
SPLOŠNE INFORMACIJE O POTEKU POKLICNE MATURE 
 

 

PISNI IZPITI 

Pisni izpit se začne ob 9.00 uri. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z 

dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. 

Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma 15 minut pred iztekom časa, določenega za 

reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem izpitu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo 

izpitno polo in jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. 

Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti izpitni prostor le 

po en kandidat. 

Za menjavo izpitnih pol je določen premor. Premor traja največ 10 minut. V tem času kandidati ne 

smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora gradivo za izpit tudi oddati. 

Kandidat lahko odda gradivo za izpit pred iztekom časa in zapusti izpitni prostor. Nadzorni učitelj 

vpiše v zapisnik čas oddaje gradiva za izpit. 

 

 

USTNI IZPITI 
 

Šolska maturitetna komisija objavi najkasneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov na oglasni 

deski ali drugem dostopnem mestu imena članov šolskih izpitnih komisij, poimenski razpored 

kandidatov, izpitne prostore ter čas opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu. 

Ustni izpit se opravlja pred šolsko izpitno komisijo. 

Izpraševalec pri ustnem izpitu je učitelj, ki izpolnjuje pogoje za učitelja tega predmeta in je praviloma 

kandidata poučeval v zaključnem letniku. 

Predsednik šolske izpitne komisije pozove kandidata, da si izbere izpitni listek. Izpitni listki morajo 

biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati 

izpitni listek.  

Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Med opravljanjem 

ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat. 

Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 

minut. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja 

iz izpitnega listka.  

Uporabljeni izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.  

 

 

 

OCENJEVANJE 



Uspeh kandidatov pri poklicni maturi se ocenjuje: 

-       s točkami 

-       z ocenami, ki so lahko: 

a)       ocene od 1–5 

b)       točkovne ocene od 1–8 (SLO) 

S predmetnim izpitnim katalogom se določi za vsak izpit ustrezno število točk, pri čemer je skupno 

število točk pri izpitu 100, kar je enako 100 odstotnih točk. 

 

Načelo pogojno pozitivne ocene 

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80 % 

točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri vsakem od 

preostalih predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3). 

SPLOŠNI USPEH 

Kandidat opravi poklicno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno. 

Splošni uspeh je seštevek ocen oziroma točkovnih ocen, doseženih pri posameznih predmetih. 

Splošni uspeh se izraža na lestvici od 8 do 23 točk. 

Kandidat, ki doseže določeno število točk, ki jih za vsako leto posebej določi Državna komisija, 

doseže izjemen splošni uspeh. Doslej so morali t.i. »zlati maturanti« za spričevalo s pohvalo doseči 

vsaj 22 točk. 

OBVESTILO / SPRIČEVALO 

Obvestilo o uspehu pri poklicni maturi obsega dosežene ocene oziroma točkovne ocene pri predmetih. 

Kandidatu, ki je opravil poklicno maturo, izda šola spričevalo o poklicni maturi in obvestilo o uspehu 

pri poklicni maturi. 

Kandidatu, ki je opravil poklicno maturo z izjemnim splošnim uspehom, izda šola spričevalo o poklicni 

maturi s pohvalo – summa cum laude, ki ga poleg ravnatelja podpiše še minister. 

 
POPRAVLJANJE 

Kandidat lahko poklicno maturo v celoti opravlja večkrat. 

Kandidat, ki je pri poklicni maturi ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama, ima v skladu z 

zakonom pravico do popravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju poklicne 

mature na isti šoli. 

Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga 

je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature. 

IZBOLJŠEVANJE 

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni poklicni 

maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita iz posameznih predmetov poklicne mature 

na isti šoli. Za splošni uspeh pri poklicni maturi se upošteva boljša ocena. 

Kandidat, ki v skladu z zakonom opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko izboljšuje oceno 

predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature. 

TRAJNOST OCENE pri četrtem predmetu 



Končna ocena pri četrtem predmetu poklicne mature je trajna. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko kandidat ponovno opravlja četrti predmet poklicne mature, če 

ponovno opravlja poklicno maturo ali posamezni izpit. Pri tem se upoštevajo točke, dosežene na tem 

izpitnem roku. 

 

 

KRŠITVE KANDIDATOV 

Kršitve kandidatov pri izpitu so: 

-       vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo, 

-       posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov, 

-       oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje, 

-       prepisovanje ali dopustitev prepisovanja, 

-       uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov, 

-       motenje poteka izpita, 

-       ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje, 

-       predložitev dela drugega kandidata, 

-       posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti, 

-       zamenjava identitete kandidata. 

Za kršitve se kandidatom lahko izrečejo naslednji ukrepi: 

-       opomin, 

-       prekinitev reševanja izpitne pole, 

-       prekinitev dela izpita, 

-       razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature. 

V primeru prekinitve se izpitna pola ali del izpita oceni z nič točkami. 

V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine 

potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite poklicne mature. 

 

VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV 

 

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO 

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 in navodila za 

ocenjevanje), 

-       način izračuna izpitne ocene. 

Na podlagi vloge kandidata šola pripravi razpored vpogledov v skladu s koledarjem poklicne mature 

in o tem obvesti kandidata. Pri vpogledu je poleg kandidata lahko prisotna še ena oseba, ki praviloma 

ni učitelj na šoli, kjer je kandidat opravljal poklicno maturo. 

Šola za vpogled pripravi fotokopijo dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, ki jo po opravljenem 

vpogledu uniči. O vpogledu se vodi zapisnik. 

 

PRITOŽBA NA POSTOPEK 



Če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali praktičnega dela izpita kršene določbe zakona ali  

pravilnika, ki se nanašajo na postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na šolsko maturitetno komisijo 

naslednji dan po opravljanju pisnega, ustnega oziroma praktičnega dela izpita. 

Šolska maturitetna komisija odloči o pritožbi v petih dneh od prejema pritožbe. 

Če ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko spremeni točke na podlagi dokumentacije ali imenuje 

tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje kandidata. 

Odločitev šolske maturitetne komisije je dokončna. 

 

UGOVOR NA OCENO 

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu vloži na šolsko maturitetno komisijo obrazložen 

pisni ugovor na: 

-       oceno ali 

-       način izračuna izpitne ocene. 

Šolska maturitetna komisija odloči o ugovoru na način izračuna izpitne ocene na podlagi pregleda 

izpitne dokumentacije v 15 dneh po prejemu vloge. 

Šolska maturitetna komisija odloči o ugovoru kandidata na oceno na podlagi mnenja komisije za 

ugovore, ki jo imenuje predsednik šolske maturitetne komisije v 15 dneh po prejemu vloge. 

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. 

Odločitev šolske maturitetne komisije je dokončna. Pri tem lahko prvotno oceno pri predmetu potrdi 

ali jo poviša v skladu z doseženim številom odstotnih točk. 

 


