
 

POKLICNA MATURA 

Splošno o poklicni maturi 

Poklicna matura pomeni zaključek izobraževanja v izobraževalnih programih, s 
katerimi kandidati pridobijo naziv srednje strokovne izobrazbe (logistični tehnik, tehnik 
varovanja). 
 
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita in je državni izpit. Z njo kandidati izkazujejo 

doseganje standardov znanj, ki so določeni z izobraževalnimi programi:  

 srednjega strokovnega izobraževanja,  

 poklicno-tehniškega izobraževanja in  

 poklicnega tečaja. 

Poklicno maturo lahko opravljajo kandidati, ki so uspešno končali 4. letnik 

izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in opravili vse 

obveznosti po izobraževalnem programu.  

Z uspešno opravljeno poklicno maturo kandidati pridobijo srednjo strokovno izobrazbo 

in s tem naziv poklicne izobrazbe. Kandidati izkazujejo obvladovanje ključnih in 

poklicnih kompetenc, ki so jih pridobili z izobraževanjem, in s tem usposobljenost za 

poklic. Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega 

izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva) ali pa nadaljujejo izobraževanje po 

vertikali v višjih in visokih strokovnih šolah. 

Zraven poklicne mature lahko kandidati opravijo tudi 1 predmet na splošni maturi, ki 

jim omogoča vpis na nekatere univerzitetne študijske programe.  

Prijava k poklicni maturi 

Kandidat se prijavi k poklicni maturi na šoli, na kateri je bil vpisan oz. kjer je končal 4. 

letnik. Kandidat odda predprijavo k poklicni maturi najkasneje do 15. novembra v 

tekočem šolskem letu. Kandidati se morajo prijaviti k posameznim predmetom poklicne 

mature oz. opravljanju poklicne mature v celoti na posebnem obrazcu Prijava k poklicni 

maturi. Kandidati, ki nimajo statusa dijaka, opravljanje poklicne mature plačajo po 

veljavnem ceniku Prometne šole Maribor. Kandidati, ki ne oddajo pravočasno prijave, 

poklicne mature v tistem roku ne morejo opravljati.  

Predmeti poklicne mature 

Poklicna matura je sestavljena iz 4 predmetov: 

1. predmet: slovenščina (pisni in ustni izpit) 

2. predmet: glede na strokovno usmeritev logistika (kandidati iz programa 

logistični tehnik) ali zasebno varovanje (kandidati iz programa tehnik 

varovanja). Oba predmeta sta v obliki pisnega in ustnega izpita. 

3. predmet: kandidati izbirajo med matematiko (pisni in ustni izpit), angleščino 

(pisni in ustni izpit) in nemščino (pisni in ustni izpit).  

4. predmet: Izdelek oz. storitev in zagovor (projektna naloga na strokovno temo 

in zagovor) 



 

Izpitni roki in maturitetni koledar  

Poklicna matura se opravlja v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku. 

Na vsak izpitni rok se je potrebno posebej prijaviti na posebnem obrazcu Prijava k 

poklicni maturi.  

V primeru neizpolnjevanja pogojev za pristop k poklicni maturi se je potrebno od 

posameznega izpitnega roka odjaviti na posebnem obrazcu Odjava od poklicne 

mature.  

Koledar poklicne mature določa Republiški izpitni center RIC. 

 

Pisni in ustni izpiti poklicne mature  

Pisni izpiti se pričnejo ob 9.00 uri.  

Razpored kandidatov in nadzornih učiteljev objavi šolska maturitetna komisija 

najkasneje 60 minut pred pričetkom pisnih izpitov na oglasni deski srednje šole v 1. 

nadstropju. Sedežni red kandidatov bo objavljen tudi na vratih posameznih učilnic.  

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. 

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na vsakem izpitu osebni dokument s sliko, ki 

ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni 

učitelj. Na podlagi identifikacije kandidat prejme šifro, katero prilepi na izpitno polo, 

ocenjevalne obrazce in konceptne liste. Neuporabljene šifre kandidat odda 

nadzornemu učitelju.  

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. 

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge 

prenosne elektronske naprave (39. člen Pravilnika o poklicni maturi). 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornih učiteljev, naloge morajo reševati 

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

Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k 

opravljanju pisnega izpita. Čas opravljanja pisnega izpita se mu ne podaljša.  

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

izpitni prostor le po en kandidat. Kandidat se zunaj izpitnega prostora ne sme 

pogovarjati ali sporazumevati z drugimi ter ne sme priti v stik z nedovoljenimi 

pripomočki.  

Prvih 30 minut po začetku pisanja in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, ne sme 

noben kandidat zapustiti izpitnega prostora.  

Če sta pri pisnem izpitu dve poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli le 

prvo polo in jo po koncu pisanja pobere. Nato razdeli drugo izpitno polo. Za menjavo 

izpitnih pol je določen 10 – minutni premor in v tem času kandidati ne zapuščajo 

izpitnega prostora.  

 



 

Pri ustnem izpitu poklicne mature ima kandidat pravico do 15-minutne priprave pred 

začetkom ustnega izpita, ki traja največ 20 minut. Na ustnem izpitu mora imeti kandidat 

zraven osebni dokument s sliko. Razpored kandidatov za ustne izpite bo objavljen vsaj 

3 dni pred posameznim izpitom na oglasni deski šole v 1. nadstropju.  

 

4. predmet poklicne mature je Izdelek oz. storitev in zagovor 

Za 4. predmet poklicne mature kandidati samostojno pripravijo izdelek na izbrano temo 

s strokovnega področja. Vlogo za izbiro teme in mentorja morajo oddati tajnici šolske 

maturitetne komisije najkasneje do 23. 10. 2020. V šolskem letu morajo kandidati 

opraviti 3 posvete z izbranim mentorjem ter v roku oddati izdelek v tiskani in elektronski 

obliki mentorju 

 

Opravljena 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. 

Kandidat opravi poklicno maturo, če doseže najmanj 8 točk oziroma največ 23 točk. 

 

V primeru vprašanj, pošljite elektronsko pošto: klavdija.zivko-pal@prometna.net 

 

 

Sestava šolske maturitetne komisije Prometne šole Maribor v šolskem letu 

2020/2021:  

Predsednica šolske maturitetne komisije: ravnateljica Mira Jug Skledar, prof. 

Namestnik predsednice: Bruno Kralj, prof. 

Tajnica šolske maturitetne komisije: mag. Klavdija Živko Pal. 

Član 1: Dušan Veršec, dipl. ing. prom.  

Član 2: Metka Krunič, univ. dipl. ing. kem. tehn.  
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