GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN
TURIZMA
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ulica talcev 3
8000 Novo mesto

INFORMACIJE O
POKLICNI MATURI V
ŠOLSKEM LETU
2018/19

Vse informacije, ki izhajajo iz zakonske podlage za
izvedbo poklicne mature, se nahajajo v Zakonu o
maturi (Ul. RS št. 1/2007).
Do sprejema podzakonskih predpisov pa se
uporabljajo še določbe:
- Pravilnika o poklicni maturi (Ul. RS št. 44/2008
in spremembe 9/2009, 40/2011),
- Pravilnika o načinu izvajanja mature za
kandidate s posebnimi potrebami (Ul. RS št.
48/2010, 82/14),
- Pravilnika o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
(Ul. RS št. 7/2008),
- Navodil o izpitnem redu pri poklicni maturi (Ul.
RS št. 48/2002),
če niso v nasprotju z določbami zakona.
Vsi dokumenti se nahajajo pri vašem razredniku, v
tajništvu šole in pri tajnici šolske maturitetne
komisije Maji Skubic Avsec.
GOVORILNE URE PRI TAJNICI ŠOLSKE
MATURITETNE KOMISIJE ZA POKLICNO
MATURO MAJI SKUBIC AVSEC POTEKAJO
VSAK TOREK MED 13.15 in 14.00 ALI PO
PREDHODNEM DOGOVORU.
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KDO LAHKO OPRAVLJA POKLICNO
MATURO?
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je uspešno
končal zadnji letnik izobraževalnega programa za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali je opravil
mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti
letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.
Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.

KDAJ SO IZPITNI ROKI ZA POKLICNO
MATURO?
Poklicna matura se vsako leto opravlja v treh izpitnih
rokih:
- spomladanski rok poklicne mature,
- jesenski rok poklicne mature in
- zimski rok poklicne mature.
Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov oziroma
nastopov v posameznem izpitnem roku določi Državna
komisija za poklicno maturo v rokih, določenih s
šolskim koledarjem.
Izpiti so lahko tudi ob sobotah.
Informacij o datumih in potekih izpitnih enot šola po
telefonu NE POSREDUJE.
Vse informacije lahko dobite pri predsedniku šolske
maturitetne komisije, njegovem namestniku, pri tajnici
ali na šolski oglasni deski in spletni strani šole.
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KAJ OBSEGA POKLICNA MATURA ZA
GASTRONOMSKO-TURISTIČNE TEHNIKE?
Poklicna matura je sestavljena iz štirih (4) predmetov.
1. izpitna enota: SLOVENŠČINA
Prva izpitna enota se opravlja kot izpit, ki je
sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del izpita
obsega dve izpitni poli (prva se nanaša na
razčlembo neumetnostnega besedila in se piše 60
minut, druga pola je interpretacija poljubnega
umetnostnega besedila ali odlomka umetnostnega
besedila in se piše 60 minut).
H končni oceni iz te izpitne enote prispeva 60 točk
pisni del izpita in 40 točk ustni del izpita.
Na pisnem izpitu so dovoljeni naslednji pripomočki:
nalivno pero ali kemični svinčnik.
2. izpitna enota: GASTRONOMIJA IN TURIZEM S
PODJETNIŠTVOM
Drugo izpitno enoto kandidati opravljajo kot izpit, ki
je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del
izpita obsega dve izpitni poli (prva izpitna pola se
piše 30 minut, druga pa 60 minut). H končni oceni iz
te izpitne enote prispeva 50 točk pisni del izpita in
50 točk ustni del.
Na pisnem izpitu so dovoljeni naslednji pripomočki:
nalivno pero ali kemični svinčnik, pri drugi izpitni
enoti pa poleg navedenega še ravnilo in kalkulator.
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3. izpitna enota: MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA ali
NEMŠČINA
Kandidati sami izberejo enega izmed predmetov.
Posebnost tretje enote je, da lahko kandidati izberejo
tudi tuji jezik 2, vendar je potrebno opozoriti, da je
zahtevnostni nivo znanja, ki ga je potrebno pri izpitu
pokazati, enak kot za kandidate, ki so ga poslušali kot
tuji jezik 1.
Tretja izpitna enota je sestavljena iz pisnega in
ustnega dela.
H končni oceni iz predmeta matematika prispeva 70
točk pisni del izpita in 30 točk ustni del izpita. Pisni del
izpita obsega eno izpitno polo, ki se piše 120 minut.
Izpitna pola obsega 9 krajših obveznih nalog in 3
sestavljene izbirne naloge, izmed katerih kandidat
izbere in reši dve. Na pisnem izpitu so dovoljeni
naslednji pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik,
svinčnik, radirka, računalo in geometrijsko orodje.
H končni oceni iz predmeta angleščina prispeva 60
točk pisni del izpita in 40 točk ustni del izpita. Pisni del
izpita obsega dve izpitni poli. Prva izpitna pola obsega
bralno razumevanje in se piše 60 minut. Tudi druga
izpitna pola se piše 60 minut in obsega krajši in daljši
pisni sestavek. Na pisni izpit kandidat prinese nalivno
pero ali kemični svinčnik ter enojezični in dvojezični
slovar (slovarje prinese kandidat ali priskrbi šola).
H končni oceni iz predmeta nemščina prispeva 60 točk
pisni del izpita in 40 točk ustni del izpita. Pisni del izpita
obsega dve izpitni poli. Prva izpitna pola obsega bralno
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razumevanje in se piše 60 minut. Tudi druga izpitna
pola se piše 60 minut in obsega krajši in daljši pisni
sestavek. Na pisnem izpitu pisanja prve in druge pole
so dovoljeni naslednji pripomočki: nalivno pero ali
kemični svinčnik ter slovar (prinese kandidat sam ali
priskrbi šola).
4. izpitna enota: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN
ZAGOVOR
Četrta izpitna enota je sestavljena iz izdelka oziroma
storitve in ustnega zagovora. Kandidati sami izberejo
smer (kuharstvo, strežba, turizem).
H končni oceni iz te izpitne enote prispeva 75 točk
izdelek oziroma storitev in 25 točk zagovor.
Na izvedbo te izpitne enote kandidat pristopi v primerni
delovni obleki ali kostumu za animacijo, ki ustreza
vsebini oz. temi projektne naloge.
Šolska maturitetna komisija je za 4. izpitno enoto pri
gastronomsko-turističnih tehnikih v šol. letu 2018/19 na
predlog dijakov določila naslednjo temo (kandidati si
sami izberejo podtemo/naslov):
NAŠE MESTO - NAŠA MUZA
Priprava in postrežba jedi in pijač znanih osebnosti
Dolenjske (za časa Janeza Trdine, Dragotina Ketteja,
Božidarja Jakca, Antona Podbevška, Marjana Kozine,
Lojzeta Slaka, Toneta Pavčka),
Mentorji:
Slavica Šterk (turizem)
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Marjeta Dolinar (kuharstvo)
Rok Zupan (strežba)
Franci Mežič (strežba)

KAJ OBSEGA POKLICNA MATURA ZA

GASTRONOMSKE TEHNIKE?
Poklicna matura je sestavljena iz štirih (4) predmetov.
1. izpitna enota : SLOVENŠČINA (glej gastronomskoturistični tehnik)
2. izpitna enota: GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE
STORITVE
Drugo izpitno enoto kandidati opravljajo kot izpit, ki
je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del
izpita obsega dve izpitni poli (prva izpitna pola se
piše 30 minut, druga 60). H končni oceni iz te izpitne
enote prispeva 50 točk pisni del izpita in 50 točk
ustni del.
Na pisnem izpitu so dovoljeni naslednji pripomočki:
nalivno pero ali kemični svinčnik, pri drugi izpitni
enoti pa poleg navedenega še kalkulator in ravnilo.
3. izpitna enota: MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA ali
NEMŠČINA
(glej gastronomsko-turistični tehnik)
4. izpitna enota: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN
ZAGOVOR
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Četrta izpitna enota je sestavljena iz izdelka oziroma
storitve in ustnega zagovora. Kandidati sami
izberejo kuharstvo ali strežbo.
H končni oceni iz te izpitne enote prispeva 85 točk
izdelek oziroma storitev in 15 točk zagovor.
Na izvedbo te izpitne enote kandidat pristopi v
primerni delovni obleki.
Šolska maturitetna komisija je za 4. izpitno enoto pri
gastronomskem tehniku v šol. letu 2018/19 na predlog
dijakov določila naslednjo temo (kandidati si sami
izberejo podtemo/naslov):
PRIPRAVIMO IN POSTREZIMO DOBROTE DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE.

Mentorja:
Anica Oblak Janko (kuharstvo)
Franci Mežič (strežba)

OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE
Poklicna matura se praviloma opravlja v celoti, torej je
treba opraviti izpite iz vseh štirih predmetov v enem
izpitnem roku (spomladanskem, jesenskem ali
zimskem).
Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko
izjemoma opravljajo:
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-

kandidati, ki nimajo statusa dijaka, in morajo to
željo navesti že v prijavi k poklicni maturi,
kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo
odločbo o usmeritvi,
drugi kandidati, ki jim opravljanje poklicne
mature v dveh delih na podlagi utemeljene
vloge in priloženih dokazil dovoli Državna
komisija za poklicno maturo. O utemeljenosti
razlogov odloči komisija v 30 dneh po vložitvi
vloge.

Če je posamezna izpitna enota sestavljena iz pisnega
in ustnega dela ali izdelka oziroma storitve in
zagovora, mora kandidat oba dela opravljati v istem
izpitnem roku.

KDAJ BODO POTEKALI IZPITI ZA
POKLICNO MATURO V ŠOLSKEM LETU
2018/19?
Za celo šolsko leto so napisani točni datumi pisnih
delov (glej oglasno desko ali spletno stran šole =>
zavihek poklicna matura – koledar poklicne mature –
datumi izpitov poklicne mature državne komisije). Vsi
ostali datumi bodo javljeni naknadno.
Praviloma se posamezni izpitni rok začne s pisnimi
izpiti, sledijo zagovori, lahko pa se opravlja najprej
ustni del izpita in za njim še pisni.
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Šola mora objaviti datume in ure posameznih izpitov
najkasneje sedem dni pred začetkom izpitnega roka.
Kandidat lahko opravlja isti dan največ en del izpita.
Praktični del izpita in zagovor se lahko opravita v enem
dnevu.
PREDPREIZKUS
SLOVENŠČINA

IZ

1.

IZPITNE

ENOTE

–

Marca 2019 bodo dijaki smeri gastronomija in turizem
ter gastronomija (4. a in 5. a) opravljali predpreizkus iz
1. izpitne enote – slovenščina. Predpreizkus se
opravlja v okviru pouka. Udeležba je obvezna.

KOLEDAR POKLICNE MATURE
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2019
pisni izpiti
kandidati pridejo v šolo ob 8.30 uri, ob 9. uri se prične pisni del izpita

slovenščina

sreda, 29. maj 2019

angleščina

sobota, 1. junij 2019

nemščina

četrtek, 6. junij 2019

matematika

sobota, 8. junij 2019

2. predmet (gastronomija in

torek, 11. junij 2019

turizem s podjetništvom /
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gastronomija in turistične storitve)
od 13. do 22. junija 2019

ustni izpiti in 4. enota

izjemoma tudi 1. in
8. junija 2019

JESENSKI IZPITNI ROK 2019
pisni izpiti
kandidati pridejo v šolo ob 8.30 uri, ob 9. uri se prične pisni del izpita.

slovenščina

sobota, 24. avgust 2019

matematika

ponedeljek, 26. avgust 2019

angleščina, nemščina

sreda, 28. avgust 2019

2. predmet (gastronomija in

petek, 30. avgust 2019

turizem s podjetništvom /
gastronomija in turistične storitve)
od 24. avgusta do 4. septembra 2019

ustni izpiti in 4. enota

KAKO IN KJE SE PRIJAVIM NA POKLICNO
MATURO?
Kandidat se prijavi k poklicni maturi na šoli, na katero
je bil vpisan v času izobraževanja oziroma kjer je
končal zadnji letnik do roka, določenega s koledarjem
poklicne mature.
Vsi kandidati morajo najpozneje 60 dni pred začetkom
spomladanskega roka poklicne mature oddati prijavo k
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poklicni maturi. V šolskem letu 2018/19 to pomeni
najkasneje do petka, 30. marca 2019.
Za jesenski rok poklicne mature je potrebno oddati
prijavo najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov
poklicne mature spomladanskega izpitnega roka,
prijavo na zimski izpitni rok pa najkasneje 60 dni pred
začetkom opravljanja poklicne mature v zimskem
izpitnem roku.
Tako je zadnji rok za oddajo prijave k jesenskemu roku
poklicne mature 2019 do sobote, 6. julija 2019.
Izpolnjene prijave k poklicni maturi oddate OSEBNO
tajnici šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.

KAJ JE POTREBNO PRILOŽITI K PRIJAVI?
Kandidatom, ki so se prijavili na poklicno maturo in se
izobražujejo na naši šoli, ni potrebno prilagati nobenih
dokazil oziroma spričeval.
Šolska maturitetna komisija pred začetkom poklicne
mature ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo
pogoje. Kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev, o tem
obvesti.

ALI SE LAHKO NAKNADNO
PRIJAVA NA POKLICNO MATURO?

ODDA

Kandidati lahko samo iz upravičenih razlogov
naknadno oddajo prijavo, vendar najkasneje deset dni
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pred začetkom izpitnega roka. Prijavi je potrebno
priložiti še pisno prošnjo za naknadno prijavo ter
dokazila, s katerimi se opravičuje zamuda. Prošnja se
naslovi na šolsko maturitetno komisijo, ki tudi odloča o
upravičenosti razlogov za zamudo prijavnega roka.

KAKO SE ODJAVIM OD POKLICNE
MATURE?
Kandidat se na posebnem obrazcu (dobite ga pri tajnici
šolske maturitetne komisije ali na spletni strani
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/
obrazci/1.225.pdf) pisno odjavi od poklicne mature

najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka.
Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita niti se
ne odjavi v roku, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in
se ga pri tem predmetu ne oceni.

OBJAVA RAZPOREDA
Šola objavi podrobnejšo razporeditev opravljanja
izpitov najkasneje 30 dni pred izpitnim rokom.
Šolska maturitetna komisija najkasneje tri dni pred
začetkom pisnih izpitov razporedi kandidate v skupine,
jih razporedi po izpitnih prostorih in imenuje nadzorne
učitelje. Podatki o razporeditvi kandidatov so do objave
tajni. Razporeditev kandidatov in nadzornih učiteljev po
skupinah in izpitnih prostorih objavi šolska maturitetna
komisija na dan izpita najkasneje 60 minut pred
začetkom pisnih izpitov na kandidatu dostopnem
mestu.
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Šolska maturitetna komisija objavi najkasneje tri dni
pred začetkom obdobja ustih 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.

KAKO POTEKAJO PISNI IZPITI?
Vsi pisni izpiti iz 1. in 3. izpitne enote potekajo
istočasno na določen datum ob določeni uri v vseh
šolah v državi.
Začetek pisanja pisnega dela je ob 9.00.
Kandidati se zberejo 30 minut pred izpitom v avli šole
in poiščejo prostor (učilnico), v katerem bodo pisali
izpit. 20 minut pred pisanjem nadzorna učitelja odpreta
prostor pisanja. Kandidati morajo upoštevati določen
sedežni red.
Zaradi identifikacije mora imeti vsak kandidat na izpitu
osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom
izpita položi na rob mize.
Pisni izpit se začne točno ob 9.00. Pred tem nadzorna
učitelja ugotovita prisotnost kandidatov, upoštevanje
sedežnega reda, razdelita šifre in izpitno gradivo.
Kandidat preveri, ali je izpitno gradivo popolno in ga
šifrira.
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Pisni izpiti trajajo:
- slovenščina :
1. izpitna pola 9.00–10.00
10-minutni odmor
2. izpitna pola 10.10–11.10
- matematika:
izpit poteka neprekinjeno 9.00–11.00
- angleščina:
1. izpitna pola 9.00–10.00
10-minutni odmor
2. izpitna pola 10.10–11.10
- nemščina:
1. izpitna pola 9.00–10.00
10-minutni odmor
2. izpitna pola 10.10–11.10
- gastronomija in turistične storitve:
1. izpitna pola 9.00–9.30
10-minutni odmor
2. izpitna pola 9.40–10.40
- gastronomija in turizem s podjetništvom:
izpitna pola 9.00–9.30
10-minutni odmor
2. izpitna pola 9.40–10.40

1.

V času odmora veljajo vsa pravila izpitnega reda.
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Kandidati pišejo svoj izdelek na izpitne pole. Pri tem
sledijo navodilom na izpitni poli. Za pripravo osnutka
smejo uporabljati le za to predpisane konceptne liste.
Vse zapiske ali napačne rezultate na izpitni poli, za
katere kandidati ne želijo, da jih ocenjevalci
upoštevajo, morajo prečrtati. Uporaba korekturnih
sredstev na izpitu ni dovoljena. Če se kandidat zmoti,
odgovor prečrta in ga napiše na novo.
Pri pisnem izpitu kandidat uporablja samo dovoljene
učne pripomočke. Vse ostale osebne predmete pusti v
času izpita v dogovorjenem varovanem prostoru.
Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva nadzorna učitelja.
Nadzorni učitelj ne daje med izpitom nobenih pojasnil.
Če kandidat v nalogi nečesa ne razume ali meni, da je
v nalogi napaka, mora reševati izpitno polo naprej. Če
je bila v pripravljeni nalogi napaka, se naloga pri
ocenjevanju ne bo upoštevala.
Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu
nadzornega učitelja zapusti prostor le po en kandidat.
Odsotnost ne sme biti daljša od 5 minut.
Prvih 30 minut po začetku pisanja in zadnjih 15 minut
pred iztekom časa za pisanje ne sme noben kandidat
zapustiti izpitnega prostora.
Kandidat lahko odda svoj izdelek tudi predčasno,
vendar se po oddaji pole ne sme več vrniti v izpitni
prostor.
Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita do 30
minut, vendar se v tem primeru predvideni čas izpita
ne podaljša.

16

KAKO POTEKAJO USTNI IZPITI?
Ustni izpit se prične, ko predsednik izpitne komisije
pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat
lahko po vpogledu enkrat zamenja listek, kar ne vpliva
na oceno.
Ustni izpit traja največ 20 minut. Kandidat ima pred
začetkom ustnega izpita pravico do 15-minutne
priprave na odgovor.
Kandidatu
lahko
postavlja
vprašanja
samo
izpraševalec.

KAKO
POTEKA
IZVEDBA
IZDELKA
OZIROMA STORITVE IN ZAGOVORA?
4. izpitna enota se opravlja kot projektna naloga.
Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo
oblikuje koledar opravljanja 4. izpitne enote.
Do konca decembra morajo dijaki oddati svojim
mentorjem vlogo za odobritev teme in naslova izdelka.
Predsednik šolske maturitetne komisije izda sklep o
odobritvi teme. Nato dijaki izdelujejo projektno nalogo
in opravljajo konzultacije. Do srede, 8. 5. 2019, oddajo
tajnici šolske maturitetne komisije projektno nalogo v
dveh izvodih.
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OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA DELA
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom najmanj
20 minut pred začetkom izpita.
Nadzorni učitelj preveri identiteto kandidatov in ugotovi
upoštevanje pogojev za pristop k izpitu (delovna
obleka oz. kostum za animacijo, ustrezno obuvalo,
oddana izpitna dokumentacija). Če kandidat pogojev
ne izpolnjuje, mentor obvesti predsednika šolske
maturitetne komisije, ki ustrezno ukrepa.
V času izpita lahko kandidat zapusti izpitni prostor le z
dovoljenjem mentorja.
Če traja opravljanje izdelka ali storitve na dan več kot 4
ure, pripada kandidatu v času trajanja izpita 30-minutni
odmor. V tem času ne sme zapuščati šole.
Čas za izdelek oziroma storitev z zagovorom ne sme
biti daljši kot 8 ur (po 60 minut), v enem dnevu pa
največ 7 ur.
Čas za izdelek oziroma storitev lahko šolska
maturitetna komisija iz utemeljenih razlogov podaljša
največ za 60 minut, lahko pa odloči, da kandidat opravi
le del izpita.
V četrtek, 25. 4. 2019, bodo kandidati opravljali
praktični del izpita iz 4. izpitne enote (izdelek oz.
storitev in zagovor) v okviru poklicne mature 2019.
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ZAGOVOR
Zagovor se začne tako, da predsednik šolske izpitne
komisije pozove kandidata, da predstavi in utemelji
svoj izdelek, storitev oziroma izpitni nastop. Vprašanja
za zagovor postavlja samo izpraševalec oziroma
mentor. Ustni zagovor traja do 20 minut. Kandidat
odgovarja na vprašanja brez priprave.

OCENJEVALNA LESTVICA
Znanje pri poklicni maturi se ocenjuje po petstopenjski
ocenjevalni lestvici in obsega ocene: nezadostno (1),
zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5),
pri čemer se ocena iz predmeta slovenščina lahko
poviša za največ tri dodatne točke. Ocena nezadostno
(1) je negativna, druge ocene so pozitivne. Splošni
uspeh pri poklicni maturi se izraža v točkovni lestvici in
znaša največ 23 točk.
POVIŠANA
OCENJEVALNA
SLOVENŠČINI

LESTVICA

PRI

Izpit iz slovenščine pri poklicni maturi se ocenjuje tako,
da se zgornji polovici ocene odlično (5) prištejejo 3
točke, ocenama iz spodnje polovice ocene odlično (5)
in zgornje polovice ocene prav dobro (4) dve točki in
ocenama iz spodnje polovice ocene prav dobro (4) in
iz zgornje polovice ocene dobro (3) ena točka. Zgornjo
oz. spodnjo polovico ocene določa število doseženih
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točk v razponi med sosednjima ocenama. Mejno
število točk spada v zgornjo polovico ocene.

KAKO SE DOLOČI UČNI USPEH?
Vse izpitne enote so ovrednotene s točkami. Točke se
pretvorijo v ocene.
Kandidat opravi poklicno maturo, ko je pri vseh izpitnih
enotah ocenjen pozitivno.
Šolska maturitetna komisija lahko kandidatu, ki je pri
enem predmetu dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za
pozitivno oceno, določi oceno iz te izpitne enote
zadostno (2), če je pri vsakem od preostalih predmetov
dosegel skupni seštevek ocen najmanj 12, vendar pri
nobeni manj kot 3.
Rezultati posameznega izpita so do izdaje spričevala o
poklicni maturi oziroma obvestila o uspehu izpitna
tajnost.

POZITIVNA OCENA IZ 4. IZPITNE ENOTE JE
TRAJNA
Kandidatu se trajno prizna pozitivna ocena, dosežena
pri storitvi oziroma izdelku z zagovorom. Lahko pa izpit
iz te enote opravlja ponovno in se mu na koncu
upošteva boljša ocena.
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KAKO JE S POPRAVNIMI IZPITI?
Kandidat, ki je bil ocenjen z najmanj dvema
pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico
do popravljanja negativno ocenjenih predmetov
poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne
mature na isti šoli.

ALI
LAHKO
IZBOLJŠUJEJO?

KANDIDATI

OCENE

Kandidat, ki je uspešno 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. Upošteva se boljša ocena izpitne enote.

POSTOPEK PRI KRŠITVI IZPITNEGA REDA
Kandidatu, ki krši določila izpitnega reda, pristojni
organ izreče ukrep: opomin ali prepoved opravljanja
izpita oziroma nadaljevanja izpita.
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PRITOŽBA NA POSTOPEK IZVEDBE
PISNEGA, USTNEGA IN PRAKTIČNEGA
DELA IZPITA
Če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali
praktičnega dela izpita kršene določbe zakona ali
predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, ki se nanašajo
na postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na šolsko
maturitetno komisijo za poklicno maturo naslednji dan
po opravljanju pisnega, ustnega oziroma praktičnega
dela poklicne mature.
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.

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO IN
UGOVOR NA OCENO
Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov pisno
zahteva, da mu šola omogoči vpogled v izpitno
dokumentacijo (izpitno polo, list za odgovore,
ocenjevalni list, točkovnih in navodila za ocenjevanje)
in način izračuna izpitne ocene. Kandidat lahko
najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno
dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor na način
izračuna izpitne ocene ali na oceno na šolsko
maturitetno komisijo za poklicno maturo.
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Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo odloči
o ugovoru kandidata na oceno na podlagi mnenja
komisije, ki jo imenuje predsednik šolske maturitetne
komisije za poklicno maturo v 15 dneh po prejemu
vloge.
Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev
šolske maturitetne komisije za poklicno maturo je
dokončna.

IZDAJA SPRIČEVALA IN OBVESTILA
Kandidatu, ki je uspešno opravil poklicno maturo, izda
šola spričevalo o poklicni maturi in obvestilo z
doseženimi ocenami izpitnih enot in s končnim
uspehom.
Kandidatu, ki je dosegel najmanj 22 točk, se izda
spričevalo o poklicni maturi s pohvalo.
Kandidatu, ki ni opravil poklicne mature, izda šola
obvestilo o uspehu z doseženimi ocenami izpitnih enot.

/Informacije o poklicni maturi uredila Maja Skubic Avsec/
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