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POKLICNA MATURA

 Poklicna matura je zaključek izobraževanja za dijake in 

odrasle, v nadaljevanju kandidati/ke, ki obiskujejo 

program srednjega strokovnega izobraževanja, program 

poklicno-tehniškega izobraževanja in program poklicnih 

tečajev.

 Kandidati z opravljeno poklicno maturo pridobijo srednjo 

strokovno izobrazbo. 



POKLICNA MATURA

 Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višješolski 

in visokošolski študij. 

 Poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta, ki ga 

je v razpisnih pogojih predpisala posamezna fakulteta, 

omogočata vpis tudi na določene univerzitetne  in 

enovite magistrske študije.



POKLICNA MATURA

⚫ OBVEZNI DEL ⚫ IZBIRNI DEL

1. slovenščina

2. strokovno-teoretični

pisni ustni

ustnipisni

3. matematika ali

tuji jezik

4. izdelek oz. storitev

in zagovor

ustnipisni

zagovorizdelek oz. 

storitev



POKLICNA MATURA

 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 je že opravil poklicno maturo in želi izboljšati 

oceno, ima še dve leti po opravljeni poklicni maturi 

pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz 

posameznih maturitetnih predmetov. Za uspeh pri maturi 

se upošteva boljša ocena.



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. 

Pri vpogledu je poleg kandidata lahko prisotna še ena 

oseba, ki praviloma ni učitelj na šoli, kjer je kandidat 

opravljal poklicno maturo. 



POKLICNA MATURA

 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. 



Varstvo pravic kandidatov

Pritožba na postopek izvedbe

 Če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali 

praktičnega dela izpita kršene določbe zakona ali tega 

pravilnika, ki se nanašajo na postopek izvedbe, je 

dovoljena pritožba na šolsko maturitetno komisijo 

naslednji dan po opravljanju pisnega, ustnega oziroma 

praktičnega dela izpita. 



Varstvo pravic kandidatov
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 
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. 



4. predmet poklicne mature
Izdelek oz. storitev in zagovor

 Osnovni namen naloge je, da kandidat širše in 
poglobljeno obravnava določeno strokovno 
področje. Z izdelkom oz. storitvijo mora kandidat 
pokazati določeno raven in povezavo teoretskega in 
praktičnega znanja ter sposobnost samostojne 
uporabe strokovnih virov pri obravnavi teme. 

 Izdelek oz. storitev je samostojna obravnava 
določenega problema in je strukturirana po 
dogovorjenem zaporedju načrtovanih postopkov 
(informiranje, načrtovanje, izbira, odločitev, izvedba, 
kontrola, vrednotenje).



POKLICNA MATURA

 STROJNI TENIK (SSI, PTI – mladina in 
odrasli)

 AVTOSERVISNI TEHNIK

 TEHNIK MEHATRONIKE
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