
POKLICNA MATURA 
2023 (PoM) 

Predavanje o poklicni maturi za 
dijake zaključnih letnikov

september 2022 Miha Kukec, tajnik ŠMK PoM



ZAKONSKE PODLAGE ZA PoM

• Zakon o maturi (Ul. RS Št.1 / 2007) 
• Pravilnik o poklicni maturi (Ul. RS Št.44/ 2008) 
• Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s 

posebnimi potrebami (Ul. RS Št.48/ 2010) 
• Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi 

(Ul. RS Št.7/ 2008) 
• Maturitetni izpitni katalog za PoM (MIK 2014) 
• Predmetni izpitni katalogi – PIK 
• RIC: SLO, ANG/NEM, MAT 
• MŠŠ in CPI: 2. predmet in 4. predmet



DEJAVNOSTI IN POTEK PoM
NOVEMBER

PREDPRIJAVA 15. NOVEMBER 2022

PRIJAVA TEME ZA 4. PREDMET 15. NOVEMBER 2022

MAREC

PREDMATURITETNI PREIZKUS MAREC ali APRIL 2023

PRIJAVA K PoM in 5. SM najkasneje 28. 3. 2023

MAJ

PRIPRAVE NA PoM KONEC MAJA

ODDAJA NALOGE ZA IZS/IZA 23. 5. 2023

JUNIJ

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 27. 5. do 21. 6. 2023

JULIJ

REZULTATI 5. 7. 2023 PRIJAVA NA JESENSKI ROK 6. 7. 2023

AVGUST

JESENSKI IZPITNI ROK 23. 8. do 2. 9. 2023



PRED ZAČETKOM PoM

• koledar PoM (www.sggos.si, oglasna deska v avli 
šole, RIC)

• Strokovne vsebine maturitetnih predmetov:
PIK – predmetni izpitni katalogi 

• plačilo PoM: kdor nima statusa dijaka (tudi ZIR!)
• kandidati s posebnimi potrebami (KPP) – oddaja 

vloge na obrazcu Uveljavljanje pravic kandidata s 
PP pri opravljanju PoM + dokazilo: strokovno 
mnenje komisije za usmerjanje – 15. 11. 2022!

• dodatni predmet SM



DEJAVNOSTI PRED ZAČETKOM
• prijava teme za 4. predmet
• prijave k PoM:

– spomladanski rok: najkasneje 28. 3. 2023 
– jesenski / zimski rok: 6. 7. 2023 / december 2023

• organizirane priprave na PoM - samo v spomladanskem roku 
• oddaja izdelka za 4. predmet PoM (določeno s pravili ŠMK)
• odjava – najkasneje 4 dni pred začetkom PoM
• objava šolskih izpitnih komisij, poimenskega razporeda, izpitnih 

prostorov in časa opravljanja: 3 dni pred začetkom obdobja 
ustnih izpitov PoM - na oglasni deski v pritličju, po e-pošti

• kdor ne izpolnjuje pogojev, ne sme/ne more opravljati mature



PREDMETI PoM
• 1. predmet: SLOVENŠČINA 
• 2. predmet: GRADITEV OBJEKTOV /

OSNOVE GEODEZIJE / OKOLJEVARSTVO
• 3. predmet: ANGLEŠČINA ali MATEMATIKA 

(dokončna odločitev ob prijavi)

• 4. predmet: IZDELEK IN ZAGOVOR /
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR



4. PREDMET PoM

• Izbira teme – mentorja
• Razpis tem: 7. 10. 2022
• Največ 10 kandidatov na mentorja!
• Vloga za odobritev teme – oddaja do 15. 11. 2022
• Sklep o temi s strani ŠMK (do konca dec. 2022)
• Prevod naslova teme (prof. angleščine - do 

datuma oddaje!)
• Konzultacije (2 obvezni, ostale po dogovoru)
• Pravočasna oddaja izdelka!



4. PREDMET PoM

• Oblikovanje naloge – navodila
• Predlog prve strani naloge – v spletni učilnici
• Logotip šole – v spletni učilnici
• Pravilno navajanje virov, prelom besedila, 

ustrezna velikost in označevanje slik, tabel, 
skic…

• Izdelek/maketa – obvezno podpisan!



POTEK IZPITOV 
• pisni izpiti (SLO, 2. predmet, MAT/ANG) 
• začetek ob 9.00 uri
• izpitni red - identifikacija z osebnim dokumentom, 

sedežni red, zamude, odhodi itd. 
• dovoljeni pripomočki (določeno v PIK-ih) 

• ustni izpiti (SLO, 2. predmet, MAT/ANG) 
• izpitni listki: enkrat možna zamenjava, priprava do

15 minut, izpraševanje do 20 minut pred 3-člansko 
komisijo 

• zagovor 4. predmeta: glede na temo, brez priprave,
20 minutni zagovor pred 3-člansko komisijo 



IZPITNI RED

• kršitve izpitnega reda: posedovanje pomožnih listkov ali 
nedovoljenih pripomočkov, mobitelov in podobnih 
naprav*; oziranje, pogovarjanje, sporazumevanje; 
prepisovanje ali dopustitev prepisovanja; motenje 
poteka izpita; zamenjava identitete kandidata; odnašanje 
izpitnega gradiva iz izpitnega prostora, itd. 

• ukrepi (sklepi so izdani v 24 urah po ugotovljeni kršitvi): 
opomin 
prekinitev reševanja izpitne pole* (zapusti prostor, 0 točk) 
prekinitev dela izpita (zapusti prostor, 0 točk) 
 razveljavitev vseh opravljenih izpitov 

• pritožba kandidata na postopek izvedbe izpita:
najkasneje naslednji dan po izpitu tajniku ŠMK PoM



OCENE PRI PREDMETIH PoM

PREDMET OCENE TOČKOVNA 
OCENA

SLO 1-5 1-8
2. PREDMET 1-5 /
ANG/MAT 1-5 /

IZA/ISZ 1-5 /
SKUPAJ: 23 točk



SPLOŠNI USPEH PRI PoM

• opravljena matura: pri vseh predmetih pozitivna 
ocena – najmanj zadostno (2)

• izredno opravljena matura: pri treh predmetih 
ocena vsaj db (3), pri preostalem vsaj 80 % točk, 
potrebnih za oceno zd (2) 

• splošni uspeh: seštevek točkovnih ocen, 
doseženih pri posameznih predmetih –
od 8 do 23 točk

• izjemen splošni uspeh: določi DK PoM
• neopravljena matura: uspeh ni določen 



SEZNANITEV Z USPEHOM, VPOGLED 
• razglasitev: 5. 7. 2023
• slovesna podelitev spričeval PoM
• obvestilo o PoM (ocene in točke pri predmetih) 
• priloge k spričevalu (Europass, Certificate of English)
• “zlati maturantje” - spričevalo s pohvalo

• vpogled v izpitno dokumentacijo in izračun ocene
(13 € / predmet) 

• pisna vloga za vpogled v 3 dneh po objavi rezultatov tajniku 
ŠMK PoM

• pisni ugovor na oceno oddati najkasneje naslednji dan po 
vpogledu 

• ugovor na ustni izpit ni mogoč 
• ŠMK PoM odloči o ugovoru v 15 dneh; odločitev je 

dokončna



POPRAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE 
USPEHA 
• možnost večkratnega opravljanja PoM v celoti 
• ocena za 4. predmet (Izdelek oz. storitev in 

zagovor / Izdelek in zagovor) je trajna*
• popravljanje: doseženi morata biti najmanj

2 pozitivni oceni – še dve leti po opravljanju PoM
na isti šoli -> po preteku opravljanje celotne PoM!

• izboljševanje: enkratno ponovno opravljanje 
posameznega predmeta – še dve leti po 
opravljeni PoM – upošteva se boljša ocena (le če 
je PoM že opravljena!)



DODATNI PREDMET SM
(5. predmet)
• ureja 25. in 26 člen Zakona o maturi 
• pogoj za vpis v univerzitetni študijski program 

(gl. razpis MIZŠ)
• izvedba: gimnazije s splošno maturo1

• prijava: enaki roki kot pri poklicni maturi
• dokumentacija za prijavo: prijava k izpitu iz 

predmeta splošne mature, vloga za KPP
• PoM + 5. predmet ≠ splošna matura!



KJE JE MOGOČE PRIDOBITI 
INFORMACIJE?
• pouk (učitelji maturitetnih predmetov -> PIK) 
• splet: šolska spletna stran,

spletna stran RIC - poklicna matura,
spletna stran MIZŠ, Uradni list RS 

• oglasna deska v avli (koledar, informacije o 
prijavah, obvestila, pravilniki, razporedi, 
pripomočki, rezultati) 

• knjižnica (učbeniki)
• tajnik ŠMK PoM – Miha Kukec, kabinet 230, 

petek od 8:00 do 11:30
miha.kukec@sggos.si / 01 5600 417


