor se izvaja v rokih, ki so določeni 

s šolskim koledarjem.

- Zagovor se začne tako, da kandidat 

predstavi in utemelji svoj izdelek, storitev 

oziroma izpitni nastop.

- Izpraševalec pri zagovoru je praviloma 

mentor. 

- Zagovor točkuje šolska izpitna komisija 

na predlog izpraševalca.

Časovnica izvedbe četrtega predmeta PM

Kandidat skupaj 
z mentorjem 

odda predlog 
za temo 
(do 31. 10.) 

Izdaja sklepa o 
izbrani temi in 

mentorju + 
navodila 
(do 31. 12.)

Začetek 
priprave storitve 

ali izdelka 
(po prejetem sklepu)

Ustni zagovor 
pred ŠIK 

(v izpitnih rokih v skladu s 
koledarjem PM)

Šolski koledar
Začetek obdobja ustnih 
izpitov:

13. – 22. 6. 2022

jan feb mar apr maj

jun

Šolska maturitetna komisija lahko za opravljanje praktičnega dela 

izpita, v skladu s koledarjem poklicne mature, v utemeljenih 
primerih določi tudi druge roke. (Pravilnik o PM, 22. člen)
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Ugotovitve spremljave izpita iz četrtega 

predmeta poklicne mature

Šolske izpitne komisije (ŠIK PM)

- so delovale v skladu z veljavno zakonodajo in izpitnim redom, ki je 

sestavni del šolskih pravil ocenjevanja,

- marsikje so bili prisotni predstavniki delodajalcev (še vedno 

premalo izkoriščena možnost udeležbe zunanjih članov ŠIK PM),

- vloga posameznih članov komisije je bila jasno definirana,

- dogovarjanje o številu doseženih točk (na predlog mentorja) 

ponekod sproti, ponekod na koncu ustnih izpitov.
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Izvedba zagovora

- Objava razporedov:

- pravočasna;

- na oglasni deski ali na spletu (varovanje podatkov);

- na vratih učilnic, kjer so se izvajali izpiti.

- Število kandidatov:

- ustrezno (3 do 4 kandidati na uro, odmor za ŠIK PM);

- pri individualnem izpitu je bil v izpitnem prostoru le en kandidat;

- pri skupinski izvedbi so bili v izpitnem prostoru hkrati vsi člani skupine;

- Upoštevanje priporočil NIJZ in zaporedne časovne razporeditve!

Opažene pomanjkljivosti pri izvedbi izpita

- Vprašanja so zastavljali vsi člani komisije (vsak za neko drugo 

področje: tehnologija, varstvo pri delu, materiali, …).

- Prekoračen čas trajanja ali neustrezno izbran prostor zagovora.

- Občasna odsotnost člana ŠIK PM (ki je med zagovorom opravljal druge naloge).

- Neustrezne teme (prezahtevne – premalo zahtevne, preozke – preširoke, teoretične …).

- Neizdani sklepi kandidatu ali sklepi brez dispozicije (navodil).

- Slaba navodila, iz katerih ni bilo jasno razvidno, kaj se od 

kandidata pričakuje.
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Opažene pomanjkljivosti pri dokumentaciji, ki 

jo izdelajo kandidati

- Na naslovnicah napačno poimenovanje izpita.

- So prevečkrat zelo nestrokovna (copy-paste, google translate):

- v poročilu je potrebno izkazati poklicne kompetence (teoretično in praktično znanje),

- ob praktičnih opisih je potrebno navesti tudi teoretične podlage (upoštevati je potrebno 

celoten koncept izpita),

- brez zaključkov (kandidatove refleksije),

- brez navedbe virov.

- Številne slovnične napake.

- Manjkajoča izjava o samostojnosti izdelave izdelka in poročila.

Opažene pomanjkljivosti pri zagovoru

- Zagovor izdelka oziroma storitve 

- Še vedno naletimo na razvrednoteno izvedbo zagovora, kjer npr. člani ŠIK govorijo več kot kandidati.

- Predstavitev izdelka oziroma storitve

- Power point predstavitve, kjer je veliko teksta, ki ga kandidati berejo.

- Pri skupinskih predstavitvah opažamo nesorazmerno razdeljene vloge pri predstavitvi.

- Javna predstavitev izdelkov oziroma storitev

- Npr. promocijo poklica in šole priznano kot zagovor (kar nima pravne podlage).

- Vprašanja pri zagovoru

- Vprašanja velikokrat preverjajo znanje in veščine, ki niso vezane na temo izdelka oziroma storitve.
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Opažene pomanjkljivosti pri ocenjevanju

- Kriteriji ocenjevanja (točkovanja): 

- niso prilagojeni temi izdelka oz. storitve,

- prepogosto so enotni za vse kandidate,

- točkovniki niso razdelani na način, da bi bili določeni opisniki razpone med 

točkami 

Primer: Pravilna uporaba delovnih sredstev, natančnost in upoštevanje 

tehnoloških postopkov – 20 točk

- Kandidati niso bili seznanjeni s točkovniki.

- Ponekod ocenjujejo brez točkovnika (po občutku).

- Ponekod kandidata ocenijo s številčno oceno (tudi 

glede na preteklo delo), nato pa za zapisnik prilagodijo 

točke.

Zaključki

Več pozornosti bo treba nameniti:

- Izbiri in pripravi (strokovno ustreznih) tem za izdelek oziroma storitev,

- navodilom (dispoziciji) kandidatom, kaj od njih zahtevamo in 

pričakujemo,

- standardom znanja ocenjevanja in pripravi opisnikov kot podlago 

za dodelitev točk,

- poročilom dijakov,

- transparentnosti procesa izpita iz četrtega predmeta,

- usposabljanju mentorjev (tudi delodajalcev),

- usklajevanju med šolami istega izobraževalnega programa.
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DELAVNICA
Boris Klančnik

Svetovalci strokovnih področij

Cilji delavnic

- Pripraviti zasnovo izpita iz četrtega predmeta 

poklicne mature (tema, navodila/dispozicija). 

- Izdelati ocenjevalni list.

- Razrešiti dileme pri pripravi in izvedbi izpita iz 

četrtega predmeta poklicne mature. 
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Kaj potrebujemo?

- Veljaven predmetni izpitni katalog za četrti predmet 

poklicne mature 

(https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/PIK/2022.htm).

- Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega 

predmeta poklicne mature 

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

- Primere dokumentacije za izpit iz četrtega predmeta 

poklicne mature preteklih izpitnih rokov.

Merila ocenjevanja - PIK
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Merila ocenjevanja še niso standardi znanja

- Merila ocenjevanja so napisana preveč na splošno in NISO 

primerna za ocenjevanje izdelka oziroma storitve.

- Jasni in enoznačni standardi znanja zmanjšujejo vpliv 

subjektivnosti pri ocenjevalcu in povečujejo uspešnost 

kandidatov. 

- Zato za vsako nalogo na osnovi meril ocenjevanja 

pripravimo opisnike, ki služijo kot podlaga za dodelitev točk.

- Primer: Pravilna uporaba delovnih sredstev, natančnost in upoštevanje 

tehnoloških postopkov – 20 točk (to ni OK!)

Opisniki

- Opisniki so orodje, ki ga lahko uporabljamo za ocenjevanje različnih 

vrst nalog, vključno s projekti in predstavitvami.

- Vsak opisnik je razdeljen na niz kriterijev z opisi nivojev kakovosti za 

razlago vsakega standarda znanja. 

- Za vsak nivo opisnika lahko uporabimo neko oceno.

- Opisniki so uporabni tudi kot osnova za povratno informacijo pri 

uspešnosti doseganja učnih ciljev. 

- Raziskave kažejo, da kandidati s poznavanjem opisnikov dosegajo 

boljše učne rezultate. 
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Kriteriji ocenjevanja
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Pravilno poimenovanje Nepravilno poimenovanje

Izdelava spletne klepetalnice z 

uporabo spletnih storitev
Hydro-charger

Proizvodnja električne energije z 

vetrnico

FTP-strežnik z zaščiteno 

povezavo (FTPS)

Izdelava enofaznega 

transformatorja majhne moči
RF oddajnik in sprejemnik

1. naloga: Poimenovanje teme

Kaj naj vsebuje navodilo za zaključno nalogo (dispozicija)?

Namen in cilj(e) naloge.

Opis problema, bistva naloge.

Opis predvidenega delovnega oziroma tehnološkega 
postopka, sredstev za delo, materialov, zaščitnih sredstev, 
potrebne delovne dokumentacije ...

Kaj je potrebno izdelati, opisati, uporabiti?

Predvideni viri za izdelavo izdelka ali pripravo storitve.

Priporočljivo: predvidena struktura poročila (poglavja).

2. naloga: Zapis navodila/dispozicije
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3. NALOGA: Priprava ocenjevalnega lista

- Izdelajte ocenjevalni list na osnovi meril ocenjevanja iz PIK 

z opisniki za predvidene standarde znanja

SMART metoda

S – specific SPECIFIČNI

M – measurable MERLJIVI

A – achievable DOSEGLJIVI

R – relevant
RELEVANTNI (bistveni, pomembni 

in povezani z nalogo)

T – time sensitive ČASOVNO OMEJENI

Kriterij mora biti napisan eksaktno, da je čim manj subjektivnega vpliva na ocenjevanje.

Dodatne informacije: 

boris.klancnik@cpi.si

april 2022
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