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PREDLOG ZA PRIPRAVO 
KANDIDATOVEGA POROČILA O IZVEDBI 

ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE 
 
Kandidati morajo pripraviti poročilo o izvedbi četrtega predmeta poklicne mature in ga 
oddati v skladu s sklepom ŠMK PM. V pomoč prilagamo predlog zgradbe poročila, ki 
ga lahko ŠMK PM prilagodi posebnostim izvedbe in stroke. 
 

VSEBINA POROČILA 

Kandidat izdela poročilo, ki naj vsebuje: 

- naslovno stran, 
- sklep o odobritvi teme in naslova izdelka oziroma storitve, 
- kazalo (kazalo vsebine, kazalo prilog), 
- zahvalo, 
- uvod, 
- osrednji del, 
- zaključek, 
- viri, 
- priloge. 

 

1. NASLOVNA STRAN 
Tema izpita iz četrtega predmeta PM 
Šola, izobraževalni program, oddelek in šolsko leto 
Ime in priimek kandidata 
Ime in priimek mentorja 

 

2. UVOD 
Kratek opis vsebine z cilji naloge. 
 

3. OSREDNJI DEL 
Opis in utemeljitve uporabe: 
• delovnega oziroma tehnološkega postopka (izdelek ali storitev ali nastop), 
• različnih materialov, 
• sredstev za delo (orodja, stroji in naprave), 
• zaščitnih sredstev, navodil za varnost pri delu in varovanje okolja ter 
• različne dokumentacije, npr.: delavniške risbe, idejne zasnove za 

oblikovanje, načrti … 
 

4. ZAKLJUČEK 
Povzetek izdelave izdelka, opravljanja storitve ali izvedbe nastopa (predšolska 
vzgoja). Predstavitev odstopanj od načrta in razlogi za to, morebitni 
komentarji, opažanja, samoocena, predlogi. 
 

5. VIRI 
Viri naj bodo navedeni na koncu po abecednem redu. 
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6. PRILOGE 
Priloge naj bodo navedene v skladu s temo izpita iz četrtega predmeta PM in z 
zahtevami ŠMK PM. 

OBLIKOVANJE POROČILA 
- poročilo naj bo kolikor je mogoče oblikovana po pravilih grafičnega 
oblikovanja, 

- vezano,  
- pisava Arial, velikost 12, 
- razmik med vrsticami 1,5 

 
SODELOVANJE KANDIDAT - MENTOR 

Kandidati morajo v času priprave izdelka oz. storitve opraviti z mentorjem oz. 
somentorjem najmanj dve posvetovanji in sicer: 

- predstavitev zasnove naloge – do 31. januarja 2019, 
- februar 2019 – prvo posvetovanje 
- marec 2019 – drugo posvetovanje 

 

Drugi pomembni roki: 

- lektoriranje poročila 
- oddaja poročila (vezana pisna in elektronska oblika – zapis na CD) do datuma 
napisanega na sklepu, (kandidat odda poročilo tajniku ŠMK ali mentorju, pri 
čemer mu ta izda potrdilo o sprejemu poročila) 

- zagovor izdelka oz. storitve bo po objavljenem razporedu. 
 

Mentor lahko zavrne izdelek oz. storitev, če ni bil pripravljen v skladu s predvideno 
zasnovo, ali v primeru, da je kandidat ni izdelal /opravil samostojno. 

V primeru, da kandidat izdelka/storitve ne odda pravočasno ali če jo mentor zavrne, 
ŠMK za poklicno maturo odloči o tem ali kandidat lahko nalogo dokonča in zagovarja 
še v spomladanskem roku ali v enem izmed naslednjih izpitnih rokov. 

 
DOKUMENTACIJA, KI JO VODI KANDIDAT 
Predlagamo, da kandidati vodijo mapo kamor vlagajo vso potrebno dokumentacijo, ki 
zajema: 

- zasnovo izdelka oz. storitve z zagovorom, 
- faze in naloge članov pri izdelavi izdelka oz. opravljanju storitve, 
- predvidena delovna sredstva (seznam potrebnih orodij, strojev, pripomočkov in 
materialov), 

- terminski načrt, 
- vmesna poročila, 
- končno poročilo, 
- druga dokumentacija, ki je potrebna glede na naravo izdelka oz. storitve in 
- predstavitev oz. zagovor. 

 
  
 

Predsednik ŠMK PM: 
Darko Kukovec, univ.dipl.inž.str. 


