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Krajšave 
Vrste izobraževalnih programov: 
SSI – program srednjega strokovnega izobraževanja 

PTI – program poklicno-tehniškega izobraževanja (izobraževanje po pridobljeni srednji poklicni 
izobrazbi) 

PT – izobraževalni program poklicnega tečaja 
 

Prilagojeni izobraževalni programi: 
SI – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre in se izvaja v 
slovenskem učnem jeziku 

IS – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre in se izvaja v 
italijanskem učnem jeziku 

DV – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem 
učnem jeziku na narodno mešanem območju 

gibalno ovirani – izobraževalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (gibalno 
ovirani) 

slepi in slabovidni – izobraževalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (slepi 
in slabovidni) 

gluhi in naglušni – izobraževalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (gluhi in 
naglušni ter z govorno-jezikovnimi motnjami) 

SSPSI – Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje 

SSSI – Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 

PIK – predmetni izpitni katalog 

 
 
 
MATURITETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO 2022 
Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 je sprejela Državna komisija za poklicno maturo na 
37. redni seji 29. 4. 2020 ter ga predložila v določitev Strokovnemu svetu RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje. Ta ga je v skladu z 20. členom Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - ZMat-UPB1  
in Ur. l. RS, št. 46/16 – ZOFVI-L) določil na 179. seji 22. 5. 2020. 

Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo začne veljati s spomladanskim izpitnim rokom 2022 ter 
velja še v jesenskem izpitnem roku 2022 in zimskem izpitnem roku 2023. 
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PREDGOVOR 

Z Maturitetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo smo opredelili vsebine, kot jih določajo vzgojno-
izobraževalni programi ter Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - ZMat-UPB1  in Ur. l. RS, št. 46/16 
– ZOFVI-L) in podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi. Katalog vsebuje informacije, ki so 
povezane z ocenjevanjem pri poklicni maturi, popravljanjem negativnih ocen, izboljševanjem ocen in 
ponovnem opravljanju celotne poklicne mature, o možnostih in postopkih za pritožbe, pravici do 
vpogleda in ugovora ter rokih za dokončanje izobraževanja po posameznem izobraževalnem 
programu. 

Kandidati bodo pri poklicni maturi 2022 opravljali izpite v skladu s tem maturitetnim izpitnim katalogom 
in dokazovali doseganje standardov znanja tako, kot je določeno s predmetnimi izpitnimi katalogi, 
skladno z veljavno zakonodajo. Kandidati imajo pravico opravljati poklicno maturo po programu, po 
katerem so se izobraževali, še dve leti po njegovem izteku. To je pomembno zlasti, ko se 
izobraževalni programi z različno vsebino poklicne mature ne ločijo po imenih, zato smo pri vsakem 
izobraževalnem programu navedli številko in letnico Uradnega lista RS, v katerem je objavljen.  

Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov in se opravlja na eni ravni zahtevnosti. Pri 
slovenščini, madžarščini in italijanščini je ocenjevalna lestvica ustrezno povišana. 

Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na šoli, na kateri opravljajo poklicno maturo, pri razredniku 
in tajniku šolske maturitetne komisije za poklicno maturo. 

Za ustrezno pripravo in potek poklicne mature ter njeno ovrednotenje bo Državna komisija za poklicno 
maturo v skladu s svojo pristojnostjo sprejela ustrezne strokovne odločitve, o katerih bo sproti 
seznanjala šole in kandidate. 

 
 Dr. Slavica Černoša 
                urednica   
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1 CILJI IN IZVEDBA POKLICNE MATURE 

1.1 Poklicna matura kot izpit z dvojno kvalifikacijo 
Poklicna matura kot zaključek omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

1. Posameznik si s poklicno maturo pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki 
mu omogoča kvalificirano zaposlitev. 

2. S poklicno maturo se je mogoče vpisati v študijske programe višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja. 

 
Vpis v posamezni univerzitetni študij ureja 38. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 
32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – 
ZUPŠ in 65/17), ki določa, da se v študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem 
strokovnem področju lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za 
pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja in izpit iz enega od predmetov 
splošne mature. Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in predmet mature sta 
določena s študijskim programom. Če se kandidat odloči za opravljanje posameznega predmeta 
splošne mature, ga opravlja v skladu z Zakonom o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - ZMat-UPB1  in Ur. 
l. RS, št. 46/16 – ZOFVI-L), Pravilnikom o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11) in Navodili 
o sprejemu drugih kandidatov k posameznemu izpitu splošne mature ali splošni maturi v celoti 
(Državna komisija za splošno maturo, 40. redna seja z dne 5. 4. 2019, št. 0071-2/2019). Posamezni 
izpit splošne mature se lahko opravlja v času opravljanja poklicne mature oziroma po opravljeni 
poklicni maturi. Kandidat, ki opravlja posamezni izpit splošne mature, pri katerem se zunanje 
ocenjevanje dopolnjuje z nekaterimi oblikami notranjega ocenjevanja, se mora vključiti v proces 
priprave praktičnega dela izpita na začetku šolskega leta, v nasprotnem primeru lahko opravlja le pisni 
izpit, ki znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta. 

 

1.2 Kdo lahko opravlja poklicno maturo 
Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je: 

− uspešno končal 4. letnik in vse obveznosti iz programa srednjega 
strokovnega izobraževanja, 

− uspešno končal 2. letnik in vse obveznosti iz programa poklicno-tehniškega 
izobraževanja, 

− uspešno končal poklicni tečaj ali 

− opravil mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit. 
 
Poklicna matura pomeni zaključek šolanja po določenem izobraževalnem programu, zato se kandidat 
prijavi k njenemu opravljanju, ko izpolni vse obveznosti iz programa, na šoli oz. organizaciji za 
izobraževanje odraslih, na kateri je bil vpisan med šolanjem oz. na kateri je končal zadnji letnik. 

 
Koledar opravljanja poklicne mature 
Poklicna matura se opravlja v treh izpitnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Datume 
izpitov za posamezni izpitni rok določa koledar poklicne mature, ki je objavljen na spletnih straneh 
Državnega izpitnega centra (www.ric.si). Sestavni del maturitetnega koledarja so tudi datumi za 
prijavo in odjavo v posameznem izpitnem roku. 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
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1.3 Opravljanje poklicne mature v dveh delih 
Poklicna matura se opravlja v celoti, torej je treba opraviti izpite iz vseh štirih predmetov v enem 
izpitnem roku. 

Izjemoma lahko opravljajo maturo v dveh delih, in sicer v dveh zaporednih izpitnih rokih, kandidati: 
− udeleženci izobraževanja odraslih1, 
− brez statusa dijaka, 
− s posebnimi potrebami, 
− ki iz zdravstvenih, socialnih ali drugih upravičenih razlogov niso mogli 

opravljati izpitov poklicne mature v celoti v istem izpitnem roku. 

Za upravičene razloge se štejejo: težja akutna bolezen, nesreča in drugi zdravstveni razlogi, ki 
onemogočajo opravljanje izpitov. O upravičenosti razlogov na podlagi vloge, ki je dopolnjena z 
ustreznimi dokazili, odloča Državna komisija za poklicno maturo. 

 

1.4 Obvezni in izbirni predmeti poklicne mature 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov. 

Prva dva predmeta sta obvezna: prvi predmet je slovenščina, na območjih, kjer živi italijanska 
narodna skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom namesto slovenščine italijanščina in na 
območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost, lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino. 
Drugi predmet je izpit, s katerim se preverja temeljno strokovno znanje. 

Pri dveh predmetih lahko kandidat izbira: pri tretjem se odloča med matematiko ali tujim jezikom, 
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri pa tudi za drugi jezik (slovenščino ali italijanščino). Pri 
četrtem predmetu izbira med različnimi oblikami praktičnega dela v poklicu. V skladu z izobraževalnim 
programom izbira med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom2. 

 
Predmeti Obvezni Izbirni 
Prvi predmet Slovenščina (italijanščina ali madžarščina)  
Drugi predmet Temeljno strokovno znanje  
Tretji predmet  Matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina in 

italijanščina) ali drugi jezik3 
Četrti predmet  Izdelek oziroma storitev in zagovor, izpitni nastop in 

zagovor2, praktična protetika in zagovor4 

 

1.5 Predmetni izpitni katalogi 
V predmetnih izpitnih katalogih so določeni: 

− cilji mature pri maturitetnem predmetu, 

− načini in oblike ocenjevanja znanja, 

− sestavni deli izpita, 

− delež ocene pri delih izpita v skupni oceni, 
                                                      
1 Izraz "udeleženec izobraževanja odraslih" se uporablja za dijaka, ki se izredno izobražuje po zakonu, ki ureja poklicno in 
strokovno izobraževanje. 
2 V programu predšolske vzgoje. 
3 Na narodno mešanem območju v Slovenski Istri na šolah s slovenskim učnim jezikom je to italijanščina, na šolah z italijanskim 
učnim jezikom pa slovenščina. 
4 V programu zobotehnik. 
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− trajanje posameznega dela izpita, 

− dovoljeni pripomočki in sredstva, 

− primeri izpitnih vprašanj in ocenjevanja, 

− vrednotenje oziroma točkovanje in merila za ocenjevanje. 

Šola seznani kandidata s predmetnim izpitnim katalogom najpozneje do 1. oktobra v zaključnem 
letniku. 

Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. 
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2 OCENJEVANJE PRI POKLICNI MATURI 

2.1 Ocenjevanje 

2.1.1 Točkovanje 
Ocenjevalci morajo pri vseh delih izpita upoštevati navodila za ocenjevanje s točkami. Upoštevajo se 
točke, dobljene pri vseh njegovih delih. 

Navodila za ocenjevanje splošnoizobraževalnega predmeta za posamezen izpitni rok določi državna 
predmetna komisija za poklicno maturo, za drugi in četrti predmet pa strokovni aktiv šole oziroma drugi 
pripravljavci gradiva za izpit oziroma državna predmetna komisija za poklicno maturo. 

 

2.1.2 Merila za pretvorbo točk v oceno 
Kadar je pri predmetu predvidenih več delov izpita (npr. pisni in ustni izpit; izdelek oziroma storitev in 
zagovor), se kandidatu upošteva vsota točk, ki jih je dosegel pri teh delih. Uspeh pri posameznih 
predmetih se ocenjuje z ocenami (1–5) oziroma s točkovnimi ocenami (1–8). Z merili za pretvorbo 
točk v ocene se določi število točk (meja) za pozitivno oceno: zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) 
in odlično (5). Za prvi predmet (slovenščina, madžarščina oziroma italijanščina) je ocenjevalna lestvica 
ustrezno povišana tako, da kandidat dobi tudi točkovno oceno od 1 do 8. 

Kandidat, ki je pri predmetu dosegel manj točk, kakor je določeno za najnižjo pozitivno oceno (2), dobi 
negativno oceno oziroma nezadostno (1). Ne glede na to pri predmetu, pri katerem doseže vsaj 80 % 
točk, potrebnih za pozitivno oceno, prejme oceno zadostno (2), če je pri vsakem od preostalih 
predmetov dosegel najmanj oceno dobro (3). 

Državna komisija za poklicno maturo, na predlog državne predmetne komisije za poklicno maturo, 
določi merila za pretvorbo točk v ocene. Za drugi in četrti predmet ta merila, na predlog strokovnih 
aktivov šol oziroma drugih pripravljavcev gradiva za izpit oziroma državne predmetne komisije za 
poklicno maturo, določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo. 

Merila, sprejeta za spomladanski izpitni rok, veljajo v naslednjih dveh zaporednih izpitnih rokih. 

 

2.2 Zunanje ocenjevanje znanja 
Poklicna matura je delno zunanji izpit, ker 

− se izvaja po enotnem izpitnem redu za vse kandidate, 

− se pisni izpit pri prvem, drugem5 in tretjem predmetu opravlja z enakimi 
izpitnimi polami in enakimi nalogami, na isti dan in ob isti uri, 

− se naloge v pisnih izdelkih pri prvem, drugem5 in tretjem predmetu 
točkujejo enako za vse kandidate, 

− se točke pretvarjajo v ocene po enakih merilih za prvi, drugi5 in tretji 
predmet, 

− drugo izpitno polo iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine), tujih 
jezikov in drugega jezika ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca, 

− se izpit iz drugega predmeta poklicne mature izvede v skladu s 
predmetnimi izpitnimi katalogi in po veljavnih Navodilih za pripravo izpitnih 
kompletov, ki jih je sprejela Državna komisija za poklicno maturo na 
predlog Centra RS za poklicno izobraževanje,  

                                                      
5 Velja za predmete: elektrotehnika, farmacija, gastronomija in turistične storitve (PTI) in gastronomija in turizem s 
podjetništvom (SSI), gospodarstvo, kozmetika, logistika, mehatronika, medijska in grafična tehnologija, računalništvo, vzgoja 
predšolskega otroka, strojništvo in zdravstvena nega. 
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− se izpit iz četrtega predmeta poklicne mature izvede v skladu s 
predmetnimi izpitnimi katalogi in priporočili Centra RS za poklicno 
izobraževanje ob prisotnosti zunanjih članov, predstavnikov delodajalcev v 
šolskih izpitnih komisijah. 

 

2.3 Izpiti in deli izpitov 
Pri poklicni maturi se znanje ocenjuje v obsegu in na način, ki sta opredeljena z veljavnim predmetnim 
izpitnim katalogom. 

Izpit iz določenega predmeta je lahko sestavljen iz posamičnih delov, kakor določa predmetni izpitni 
katalog. Ti deli so: pisni in ustni izpit, praktični del izpita in zagovor. 

Če kandidat dela izpita ni opravljal, se ta del oceni z nič točkami. 

 

2.3.1 Pisni izpit 
Ocenjevanje pisnih izpitov zagotavlja pravičnost in nepristranskost tako, da so vse izpitne pole 
šifrirane. Kandidatovo ime in priimek sta ocenjevalcem nepoznana, da je zagotovljena anonimnost. 

Kadar pisne izdelke točkujeta dva ocenjevalca (slovenščina, italijanščina, madžarščina, tuji jeziki in 
drugi jezik) ter se število točk med njima razlikuje, se upošteva povprečje. 

 

2.3.2 Ustni izpit 
Ustni izpit se opravlja pred šolsko izpitno komisijo, ki ga tudi točkuje na predlog izpraševalca. Ta je 
praviloma učitelj, ki je poučeval kandidata v zaključnem letniku. Za ustni izpit so pripravljeni listki z 
vprašanji. Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na odgovore. Ustni izpit traja največ 
20 minut. 

 

2.3.3 Praktični del izpita in zagovor 
Praktični del izpita (izdelek oziroma storitev in zagovor) točkuje šolska izpitna komisija na mentorjev 
predlog. Zagovor se opravlja in točkuje ločeno. 

Čas za izpit ne sme biti daljši od 8 ur, v enem dnevu pa ne več od 7 ur. Šolska maturitetna komisija za 
poklicno maturo lahko iz utemeljenih razlogov odloči, da se navedeni čas podaljša za največ 60 minut, 
lahko pa tudi, da kandidat naredi le del izdelka oziroma storitve. 

Zagovor traja največ 20 minut. 

 

2.4 Kršitve maturitetnih pravil 
Kandidatu, ki pri izpitu krši maturitetna pravila, maturitetni organi v skladu s Pravilnikom o poklicni 
maturi (Uradni list Republike Slovenije, št. 44/08, 9/09 in 40/11) lahko izrečejo ukrepe: opomin, 
prekinitev reševanja izpitne pole, prekinitev dela izpita in razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne 
mature. 

Ob prekinitvi se izpitna pola ali del izpita oceni z nič točkami. Ob zamenjavi identitete kandidata ali 
posedovanju gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine izpit in razveljavijo vsi opravljeni izpiti 
poklicne mature. 
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2.5 Splošni uspeh in maturitetno spričevalo  
s pohvalo 

Kandidat opravi poklicno maturo, če pri vseh predmetih doseže pozitivno oceno. Na podlagi 
opravljenih izpitov se mu določi splošni uspeh. 

Splošni uspeh se določi v točkah in je vsota doseženih ocen oziroma točkovnih ocen pri posameznih 
predmetih. V skladu z ocenjevalno lestvico kandidat pri prvem predmetu poklicne mature lahko 
doseže pozitivne ocene 2 do 8, pri drugem, tretjem in četrtem predmetu pa 2 do 5. Tako lahko pri 
splošnem uspehu dobi največ 23 točk (1 x 8 + 3 x 5). 

Kandidatu, ki z visokim številom točk doseže izjemen splošni uspeh pri poklicni maturi, se slovesno 
podeli maturitetno spričevalo s pohvalo. Državna komisija za poklicno maturo vsako leto določi, koliko 
točk je treba doseči za izjemni splošni uspeh. 

 

2.6 Popravljanje negativnih ocen, ponovno 
opravljanje poklicne mature in izboljševanje 
pozitivnih ocen 

Kandidat, ki ne doseže pozitivne ocene pri izpitu, opravlja popravni izpit. Do slednjega ima pravico le 
tisti, ki je dosegel pozitiven uspeh vsaj pri dveh predmetih poklicne mature, kar pomeni, da se lahko 
popravljata največ dve negativni oceni. Znanje iz enega oziroma dveh negativno ocenjenih 
predmetov lahko znova dokazuje v dveh letih po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če v tem 
času ne opravi izpita/-ov, ponavlja poklicno maturo v celoti. 

Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta iz 
prvega izpitnega roka, ko opravlja drugi del poklicne mature. Popravlja lahko največ dve negativni 
oceni. 

Celotna poklicna matura se lahko opravlja tudi večkrat. Rezultati s preteklega opravljanja poklicne 
mature se ne upoštevajo. 

Kandidatu se trajno prizna le končna ocena, dosežena pri četrtem predmetu. 

Kandidat, ki je uspešno opravil poklicno maturo v celoti, lahko v dveh letih enkrat izboljšuje 
pozitivne ocene pri posameznih predmetih. Pravica do izboljševanja ocen ne pripada tistemu, ki 
končuje izobraževanje dve leti po izteku programa, ki ga je obiskoval oziroma v katerega je bil vpisan. 

 

2.7 Pritožbe zoper ocenjevanje – ugovor 
1. Kandidat se lahko pritoži, če meni, da so bila med izvajanjem izpita ali dela izpita (pisni, ustni 

oziroma praktični del) kršena pravila izvajanja poklicne mature in postopki, ki jih določa zakon ali 
predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. Pritožbo mora vložiti z ustrezno utemeljitvijo dan po 
opravljanju izpita, za katerega velja pritožba. 

2. Kandidat lahko zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, 
ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje). Zahtevo mora vložiti v treh dneh po objavi 
rezultatov. 

3. Kandidat lahko vloži pisni ugovor zoper način izračuna ocene ali oceno najpozneje dan po 
vpogledu. Ugovor mora biti obrazložen. 

4. Šola mora na podlagi kandidatovih pritožb izpeljati ustrezne postopke. 

Odločitve, ki jih v zvezi s pritožbami in ugovori zoper oceno sprejme šolska maturitetna 
komisija za poklicno maturo, so dokončne. 

 



12 Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 

2.8 Priznavanje izpitov 
Kandidatu, ki je predhodno opravljal kateri koli zaključek srednješolskega izobraževanja na isti ravni 
zahtevnosti, se pri pridobitvi novega naziva srednje strokovne izobrazbe pri poklicni maturi priznajo 
splošnoizobraževalni predmeti (prvi in tretji predmet). Pri tem velja: prvi predmet skupnega dela 
poklicne mature se prizna, če je kandidat predhodno opravil izpit iz slovenščine, na narodno mešanem 
območju, kjer živi italijanska narodna skupnost, pa iz italijanščine oziroma na narodno mešanem 
območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, iz madžarščine ali slovenščine. Tretji predmet 
poklicne mature se prizna, če je kandidat opravil izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika 
na narodno mešanem območju. 

Pri poklicni maturi se prizna tisti tuji jezik, za katerega je določen predmetni izpitni katalog. 

Kandidatu se lahko prizna tudi drugi predmet poklicne mature, če so vsebine enakovredne v obsegu 
najmanj 70 odstotkov. 

Četrti predmet poklicne mature v istem izobraževalnem programu – izdelek oziroma storitev in 
zagovor – se prizna trajno. V primeru prekvalifikacije kandidata o priznavanju odloči šola na podlagi 
sprejetih meril. 

Če na podlagi dokumenta o dokončanju izobraževanja ocene ni mogoče priznati, se kandidatu ne 
glede na način izvajanja zaključka izobraževanja, ki je do tedaj veljal, prizna ocena iz zaključnega 
letnika. 

 

2.9 Roki za dokončanje izobraževanja 
Kandidat ima pravico zaključiti izobraževanje v dveh letih po izteku programa, ki ga je obiskoval 
oziroma v katerega je bil vpisan. 

Seznam javnoveljavnih srednješolskih izobraževalnih programov je objavljen na spletnih straneh 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Iz objave je razvidno, v katerem šolskem letu se izteče posamezen izobraževalni program. V letu, v 
katerem se izteče, lahko kandidat opravlja poklicno maturo po tem programu le še v spomladanskem 
in jesenskem izpitnem roku. 
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3 PREDMETI POKLICNE MATURE 

3.1 Splošnoizobraževalni predmeti (prvi in tretji 
predmet) 

Splošnoizobraževalni predmeti skupnega dela poklicne mature (prvi predmet poklicne mature) so 
obvezni za vse kandidate in obsegajo: slovenščino; na območjih, kjer živi italijanska narodna 
skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela poklicne mature namesto 
slovenščine italijanščina, na območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost, pa kandidat lahko izbere 
slovenščino ali madžarščino. 

Splošnoizobraževalni predmeti izbirnega dela poklicne mature (tretji predmet poklicne mature) so: tuji 
jeziki, matematika in drugi jezik. 

Pravila glede izbirnih predmetov poklicne mature: na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, 
se kandidat v šoli z italijanskim učnim jezikom v izbirnem delu poklicne mature lahko odloči med 
matematiko, tujim jezikom ali slovenščino kot drugim jezikom. Na teh območjih je v šolah s slovenskim 
učnim jezikom v izbirnem delu poklicne mature na voljo matematika, tuji jezik ali italijanščina kot drugi 
jezik. 

Predmetni izpitni katalog za prvi in tretji predmet poklicne mature je enoten za vse kandidate, ki se 
izobražujejo po štiriletnih programih srednjega strokovnega izobraževanja, po dveletnih programih 
poklicno-tehniškega izobraževanja ali po enoletnem poklicnem tečaju. 

Predmetni izpitni katalogi so enotni tudi za vse kandidate. 

Za splošnoizobraževalne predmete poklicne mature je predmetne izpitne kataloge določil ustrezni 
strokovni svet Republike Slovenije. 

Pri posameznem delu izpita je navedeno največje možno število točk. 

V nadaljevanju so objavljeni pomembnejši podatki o izpitih, povzeti iz ustreznih predmetnih izpitnih 
katalogov, vključno z navedbo seje in datuma določitve v pristojnem strokovnem svetu. 

Napisan je tudi prvi izpitni rok, v katerem se predmetni izpitni katalog začne ali se je začel 
uporabljati kot podlaga za izpit pri poklicni maturi; uporablja se tudi v naslednjih izpitnih rokih, vse do 
določitve novega izpitnega kataloga, s katerim se nadomesti prejšnji. 
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► SLOVENŠČINA (prvi predmet poklicne mature) 

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA 
KATALOGA 

SSSI, 170. seja, 21. 5. 2015 

ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA 
IZPITNEGA KATALOGA 

Spomladanski izpitni rok 2017 

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni izpit: 60 točk 
Ustni izpit: 40 točk 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila;  
60 minut 

Izpitna pola 2: interpretacija umetnostnega besedila; 
60 minut 

 
 
 

► ITALIJANŠČINA (prvi predmet poklicne mature) 

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA 
KATALOGA 

SSSI, 148. seja, 19. 4. 2012 

ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA  
IZPITNEGA KATALOGA 

Spomladanski izpitni rok 2014 

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni izpit: 60 točk 
Ustni izpit: 40 točk 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila;  
60 minut 

Izpitna pola 2: šolski esej na literarno temo;  
60 minut 

 
 
► MADŽARŠČINA (prvi predmet poklicne mature) 

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA 
KATALOGA 

SSSI, 182. seja, 16. 2. 2017  

 

ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA  
IZPITNEGA KATALOGA 

Spomladanski izpitni rok 2019 

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni izpit: 60 točk 
Ustni izpit: 40 točk 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila;  
60 minut 

Izpitna pola 2: pisanje besedila na podlagi poljubnega 
književnega dela oziroma odlomka;  
60 minut 

 
 
  



Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 15 

► MATEMATIKA (tretji predmet poklicne mature) 

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA 
KATALOGA 

SSSI, 206. seja, 24. 4. 2020 

ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA  
IZPITNEGA KATALOGA 

Spomladanski izpitni rok 2022 

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni izpit: 70 točk 
Ustni izpit: 30 točk 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola: 11 krajših obveznih nalog in 3 
sestavljene izbirne naloge, od katerih 
kandidat izbere in reši dve;  
120 minut 

 
 
 

► ANGLEŠČINA (tretji predmet poklicne mature) 

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA 
KATALOGA 

SSSI, 190. seja, 22. 3. 2018 

ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA  
IZPITNEGA KATALOGA 

Spomladanski izpitni rok 2020  

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni izpit: 60 točk 
Ustni izpit: 40 točk 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 
60 minut 

Izpitna pola 2: pisno sporočanje;  
60 minut 
A – krajši pisni sestavek 
B – daljši pisni sestavek 

 
 
► NEMŠČINA (tretji predmet poklicne mature) 

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA 
KATALOGA 

SSSI, 199. seja, 18. 4. 2019 

ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA  
IZPITNEGA KATALOGA 

Spomladanski izpitni rok 2021 

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni izpit: 60 točk 
Ustni izpit: 40 točk 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 
60 minut 

Izpitna pola 2: pisno sporočanje;  
60 minut 
A – krajši pisni sestavek 
B – daljši pisni sestavek 
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► ITALIJANŠČINA (kot tuji in drugi jezik; tretji predmet poklicne mature) 

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA 
KATALOGA 

SSPSI, 118. seja, 10. 7. 2009 

ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA  
IZPITNEGA KATALOGA 

Spomladanski izpitni rok 2011 

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni izpit: 60 točk 
Ustni izpit: 40 točk 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 
60 minut 

Izpitna pola 2: pisno sporočanje;  
60 minut 
A – krajši pisni sestavek 
B – daljši pisni sestavek 

 
 
 

► SLOVENŠČINA (kot drugi jezik; tretji predmet poklicne mature) 

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA 
KATALOGA 

SSSI, 170. seja, 21. 5. 2015 

ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA  
IZPITNEGA KATALOGA 

Spomladanski izpitni rok 2017 

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni izpit: 60 točk 
Ustni izpit: 40 točk 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila;  
60 minut 

Izpitna pola 2: interpretacija umetnostnega besedila;  
60 minut 
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3.2 Drugi in četrti predmet 
Drugi predmet je obvezen za vse kandidate. Pri njem izkazujejo temeljno strokovno znanje, ki so ga 
usvojili pri različnih obveznih strokovnih modulih. Največkrat ime izpita drugega predmeta poklicne 
mature opredeljuje strokovno področje izobraževalnega programa in ni enako programski enoti 
izobraževalnega programa. 

Četrti predmet poklicne mature je določen z izobraževalnim programom in se izvaja kot: 

− izdelek in zagovor ali 

− storitev in zagovor ali 

− izdelek oziroma storitev in zagovor ali 

− izpitni nastop in zagovor (predšolska vzgoja) ali 

− praktična protetika in zagovor (zobotehnika). 

Predmetni izpitni katalog za drugi in četrti predmet poklicne mature je enak za programe, ki 
omogočajo pridobitev istega naziva strokovne izobrazbe in se izvajajo kot srednje strokovno ali 
poklicno-tehniško izobraževanje, kot poklicni tečaj ali kot program, prilagojen za izvajanje na narodno 
mešanem območju ali za kandidate s posebnimi potrebami. Tako se zagotavljajo enaki standardi 
znanja pri izpitu, ne glede na izobraževalno pot ali kandidatov status (dijak, udeleženec izobraževanja 
odraslih). 

V nadaljevanju so zapisani pomembnejši podatki o izpitih za drugi in četrti predmet (razvrščeni po 
abecedi) za vse izobraževalne programe za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

Če je v prvem stolpcu (program in vrsta programa) navedenih več programov, zanje velja enak naziv 
srednje strokovne izobrazbe, ki ga navajamo v moški in ženski obliki. Pri vsakem programu navajamo 
številko Uradnega lista Republike Slovenije z letom objave odredbe oziroma pravilnika o sprejetju 
programa.  

Podatki o izpitu iz drugega in četrtega predmeta so povzeti iz ustreznih predmetnih izpitnih katalogov. 
Navedeni so številka seje in datum njihove določitve v Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje ter prvi izpitni rok, v katerem se predmetni izpitni katalog začne ali se je začel 
uporabljati kot podlaga za izpit pri poklicni maturi. Uporablja se še v naslednjih izpitnih rokih, dokler ni 
določen novi katalog, ki nadomesti prejšnjega. 

Pri posameznem delu izpita je navedeno največje možno število točk. 
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► ARANŽERSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

ARANŽERSKI TEHNIK SSI 53/2008 OBLIKOVANJE V ARANŽERSTVU 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 45 minut 
Izpitna pola 2: 45 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 60 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► AVTOSERVISNI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

AVTOSERVISNI TEHNIK PTI 55/2007 in 
85/2013 

AVTOMEHATRONIKA 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 70 točk 
ustni izpit: 30 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 99. seja, 9. 7. 2007 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2009 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 60 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► EKONOMSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

EKONOMSKI TEHNIK SSI 
EKONOMSKI TEHNIK (IS) SSI 
EKONOMSKI TEHNIK (DV) SSI 
EKONOMSKI TEHNIK  
(gibalno ovirani) SSI 
EKONOMSKI TEHNIK  
(slepi in slabovidni) SSI 
EKONOMSKI TEHNIK (SI) SSI 
EKONOMSKI TEHNIK PTI 
EKONOMSKI TEHNIK (IS) PTI 
EKONOMSKI TEHNIK (DV) PTI 
EKONOMSKI TEHNIK  
(gibalno ovirani) PTI 
EKONOMSKI TEHNIK PTI  
(slepi in slabovidni) 
EKONOMSKI TEHNIK PT 

53/2008 
53/2008 
53/2008 
53/2008 

 
53/2008 

 
12/2017 
53/2008 
85/2008 
95/2009 
30/2009 

 
110/2010 

 
47/2011 

GOSPODARSTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 173. seja, 21. 6. 2019 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2021 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 40 točk 
ustni izpit: 60 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 70 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 30 točk 
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► ELEKTROTEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

ELEKTROTEHNIK SSI 
 
ELEKTROTEHNIK (SI) SSI 
 
ELEKTROTEHNIK PTI 
 
 
ELEKTROTEHNIK  
(gibalno ovirani) PTI 
 

53/2008 in 
101/2013 
12/2017 

 
53/2008 in 
101/2013 
13/2020 

30/2009 in 
101/2013 
13/2020 

 

ELEKTROTEHNIKA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 176. seja, 17. 1. 2020 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2022 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 120 minut 
 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 55 točk 
– dokumentacija: 15 točk 
zagovor: 20 točk 

► FARMACEVTSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

FARMACEVTSKI TEHNIK SSI 53/2008 FARMACIJA  
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 34 točk 
ustni izpit: 66 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 90 minut 

IZDELEK IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 15 točk 
– izvedba: 35 točk 
– dokumentacija: 30 točk 
zagovor: 20 točk 

► FOTOGRAFSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: fotografski tehnik/fotografska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI 30/2009 
 

FOTOGRAFIJA 
Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2011 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 45 minut 
Izpitna pola 2: 45 minut 

IZDELEK IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2011 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 30 točk 
– izvedba: 30 točk 
– dokumentacija: 20 točk 
zagovor: 20 točk 
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► GASTRONOMIJA 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

GASTRONOMIJA PTI 
GASTRONOMIJA (IS) PTI 
GASTRONOMIJA (DV) PTI 

53/2008 
85/2008 
95/2009 

GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE 
STORITVE 
Določitev PIK:  
SSPSI, 161. seja, 2. 6. 2017 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2019 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 85 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 15 točk 
– izvedba: 55 točk 
– dokumentacija: 15 točk 
zagovor: 15 točk 

► GASTRONOMIJA IN TURIZEM 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

GASTRONOMIJA IN TURIZEM SSI 
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SI) 
SSI 
GASTRONOMIJA IN TURIZEM PT 
 

53/2008 
12/2017 
 
30/2009 

GASTRONOMIJA IN TURIZEM S 
PODJETNIŠTVOM 
Določitev PIK:  
SSPSI, 161. seja, 2. 6. 2017  
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2019 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 75 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 55 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 25 točk 

► GEODETSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: geodetski tehnik/geodetska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

GEODETSKI TEHNIK SSI 53/2008 OSNOVE GEODEZIJE 
Določitev PIK:  
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 50 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 30 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 50 točk 
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► GEOTEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: geotehnik/geotehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

GEOTEHNIK SSI 
GEOTEHNIK PTI 

53/2008 
53/2008 
 

RUDARSTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 55 točk 
ustni izpit: 45 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega:  
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 60 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► GOZDARSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: gozdarski tehnik/gozdarska tehnica 
 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

GOZDARSKI TEHNIK SSI 55/2007 GOZDARSTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 166. seja, 20. 4. 2018 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2020 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 120 minut 
 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 166. seja, 20. 4. 2018 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2020 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 12 točk 
– izvedba: 60 točk 
– dokumentacija: 8 točk 
zagovor: 20 točk 

► GRADBENI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

GRADBENI TEHNIK SSI 
GRADBENI TEHNIK PTI 

53/2008 
110/2010 

GRADITEV OBJEKTOV 
Določitev PIK:  
SSPSI, 131. seja, 6. 7. 2011 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2013 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 30 točk 
zagovor: 20 točk 
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► GRAFIČNI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: grafični tehnik/grafična tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

GRAFIČNI TEHNIK SSI 
GRAFIČNI TEHNIK  
(gluhi in naglušni, govorno-
jezikovne motnje) SSI  
GRAFIČNI TEHNIK PTI 
GRAFIČNI TEHNIK PTI  
(gluhi in naglušni, govorno-
jezikovne motnje) 

7/2015 
4/2016 

 
 

4/2016 
4/2016 

 

TEHNOLOGIJA TISKA IN 
DODELAVE 
Določitev PIK:  
SSPSI, 166. seja, 20. 4. 2018 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2020 
 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 120 minut 
 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 148. seja, 12. 12. 2014 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2018 
 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 65 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 45 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 35 točk 

► HORTIKULTURNI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

HORTIKULTURNI TEHNIK SSI 
HORTIKULTURNI TEHNIK PTI 

55/2007 
55/2007 

 

HORTIKULTURA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 135. seja, 18. 5. 2012 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2014 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 40 točk 
ustni izpit: 60 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 15 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 15 točk 
zagovor: 20 točk 

► KEMIJSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/kemijska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

KEMIJSKI TEHNIK SSI 
KEMIJSKI TEHNIK (DV) SSI 

53/2008 
7/2014 

KEMIJA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 141. seja, 24. 5. 2013  
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2015 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 20 minut 
Izpitna pola 2: 100 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 75 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 15 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 20 točk 
zagovor: 25 točk 
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► KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

KMETIJSKO-POJETNIŠKI TEHNIK 
SSI 
KMETIJSKO-PODJETNIŠKI 
TEHNIK PTI 

55/2007 
 

55/2007 

KMETIJSTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 40 točk 
ustni izpit: 60 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 

Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 25 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 15 točk 
zagovor: 20 točk 

► KOZMETIČNI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

KOZMETIČNI TEHNIK SSI 

 
KOZMETIČNI TEHNIK (SI) SSI 

55/2007, 
47/2011 in 
101/2013 
12/2017 

KOZMETIKA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 

Začetek uporabe PIK:  
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 40 točk 
ustni izpit: 60 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 90 minut 

STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 154. seja, 11. 3. 2016 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2018 

Deli in členitev izpita v točkah: 
storitev: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 30 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► LADIJSKI STROJNI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: ladijski strojni tehnik/ladijska strojna tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

LADIJSKI STROJNI TEHNIK SSI 110/2010 LADIJSKI STROJI 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2014 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2014 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje:10 točk 
– izvedba: 60 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 
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► LESARSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica 
Program in vrsta programa Sprejetje 

progr. Drugi predmet Četrti predmet 

LESARSKI TEHNIK SSI 
LESARSKI TEHNIK PTI 
LESARSKI TEHNIK PTI  
(gluhi in naglušni, govorno-
jezikovne motnje) 

53/2008 
53/2008 

110/2010 

LESARSTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 50 minut 
Izpitna pola 2: 70 minut 

IZDELEK IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 60 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► LOGISTIČNI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica 
Program in vrsta programa Sprejetje 

progr. Drugi predmet Četrti predmet 

LOGISTIČNI TEHNIK SSI 
LOGISTIČNI TEHNIK PTI 
 

53/2008 
95/2009 

LOGISTIKA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 173. seja, 21. 6. 2019      
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2021 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 120 minut 
 
 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010  

Začetek uporabe PIK:  
spomladanski izpitni rok 2012 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oz storitev: 70 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 20 točk 
zagovor: 30 točk 

► MEDIJSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica 
Program in vrsta programa Sprejetje 

progr. Drugi predmet Četrti predmet 

MEDIJSKI TEHNIK SSI 
MEDIJSKI TEHNIK  
(gluhi in naglušni, govorno-
jezikovne motnje) SSI 

53/2008 
30/2009 

MEDIJSKA IN GRAFIČNA 
TEHNOLOGIJA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 173. seja, 21. 6. 2019 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2021 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 120 minut 
 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 75 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 15 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 20 točk 
zagovor: 25 točk 
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► METALURŠKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: metalurški tehnik/metalurška tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

METALURŠKI TEHNIK SSI 4/2016 METALURGIJA 
Določitev PIK: 
SSPSI, 152. seja, 18. 12. 2015 
Začetek uporabe PIK:  
spomladanski izpitni rok 2019 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 70 točk 
ustni izpit: 30 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 152. seja, 18. 12. 2015 
Začetek uporabe PIK:  
spomladanski izpitni rok 2019 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► NARAVOVARSTVENI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

NARAVOVARSTVENI TEHNIK SSI 53/2008 in 
94/2014 

NARAVOVARSTVO 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK:  
spomladanski izpitni rok 2012 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 40 točk 
ustni izpit: 60 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK:  
spomladanski izpitni rok 2012 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► OKOLJEVARSTVENI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK SSI 53/2008 OKOLJEVARSTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK:  
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 60 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 
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► PLOVBNI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: plovbni tehnik/plovbna tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

PLOVBNI TEHNIK SSI 110/2010 NAVTIKA 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2014 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 64 točk 
ustni izpit: 36 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 60 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2014 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► PREDŠOLSKA VZGOJA 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok  

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

PREDŠOLSKA VZGOJA SSI 
PREDŠOLSKA VZGOJA (IS) SSI 
PREDŠOLSKA VZGOJA  PT 
 

53/2008 
4/2016 

30/2009 

VZGOJA PREDŠOLSKEGA 
OTROKA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 164. seja, 22. 12. 2017 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2020 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 70 točk 
ustni izpit: 30 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 100 minut 

IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izpitni nastop: 75 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 15 točk 
zagovor: 25 točk 

► STROJNI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

STROJNI TEHNIK SSI 
STROJNI TEHNIK (DV) SSI 
STROJNI TEHNIK (SI) SSI 
STROJNI TEHNIK PTI 
STROJNI TEHNIK (IS) PTI 
STROJNI TEHNIK (DV) PTI 
STROJNI TEHNIK PTI  
(gluhi in naglušni, govorno-
jezikovne motnje) 
 

53/2008 
53/2008 
12/2017 
53/2008 
85/2008 
95/2009 

110/2010 
 

STROJNIŠTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 70 točk 
ustni izpit: 30 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 
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► TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica elektronskih komunikacij 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

TEHNIK ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJ SSI 
 

 

53/2008 in 
101/2013 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 
Določitev PIK:  
SSPSI, 176. seja, 17. 1. 2020 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2022 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 90 minut 
 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 30 točk 
zagovor: 20 točk 

► TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica laboratorijske biomedicine  

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

TEHNIK LABORATORIJSKE 
BIOMEDICINE SSI 

53/2008 LABORATORIJSKA BIOMEDICINA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 90 minut 

STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
storitev: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 4 točke 
– izvedba: 68 točk 
– dokumentacija: 8 točk 
zagovor: 20 točk 

► TEHNIK MEHATRONIKE 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

TEHNIK MEHATRONIKE SSI 
 
TEHNIK MEHATRONIKE (SI) SSI 
TEHNIK MEHATRONIKE PTI 
 
 
TEHNIK MEHATRONIKE DV PTI   

5/2011 in 
101/2013 
12/2017 

53/2008, 
85/2013 in 

101/2013 
7/2014 

 
 

MEHATRONIKA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 161. seja, 2. 6. 2017 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2019 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 120 minut  
 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 127. seja, 21. 12. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2013 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 55 točk 
– dokumentacija: 15 točk 
zagovor: 20 točk 
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► TEHNIK OBLIKOVANJA 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica oblikovanja  

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

TEHNIK OBLIKOVANJA SSI 
 

27/2011 
 
 

UMETNOSTNA ZGODOVINA 
Določitev PIK: 
SSPSI, 129. seja, 4. 3. 2011 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2013 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 90 minut 

IZDELEK IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 129. seja, 4. 3. 2011 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2013 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– izvedba: 30 točk 
– dokumentacija: 30 točk 
zagovor: 20 točk 

► TEHNIK OPTIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik optik/tehnica optičarka 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

TEHNIK OPTIK SSI 
 

53/2008 OPTIKA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 20 točk 
zagovor: 20 točk 

► TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA SSI 
 
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SI) 
SSI 
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PTI 
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS) 
PTI 
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PTI 
(gluhi in naglušni, govorno 
jezikovne motnje) 
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PT 

53/2008 in 
101/2013 
12/2017 

 
10/2018 
10/2018 

 
10/2018 

 
47/2011 in 
101/2013 

RAČUNALNIŠTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 161. seja, 2. 6. 2017 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2019 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 120 minut 
 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 55 točk 
– dokumentacija: 15 točk 
zagovor: 20 točk 
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► TEHNIK STEKLARSTVA 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica steklarstva  

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

TEHNIK STEKLARSTVA SSI 
TEHNIK STEKLARSTVA PTI 

53/2008 
53/2008 

STEKLARSTVO 
Določitev PIK:  
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 20 točk 
zagovor: 20 točk 

► TEHNIK VAROVANJA 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica varovanja  

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

TEHNIK VAROVANJA PTI 
TEHNIK VAROVANJA SSI 

7/2014 
7/2014 

ZASEBNO VAROVANJE 
Določitev PIK:  
SSPSI, 144. seja, 22. 11. 2013 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2016 
Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 
Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 90 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 144. seja, 22. 11. 2013 
Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2016 
Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 70 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 40 točk 
– dokumentacija: 20 točk 
zagovor: 30 točk 

► USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

USTVARJALEC MODNIH 
OBLAČIL SSI 
USTVARJALEC MODNIH 
OBLAČIL PTI 
USTVARJALEC MODNIH 
OBLAČIL PTI  
(gluhi in naglušni, govorno-
jezikovne motnje) 

55/2007 
 

30/2009 
 

110/2010 

MODNA OBLAČILA 
Določitev PIK: 
SSPSI, 118. seja, 10. 7. 2009 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2011 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 40 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK IN ZAGOVOR  
Določitev PIK: 
SSPSI, 118. seja, 10. 7. 2009 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2011 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– dokumentacija: 20 točk 
– izvedba: 40 točk 
zagovor: 20 točk 
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► VETERINARSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: veterinarski tehnik/veterinarska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

VETERINARSKI TEHNIK SSI 53/2008 
 

VETERINARSTVO 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 40 točk 
ustni izpit: 60 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 60 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 85–95 
točk, od tega: 
– načrtovanje: 5–15 točk 
– izvedba: 50–85 točk 
– dokumentacija: 5–20 točk 
zagovor: 5–15 točk 

► ZDRAVSTVENA NEGA 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

ZDRAVSTVENA NEGA SSI 
ZDRAVSTVENA NEGA (SI) SSI 
ZDRAVSTVENA NEGA PTI 
 

53/2008 
12/2017 
53/2008 

ZDRAVSTVENA NEGA  
Določitev PIK:  
SSPSI, 164. seja, 22. 12. 2017 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2020 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 100 minut 
 

STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 154. seja, 11. 3. 2016  

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2018 

Deli in členitev izpita v točkah: 
storitev: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 

► ZDRAVSTVENA NEGA 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

ZDRAVSTVENA NEGA SSI 
ZDRAVSTVENA NEGA (SI) SSI 
 

8/2019 
8/2019 

ZDRAVSTVENA NEGA  
Določitev PIK:  
SSPSI, 169. seja, 14. 12. 2018 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2021 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 60 točk 
ustni izpit: 40 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 100 minut 
 

STORITEV IN ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 169. seja, 14. 12. 2018  

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2021 

Deli in členitev izpita v točkah: 
storitev: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 20 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 10 točk 
zagovor: 20 točk 
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► ZOBOTEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: zobotehnik/zobotehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

ZOBOTEHNIK SSI 53/2008 ZOBNA PROTETIKA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 131. seja, 6. 7. 2011 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2013 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 50 točk 
ustni izpit: 50 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola: 90 minut 

PRAKTIČNA PROTETIKA IN 
ZAGOVOR 
Določitev PIK:  
SSPSI, 131. seja, 6. 7. 2011 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2013 

Deli in členitev izpita v točkah: 
storitev: 80 točk,  
od tega: 
– načrtovanje: 5 točk 
– izvedba: 70 točk 
– dokumentacija: 5 točk 
zagovor: 20 točk 

► ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 
Naziv srednje strokovne izobrazbe: živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica 

Program in vrsta programa Sprejetje 
progr. Drugi predmet Četrti predmet 

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 
SSI 
ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 
PTI 

55/2007 
 

53/2008 

ŽIVILSTVO IN PREHRANA 
Določitev PIK:  
SSPSI, 108. seja, 9. 5. 2008 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli izpita v točkah: 
pisni izpit: 40 točk 
ustni izpit: 60 točk 

Členitev pisnega izpita in trajanje: 
Izpitna pola 1: 30 minut 
Izpitna pola 2: 75 minut 

IZDELEK OZIROMA 
STORITEV IN ZAGOVOR 

Določitev PIK:  
SSPSI, 108. seja, 9. 5. 2008 

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010 

Deli in členitev izpita v točkah: 
izdelek oziroma storitev: 75 točk, 
od tega: 
– načrtovanje: 10 točk 
– izvedba: 50 točk 
– dokumentacija: 15 točk 
zagovor: 25 točk 
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4 PRILAGODITVE ZA KANDIDATE  
S POSEBNIMI POTREBAMI 

Opravljanje poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do prilagojenega 
načina izvajanja mature, urejata Zakon o maturi6 in Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s 
posebnimi potrebami7. Izvajanje mature je prilagojeno na tak način, da kandidati s posebnimi 
potrebami lahko izkažejo svoje znanje in sposobnosti. 

Med kandidate s posebnimi potrebami štejemo kandidate z odločbo o usmeritvi in druge. 

Kandidati z odločbo o usmeritvi so tisti, ki so bili na podlagi zakona, ki ureja usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami, z odločbo o usmeritvi usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene izobraževalne programe z 
enakovrednim izobrazbenim standardom. Svojo pravico do prilagojenega načina izvajanja mature 
uveljavljajo v skladu s prilagoditvami, ki so jih na podlagi odločbe o usmeritvi in strokovnega mnenja 
imeli med izobraževanjem in ne presegajo prilagoditev za posamezno skupino kandidatov s posebnimi 
potrebami, določenih v Preglednici možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s 
posebnimi potrebami, ki je sestavni del Vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami 
pri opravljanju mature (v nadaljnjem besedilu: vloga za kandidate s posebnimi potrebami). Med 
kandidate z odločbo o usmeritvi spadajo tudi kandidati, ki ob prijavi na maturo nimajo več statusa 
dijaka, so pa bili med rednim izobraževanjem z odločbo usmerjeni v izobraževalne programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene izobraževalne programe 
z enakovrednim izobrazbenim standardom. Kandidati z odločbo o usmeritvi uveljavljajo pravico do 
prilagojenega načina izvajanja mature na podlagi zadnje odločbe o usmeritvi in strokovnega mnenja 
komisije za usmerjanje. 

Drugi kandidati so tisti kandidati, ki v utemeljenih primerih potrebujejo prilagojen način izvajanja 
mature in nimajo odločbe o usmeritvi (v nadaljnjem besedilu: kandidati brez odločbe o usmeritvi). Ti 
kandidati so:  

− kandidati, ki zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se jim je 
zgodila v šolskem letu, v katerem bodo opravljali maturo, potrebujejo 
prilagoditve, kot jih imajo slepi, slabovidni ali kandidati z okvaro vidne 
funkcije, gluhi ali naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni;  

− kandidati z barvno slepoto in  

− kandidati brez statusa dijaka, ki med rednim izobraževanjem niso pridobili 
odločbe o usmeritvi, imajo pa posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in bi 
bili v skladu s pravilnikom, ki ureja organizacijo in način dela komisij za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, opredeljeni kot slepi ali slabovidni 
oziroma kot kandidati z okvaro vidne funkcije, kot gluhi ali naglušni, gibalno 
ovirani ali dolgotrajno bolni. 

Kandidat brez odločbe o usmeritvi uveljavlja pravico do prilagojenega načina izvajanja mature na 
podlagi dokazila pristojne institucije oziroma mnenja zdravnika specialista za posamezno področje, ki 
ni starejše od enega leta. 

Kandidat s posebnimi potrebami ob predprijavi k maturi do 15. novembra izpolni tudi vlogo za 
kandidate s posebnimi potrebami skupaj s šolo, na kateri je vpisan oziroma bo opravljal maturo. 
Kandidat, ki uveljavlja prilagojeni način ocenjevanja izpitov, k vlogi priloži odločbo o usmeritvi in 
strokovno mnenje komisije za usmerjanje. Kandidat brez odločbe o usmeritvi predloži poleg vloge za 
kandidate s posebnimi potrebami tudi ustrezno dokazilo pristojne institucije oziroma mnenje zdravnika 
specialista za posamezno področje (v nadaljevanju: dokazila). 

Kandidat brez odločbe o usmeritvi, ki zahteva prilagoditve pri opravljanju mature, lahko vlogo za 
kandidate s posebnimi potrebami in dokazila predloži najpozneje do roka za prijavo na maturo.  

                                                      
6 Uradni list RS, št. 1/07 - ZMat-UPB1  in Ur. l. RS, št. 46/16 – ZOFVI-L 
7 Uradni list št. 82/14 
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Kandidat, ki se poškoduje, se mu zgodi nesreča ali pa zboli teden pred prijavo ali po izteku roka za 
prijavo na maturo, mora najpozneje v treh delovnih dneh po dogodku o tem obvestiti šolo ter oddati 
vlogo za kandidate s posebnimi potrebami in dokazila. Šola podatke o kandidatu s posebnimi 
potrebami najpozneje naslednji delovni dan vnese v program za prijavo kandidatov s posebnimi 
potrebami.  

Za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami in druge so mogoče te prilagoditve: 

− prilagojeni način opravljanja izpita, 

− prilagoditev gradiva za izpit, 

− opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov, 

− prilagojeni način ocenjevanja. 

Podrobnejši opis prilagoditev je sestavni del Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s 
posebnimi potrebami. 

DK PM na predlog Rica odloči o prilagojenem načinu opravljanja mature in določi prilagojeni način 
opravljanja poklicne mature za posameznega kandidata ter o tem obvesti kandidata s posebnimi 
potrebami in šolo. 

Kandidat z odločbo o usmeritvi ima skladno z Zakonom o maturi pravico do opravljanja poklicne 
mature v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih. Če želi, da se mu (ob izpolnjevanju pogojev) pri 
vpisu v nadaljnje izobraževanje upošteva, kakor da je maturo opravljal v spomladanskem izpitnem 
roku, mora v skladu s 27. členom Zakona o maturi na pristojno državno komisijo nasloviti posebno 
prošnjo z utemeljitvijo. 
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Krajšave

Vrste izobraževalnih programov:

SSI – program srednjega strokovnega izobraževanja

PTI – program poklicno-tehniškega izobraževanja (izobraževanje po pridobljeni srednji poklicni izobrazbi)

PT – izobraževalni program poklicnega tečaja



Prilagojeni izobraževalni programi:

SI – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre in se izvaja v slovenskem učnem jeziku

IS – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre in se izvaja v italijanskem učnem jeziku

DV – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju

gibalno ovirani – izobraževalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (gibalno ovirani)

slepi in slabovidni – izobraževalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni)

gluhi in naglušni – izobraževalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni ter z govorno-jezikovnimi motnjami)

SSPSI – Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje

SSSI – Strokovni svet RS za splošno izobraževanje

PIK – predmetni izpitni katalog







MATURITETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO 2022

Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022 je sprejela Državna komisija za poklicno maturo na 37. redni seji 29. 4. 2020 ter ga predložila v določitev Strokovnemu svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Ta ga je v skladu z 20. členom Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - ZMat-UPB1  in Ur. l. RS, št. 46/16 – ZOFVI-L) določil na 179. seji 22. 5. 2020.

Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo začne veljati s spomladanskim izpitnim rokom 2022 ter velja še v jesenskem izpitnem roku 2022 in zimskem izpitnem roku 2023.
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PREDGOVOR

Z Maturitetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo smo opredelili vsebine, kot jih določajo vzgojno-izobraževalni programi ter Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - ZMat-UPB1  in Ur. l. RS, št. 46/16 – ZOFVI-L) in podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi. Katalog vsebuje informacije, ki so povezane z ocenjevanjem pri poklicni maturi, popravljanjem negativnih ocen, izboljševanjem ocen in ponovnem opravljanju celotne poklicne mature, o možnostih in postopkih za pritožbe, pravici do vpogleda in ugovora ter rokih za dokončanje izobraževanja po posameznem izobraževalnem programu.

Kandidati bodo pri poklicni maturi 2022 opravljali izpite v skladu s tem maturitetnim izpitnim katalogom in dokazovali doseganje standardov znanja tako, kot je določeno s predmetnimi izpitnimi katalogi, skladno z veljavno zakonodajo. Kandidati imajo pravico opravljati poklicno maturo po programu, po katerem so se izobraževali, še dve leti po njegovem izteku. To je pomembno zlasti, ko se izobraževalni programi z različno vsebino poklicne mature ne ločijo po imenih, zato smo pri vsakem izobraževalnem programu navedli številko in letnico Uradnega lista RS, v katerem je objavljen. 

Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov in se opravlja na eni ravni zahtevnosti. Pri slovenščini, madžarščini in italijanščini je ocenjevalna lestvica ustrezno povišana.

Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na šoli, na kateri opravljajo poklicno maturo, pri razredniku in tajniku šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.

Za ustrezno pripravo in potek poklicne mature ter njeno ovrednotenje bo Državna komisija za poklicno maturo v skladu s svojo pristojnostjo sprejela ustrezne strokovne odločitve, o katerih bo sproti seznanjala šole in kandidate.



	Dr. Slavica Černoša

	               urednica




1	CILJI IN IZVEDBA POKLICNE MATURE

1.1	Poklicna matura kot izpit z dvojno kvalifikacijo

Poklicna matura kot zaključek omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

1.	Posameznik si s poklicno maturo pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev.

2.	S poklicno maturo se je mogoče vpisati v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja.



Vpis v posamezni univerzitetni študij ureja 38. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), ki določa, da se v študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja in izpit iz enega od predmetov splošne mature. Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in predmet mature sta določena s študijskim programom. Če se kandidat odloči za opravljanje posameznega predmeta splošne mature, ga opravlja v skladu z Zakonom o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - ZMat-UPB1  in Ur. l. RS, št. 46/16 – ZOFVI-L), Pravilnikom o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11) in Navodili o sprejemu drugih kandidatov k posameznemu izpitu splošne mature ali splošni maturi v celoti (Državna komisija za splošno maturo, 40. redna seja z dne 5. 4. 2019, št. 0071-2/2019). Posamezni izpit splošne mature se lahko opravlja v času opravljanja poklicne mature oziroma po opravljeni poklicni maturi. Kandidat, ki opravlja posamezni izpit splošne mature, pri katerem se zunanje ocenjevanje dopolnjuje z nekaterimi oblikami notranjega ocenjevanja, se mora vključiti v proces priprave praktičnega dela izpita na začetku šolskega leta, v nasprotnem primeru lahko opravlja le pisni izpit, ki znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.



1.2	Kdo lahko opravlja poklicno maturo

Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je:

uspešno končal 4. letnik in vse obveznosti iz programa srednjega strokovnega izobraževanja,

uspešno končal 2. letnik in vse obveznosti iz programa poklicno-tehniškega izobraževanja,

uspešno končal poklicni tečaj ali

opravil mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit.



Poklicna matura pomeni zaključek šolanja po določenem izobraževalnem programu, zato se kandidat prijavi k njenemu opravljanju, ko izpolni vse obveznosti iz programa, na šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na kateri je bil vpisan med šolanjem oz. na kateri je končal zadnji letnik.



Koledar opravljanja poklicne mature

Poklicna matura se opravlja v treh izpitnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Datume izpitov za posamezni izpitni rok določa koledar poklicne mature, ki je objavljen na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (www.ric.si). Sestavni del maturitetnega koledarja so tudi datumi za prijavo in odjavo v posameznem izpitnem roku.






1.3	Opravljanje poklicne mature v dveh delih

Poklicna matura se opravlja v celoti, torej je treba opraviti izpite iz vseh štirih predmetov v enem izpitnem roku.

Izjemoma lahko opravljajo maturo v dveh delih, in sicer v dveh zaporednih izpitnih rokih, kandidati:

udeleženci izobraževanja odraslih[footnoteRef:1], [1:  Izraz "udeleženec izobraževanja odraslih" se uporablja za dijaka, ki se izredno izobražuje po zakonu, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.] 


brez statusa dijaka,

s posebnimi potrebami,

ki iz zdravstvenih, socialnih ali drugih upravičenih razlogov niso mogli opravljati izpitov poklicne mature v celoti v istem izpitnem roku.

Za upravičene razloge se štejejo: težja akutna bolezen, nesreča in drugi zdravstveni razlogi, ki onemogočajo opravljanje izpitov. O upravičenosti razlogov na podlagi vloge, ki je dopolnjena z ustreznimi dokazili, odloča Državna komisija za poklicno maturo.



1.4	Obvezni in izbirni predmeti poklicne mature

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov.

Prva dva predmeta sta obvezna: prvi predmet je slovenščina, na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom namesto slovenščine italijanščina in na območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost, lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino. Drugi predmet je izpit, s katerim se preverja temeljno strokovno znanje.

Pri dveh predmetih lahko kandidat izbira: pri tretjem se odloča med matematiko ali tujim jezikom, na narodno mešanem območju v Slovenski Istri pa tudi za drugi jezik (slovenščino ali italijanščino). Pri četrtem predmetu izbira med različnimi oblikami praktičnega dela v poklicu. V skladu z izobraževalnim programom izbira med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom[footnoteRef:2]. [2:  V programu predšolske vzgoje.] 




		Predmeti

		Obvezni

		Izbirni



		Prvi predmet

		Slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

		



		Drugi predmet

		Temeljno strokovno znanje

		



		Tretji predmet

		

		Matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina in italijanščina) ali drugi jezik[footnoteRef:3] [3:  Na narodno mešanem območju v Slovenski Istri na šolah s slovenskim učnim jezikom je to italijanščina, na šolah z italijanskim učnim jezikom pa slovenščina.] 




		Četrti predmet

		

		Izdelek oziroma storitev in zagovor, izpitni nastop in zagovor2, praktična protetika in zagovor[footnoteRef:4] [4:  V programu zobotehnik.] 








1.5	Predmetni izpitni katalogi

V predmetnih izpitnih katalogih so določeni:

cilji mature pri maturitetnem predmetu,

načini in oblike ocenjevanja znanja,

sestavni deli izpita,

delež ocene pri delih izpita v skupni oceni,

trajanje posameznega dela izpita,

dovoljeni pripomočki in sredstva,

primeri izpitnih vprašanj in ocenjevanja,

vrednotenje oziroma točkovanje in merila za ocenjevanje.

Šola seznani kandidata s predmetnim izpitnim katalogom najpozneje do 1. oktobra v zaključnem letniku.

Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.




2	OCENJEVANJE PRI POKLICNI MATURI

2.1	Ocenjevanje

2.1.1 Točkovanje

Ocenjevalci morajo pri vseh delih izpita upoštevati navodila za ocenjevanje s točkami. Upoštevajo se točke, dobljene pri vseh njegovih delih.

Navodila za ocenjevanje splošnoizobraževalnega predmeta za posamezen izpitni rok določi državna predmetna komisija za poklicno maturo, za drugi in četrti predmet pa strokovni aktiv šole oziroma drugi pripravljavci gradiva za izpit oziroma državna predmetna komisija za poklicno maturo.



2.1.2 Merila za pretvorbo točk v oceno

Kadar je pri predmetu predvidenih več delov izpita (npr. pisni in ustni izpit; izdelek oziroma storitev in zagovor), se kandidatu upošteva vsota točk, ki jih je dosegel pri teh delih. Uspeh pri posameznih predmetih se ocenjuje z ocenami (1–5) oziroma s točkovnimi ocenami (1–8). Z merili za pretvorbo točk v ocene se določi število točk (meja) za pozitivno oceno: zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Za prvi predmet (slovenščina, madžarščina oziroma italijanščina) je ocenjevalna lestvica ustrezno povišana tako, da kandidat dobi tudi točkovno oceno od 1 do 8.

Kandidat, ki je pri predmetu dosegel manj točk, kakor je določeno za najnižjo pozitivno oceno (2), dobi negativno oceno oziroma nezadostno (1). Ne glede na to pri predmetu, pri katerem doseže vsaj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, prejme oceno zadostno (2), če je pri vsakem od preostalih predmetov dosegel najmanj oceno dobro (3).

Državna komisija za poklicno maturo, na predlog državne predmetne komisije za poklicno maturo, določi merila za pretvorbo točk v ocene. Za drugi in četrti predmet ta merila, na predlog strokovnih aktivov šol oziroma drugih pripravljavcev gradiva za izpit oziroma državne predmetne komisije za poklicno maturo, določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo.

Merila, sprejeta za spomladanski izpitni rok, veljajo v naslednjih dveh zaporednih izpitnih rokih.



2.2	Zunanje ocenjevanje znanja

Poklicna matura je delno zunanji izpit, ker

se izvaja po enotnem izpitnem redu za vse kandidate,

se pisni izpit pri prvem, drugem[footnoteRef:5] in tretjem predmetu opravlja z enakimi izpitnimi polami in enakimi nalogami, na isti dan in ob isti uri, [5:  Velja za predmete: elektrotehnika, farmacija, gastronomija in turistične storitve (PTI) in gastronomija in turizem s podjetništvom (SSI), gospodarstvo, kozmetika, logistika, mehatronika, medijska in grafična tehnologija, računalništvo, vzgoja predšolskega otroka, strojništvo in zdravstvena nega.] 


se naloge v pisnih izdelkih pri prvem, drugem5 in tretjem predmetu točkujejo enako za vse kandidate,

se točke pretvarjajo v ocene po enakih merilih za prvi, drugi5 in tretji predmet,

drugo izpitno polo iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine), tujih jezikov in drugega jezika ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca,

se izpit iz drugega predmeta poklicne mature izvede v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi in po veljavnih Navodilih za pripravo izpitnih kompletov, ki jih je sprejela Državna komisija za poklicno maturo na predlog Centra RS za poklicno izobraževanje, 

se izpit iz četrtega predmeta poklicne mature izvede v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi in priporočili Centra RS za poklicno izobraževanje ob prisotnosti zunanjih članov, predstavnikov delodajalcev v šolskih izpitnih komisijah.



2.3	Izpiti in deli izpitov

Pri poklicni maturi se znanje ocenjuje v obsegu in na način, ki sta opredeljena z veljavnim predmetnim izpitnim katalogom.

Izpit iz določenega predmeta je lahko sestavljen iz posamičnih delov, kakor določa predmetni izpitni katalog. Ti deli so: pisni in ustni izpit, praktični del izpita in zagovor.

Če kandidat dela izpita ni opravljal, se ta del oceni z nič točkami.



2.3.1 Pisni izpit

Ocenjevanje pisnih izpitov zagotavlja pravičnost in nepristranskost tako, da so vse izpitne pole šifrirane. Kandidatovo ime in priimek sta ocenjevalcem nepoznana, da je zagotovljena anonimnost.

Kadar pisne izdelke točkujeta dva ocenjevalca (slovenščina, italijanščina, madžarščina, tuji jeziki in drugi jezik) ter se število točk med njima razlikuje, se upošteva povprečje.



2.3.2 Ustni izpit

Ustni izpit se opravlja pred šolsko izpitno komisijo, ki ga tudi točkuje na predlog izpraševalca. Ta je praviloma učitelj, ki je poučeval kandidata v zaključnem letniku. Za ustni izpit so pripravljeni listki z vprašanji. Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na odgovore. Ustni izpit traja največ 20 minut.



2.3.3 Praktični del izpita in zagovor

Praktični del izpita (izdelek oziroma storitev in zagovor) točkuje šolska izpitna komisija na mentorjev predlog. Zagovor se opravlja in točkuje ločeno.

Čas za izpit ne sme biti daljši od 8 ur, v enem dnevu pa ne več od 7 ur. Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo lahko iz utemeljenih razlogov odloči, da se navedeni čas podaljša za največ 60 minut, lahko pa tudi, da kandidat naredi le del izdelka oziroma storitve.

Zagovor traja največ 20 minut.



2.4	Kršitve maturitetnih pravil

Kandidatu, ki pri izpitu krši maturitetna pravila, maturitetni organi v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi (Uradni list Republike Slovenije, št. 44/08, 9/09 in 40/11) lahko izrečejo ukrepe: opomin, prekinitev reševanja izpitne pole, prekinitev dela izpita in razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

Ob prekinitvi se izpitna pola ali del izpita oceni z nič točkami. Ob zamenjavi identitete kandidata ali posedovanju gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine izpit in razveljavijo vsi opravljeni izpiti poklicne mature.




2.5	Splošni uspeh in maturitetno spričevalo 
s pohvalo

Kandidat opravi poklicno maturo, če pri vseh predmetih doseže pozitivno oceno. Na podlagi opravljenih izpitov se mu določi splošni uspeh.

Splošni uspeh se določi v točkah in je vsota doseženih ocen oziroma točkovnih ocen pri posameznih predmetih. V skladu z ocenjevalno lestvico kandidat pri prvem predmetu poklicne mature lahko doseže pozitivne ocene 2 do 8, pri drugem, tretjem in četrtem predmetu pa 2 do 5. Tako lahko pri splošnem uspehu dobi največ 23 točk (1 x 8 + 3 x 5).

Kandidatu, ki z visokim številom točk doseže izjemen splošni uspeh pri poklicni maturi, se slovesno podeli maturitetno spričevalo s pohvalo. Državna komisija za poklicno maturo vsako leto določi, koliko točk je treba doseči za izjemni splošni uspeh.



2.6	Popravljanje negativnih ocen, ponovno opravljanje poklicne mature in izboljševanje pozitivnih ocen

Kandidat, ki ne doseže pozitivne ocene pri izpitu, opravlja popravni izpit. Do slednjega ima pravico le tisti, ki je dosegel pozitiven uspeh vsaj pri dveh predmetih poklicne mature, kar pomeni, da se lahko popravljata največ dve negativni oceni. Znanje iz enega oziroma dveh negativno ocenjenih predmetov lahko znova dokazuje v dveh letih po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če v tem času ne opravi izpita/-ov, ponavlja poklicno maturo v celoti.

Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta iz prvega izpitnega roka, ko opravlja drugi del poklicne mature. Popravlja lahko največ dve negativni oceni.

Celotna poklicna matura se lahko opravlja tudi večkrat. Rezultati s preteklega opravljanja poklicne mature se ne upoštevajo.

Kandidatu se trajno prizna le končna ocena, dosežena pri četrtem predmetu.

Kandidat, ki je uspešno opravil poklicno maturo v celoti, lahko v dveh letih enkrat izboljšuje pozitivne ocene pri posameznih predmetih. Pravica do izboljševanja ocen ne pripada tistemu, ki končuje izobraževanje dve leti po izteku programa, ki ga je obiskoval oziroma v katerega je bil vpisan.



2.7	Pritožbe zoper ocenjevanje – ugovor

1.	Kandidat se lahko pritoži, če meni, da so bila med izvajanjem izpita ali dela izpita (pisni, ustni oziroma praktični del) kršena pravila izvajanja poklicne mature in postopki, ki jih določa zakon ali predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. Pritožbo mora vložiti z ustrezno utemeljitvijo dan po opravljanju izpita, za katerega velja pritožba.

2.	Kandidat lahko zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje). Zahtevo mora vložiti v treh dneh po objavi rezultatov.

3.	Kandidat lahko vloži pisni ugovor zoper način izračuna ocene ali oceno najpozneje dan po vpogledu. Ugovor mora biti obrazložen.

4.	Šola mora na podlagi kandidatovih pritožb izpeljati ustrezne postopke.

Odločitve, ki jih v zvezi s pritožbami in ugovori zoper oceno sprejme šolska maturitetna komisija za poklicno maturo, so dokončne.




2.8	Priznavanje izpitov

Kandidatu, ki je predhodno opravljal kateri koli zaključek srednješolskega izobraževanja na isti ravni zahtevnosti, se pri pridobitvi novega naziva srednje strokovne izobrazbe pri poklicni maturi priznajo splošnoizobraževalni predmeti (prvi in tretji predmet). Pri tem velja: prvi predmet skupnega dela poklicne mature se prizna, če je kandidat predhodno opravil izpit iz slovenščine, na narodno mešanem območju, kjer živi italijanska narodna skupnost, pa iz italijanščine oziroma na narodno mešanem območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, iz madžarščine ali slovenščine. Tretji predmet poklicne mature se prizna, če je kandidat opravil izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika na narodno mešanem območju.

Pri poklicni maturi se prizna tisti tuji jezik, za katerega je določen predmetni izpitni katalog.

Kandidatu se lahko prizna tudi drugi predmet poklicne mature, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70 odstotkov.

Četrti predmet poklicne mature v istem izobraževalnem programu – izdelek oziroma storitev in zagovor – se prizna trajno. V primeru prekvalifikacije kandidata o priznavanju odloči šola na podlagi sprejetih meril.

Če na podlagi dokumenta o dokončanju izobraževanja ocene ni mogoče priznati, se kandidatu ne glede na način izvajanja zaključka izobraževanja, ki je do tedaj veljal, prizna ocena iz zaključnega letnika.



2.9	Roki za dokončanje izobraževanja

Kandidat ima pravico zaključiti izobraževanje v dveh letih po izteku programa, ki ga je obiskoval oziroma v katerega je bil vpisan.

Seznam javnoveljavnih srednješolskih izobraževalnih programov je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Iz objave je razvidno, v katerem šolskem letu se izteče posamezen izobraževalni program. V letu, v katerem se izteče, lahko kandidat opravlja poklicno maturo po tem programu le še v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.






3	PREDMETI POKLICNE MATURE

3.1	Splošnoizobraževalni predmeti (prvi in tretji predmet)

Splošnoizobraževalni predmeti skupnega dela poklicne mature (prvi predmet poklicne mature) so obvezni za vse kandidate in obsegajo: slovenščino; na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela poklicne mature namesto slovenščine italijanščina, na območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost, pa kandidat lahko izbere slovenščino ali madžarščino.

Splošnoizobraževalni predmeti izbirnega dela poklicne mature (tretji predmet poklicne mature) so: tuji jeziki, matematika in drugi jezik.

Pravila glede izbirnih predmetov poklicne mature: na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, se kandidat v šoli z italijanskim učnim jezikom v izbirnem delu poklicne mature lahko odloči med matematiko, tujim jezikom ali slovenščino kot drugim jezikom. Na teh območjih je v šolah s slovenskim učnim jezikom v izbirnem delu poklicne mature na voljo matematika, tuji jezik ali italijanščina kot drugi jezik.

Predmetni izpitni katalog za prvi in tretji predmet poklicne mature je enoten za vse kandidate, ki se izobražujejo po štiriletnih programih srednjega strokovnega izobraževanja, po dveletnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja ali po enoletnem poklicnem tečaju.

Predmetni izpitni katalogi so enotni tudi za vse kandidate.

Za splošnoizobraževalne predmete poklicne mature je predmetne izpitne kataloge določil ustrezni strokovni svet Republike Slovenije.

Pri posameznem delu izpita je navedeno največje možno število točk.

V nadaljevanju so objavljeni pomembnejši podatki o izpitih, povzeti iz ustreznih predmetnih izpitnih katalogov, vključno z navedbo seje in datuma določitve v pristojnem strokovnem svetu.

Napisan je tudi prvi izpitni rok, v katerem se predmetni izpitni katalog začne ali se je začel uporabljati kot podlaga za izpit pri poklicni maturi; uporablja se tudi v naslednjih izpitnih rokih, vse do določitve novega izpitnega kataloga, s katerim se nadomesti prejšnji.






SLOVENŠČINA (prvi predmet poklicne mature)

		DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA

		SSSI, 170. seja, 21. 5. 2015



		ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA
IZPITNEGA KATALOGA

		Spomladanski izpitni rok 2017



		DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

		Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk



		ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

		Izpitna pola 1:	razčlemba neumetnostnega besedila; 
60 minut

Izpitna pola 2:	interpretacija umetnostnega besedila; 60 minut











ITALIJANŠČINA (prvi predmet poklicne mature)

		DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA

		SSSI, 148. seja, 19. 4. 2012



		ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA 
IZPITNEGA KATALOGA

		Spomladanski izpitni rok 2014



		DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

		Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk



		ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

		Izpitna pola 1:	razčlemba neumetnostnega besedila; 
60 minut

Izpitna pola 2:	šolski esej na literarno temo; 
60 minut









MADŽARŠČINA (prvi predmet poklicne mature)

		DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA

		SSSI, 182. seja, 16. 2. 2017 





		ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA 
IZPITNEGA KATALOGA

		Spomladanski izpitni rok 2019



		DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

		Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk



		ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

		Izpitna pola 1:	razčlemba neumetnostnega besedila; 
60 minut

Izpitna pola 2:	pisanje besedila na podlagi poljubnega književnega dela oziroma odlomka; 
60 minut












MATEMATIKA (tretji predmet poklicne mature)

		DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA

		SSSI, 206. seja, 24. 4. 2020



		ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA 
IZPITNEGA KATALOGA

		Spomladanski izpitni rok 2022



		DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

		Pisni izpit: 70 točk
Ustni izpit: 30 točk



		ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

		Izpitna pola:	11 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve; 
120 minut











ANGLEŠČINA (tretji predmet poklicne mature)

		DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA

		SSSI, 190. seja, 22. 3. 2018



		ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA 
IZPITNEGA KATALOGA

		Spomladanski izpitni rok 2020 



		DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

		Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk



		ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

		Izpitna pola 1:	bralno razumevanje;
60 minut

Izpitna pola 2:	pisno sporočanje; 
60 minut
A – krajši pisni sestavek
B – daljši pisni sestavek









NEMŠČINA (tretji predmet poklicne mature)

		DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA

		SSSI, 199. seja, 18. 4. 2019



		ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA 
IZPITNEGA KATALOGA

		Spomladanski izpitni rok 2021



		DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

		Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk



		ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

		Izpitna pola 1:	bralno razumevanje;
60 minut

Izpitna pola 2:	pisno sporočanje; 
60 minut
A – krajši pisni sestavek
B – daljši pisni sestavek










ITALIJANŠČINA (kot tuji in drugi jezik; tretji predmet poklicne mature)

		DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA

		SSPSI, 118. seja, 10. 7. 2009



		ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA 
IZPITNEGA KATALOGA

		Spomladanski izpitni rok 2011



		DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

		Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk



		ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

		Izpitna pola 1:	bralno razumevanje;
60 minut

Izpitna pola 2:	pisno sporočanje; 
60 minut
A – krajši pisni sestavek
B – daljši pisni sestavek











SLOVENŠČINA (kot drugi jezik; tretji predmet poklicne mature)

		DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA

		SSSI, 170. seja, 21. 5. 2015



		ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA 
IZPITNEGA KATALOGA

		Spomladanski izpitni rok 2017



		DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

		Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk



		ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

		Izpitna pola 1:	razčlemba neumetnostnega besedila; 
60 minut

Izpitna pola 2:	interpretacija umetnostnega besedila; 
60 minut



























































3.2	Drugi in četrti predmet

Drugi predmet je obvezen za vse kandidate. Pri njem izkazujejo temeljno strokovno znanje, ki so ga usvojili pri različnih obveznih strokovnih modulih. Največkrat ime izpita drugega predmeta poklicne mature opredeljuje strokovno področje izobraževalnega programa in ni enako programski enoti izobraževalnega programa.

Četrti predmet poklicne mature je določen z izobraževalnim programom in se izvaja kot:

izdelek in zagovor ali

storitev in zagovor ali

izdelek oziroma storitev in zagovor ali

izpitni nastop in zagovor (predšolska vzgoja) ali

praktična protetika in zagovor (zobotehnika).

Predmetni izpitni katalog za drugi in četrti predmet poklicne mature je enak za programe, ki omogočajo pridobitev istega naziva strokovne izobrazbe in se izvajajo kot srednje strokovno ali poklicno-tehniško izobraževanje, kot poklicni tečaj ali kot program, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju ali za kandidate s posebnimi potrebami. Tako se zagotavljajo enaki standardi znanja pri izpitu, ne glede na izobraževalno pot ali kandidatov status (dijak, udeleženec izobraževanja odraslih).

V nadaljevanju so zapisani pomembnejši podatki o izpitih za drugi in četrti predmet (razvrščeni po abecedi) za vse izobraževalne programe za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Če je v prvem stolpcu (program in vrsta programa) navedenih več programov, zanje velja enak naziv srednje strokovne izobrazbe, ki ga navajamo v moški in ženski obliki. Pri vsakem programu navajamo številko Uradnega lista Republike Slovenije z letom objave odredbe oziroma pravilnika o sprejetju programa. 

Podatki o izpitu iz drugega in četrtega predmeta so povzeti iz ustreznih predmetnih izpitnih katalogov. Navedeni so številka seje in datum njihove določitve v Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje ter prvi izpitni rok, v katerem se predmetni izpitni katalog začne ali se je začel uporabljati kot podlaga za izpit pri poklicni maturi. Uporablja se še v naslednjih izpitnih rokih, dokler ni določen novi katalog, ki nadomesti prejšnjega.

Pri posameznem delu izpita je navedeno največje možno število točk.










ARANŽERSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		ARANŽERSKI TEHNIK SSI

		53/2008

		OBLIKOVANJE V ARANŽERSTVU

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 45 minut
Izpitna pola 2: 45 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 60 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





AVTOSERVISNI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		AVTOSERVISNI TEHNIK PTI

		55/2007 in 85/2013

		AVTOMEHATRONIKA

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 70 točk
ustni izpit: 30 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 99. seja, 9. 7. 2007

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2009

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 60 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





EKONOMSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		EKONOMSKI TEHNIK SSI

EKONOMSKI TEHNIK (IS) SSI

EKONOMSKI TEHNIK (DV) SSI

EKONOMSKI TEHNIK 
(gibalno ovirani) SSI

EKONOMSKI TEHNIK 
(slepi in slabovidni) SSI

EKONOMSKI TEHNIK (SI) SSI

EKONOMSKI TEHNIK PTI

EKONOMSKI TEHNIK (IS) PTI

EKONOMSKI TEHNIK (DV) PTI

EKONOMSKI TEHNIK 
(gibalno ovirani) PTI

EKONOMSKI TEHNIK PTI 
(slepi in slabovidni)

EKONOMSKI TEHNIK PT

		53/2008

53/2008

53/2008

53/2008


53/2008


12/2017

53/2008

85/2008

95/2009

30/2009


110/2010


47/2011

		GOSPODARSTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 173. seja, 21. 6. 2019

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2021

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 40 točk
ustni izpit: 60 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 70 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 30 točk





ELEKTROTEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		ELEKTROTEHNIK SSI



ELEKTROTEHNIK (SI) SSI



ELEKTROTEHNIK PTI





ELEKTROTEHNIK 
(gibalno ovirani) PTI



		53/2008 in 101/2013

12/2017



53/2008 in 101/2013

13/2020

30/2009 in 101/2013

13/2020



		ELEKTROTEHNIKA

Določitev PIK: 
SSPSI, 176. seja, 17. 1. 2020

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2022

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 120 minut


		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 55 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 20 točk





FARMACEVTSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		FARMACEVTSKI TEHNIK SSI

		53/2008

		FARMACIJA 

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 34 točk
ustni izpit: 66 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 90 minut

		IZDELEK IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 15 točk
– izvedba: 35 točk
– dokumentacija: 30 točk
zagovor: 20 točk





FOTOGRAFSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: fotografski tehnik/fotografska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI

		30/2009


		FOTOGRAFIJA

Določitev PIK:
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2011

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 45 minut
Izpitna pola 2: 45 minut

		IZDELEK IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2011

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 30 točk
– izvedba: 30 točk
– dokumentacija: 20 točk
zagovor: 20 točk





GASTRONOMIJA

Naziv srednje strokovne izobrazbe: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		GASTRONOMIJA PTI

GASTRONOMIJA (IS) PTI

GASTRONOMIJA (DV) PTI

		53/2008

85/2008

95/2009

		GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE

Določitev PIK: 
SSPSI, 161. seja, 2. 6. 2017

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2019

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 85 točk, od tega:
– načrtovanje: 15 točk
– izvedba: 55 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 15 točk





GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv srednje strokovne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		GASTRONOMIJA IN TURIZEM SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SI) SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM PT



		53/2008

12/2017


30/2009

		GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM

Določitev PIK: 
SSPSI, 161. seja, 2. 6. 2017 

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2019

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK: spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 75 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 55 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 25 točk





GEODETSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: geodetski tehnik/geodetska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		GEODETSKI TEHNIK SSI

		53/2008

		OSNOVE GEODEZIJE

Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 50 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 30 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 50 točk





GEOTEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: geotehnik/geotehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		GEOTEHNIK SSI
GEOTEHNIK PTI

		53/2008
53/2008



		RUDARSTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 55 točk
ustni izpit: 45 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega: 
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 60 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





GOZDARSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: gozdarski tehnik/gozdarska tehnica



		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		GOZDARSKI TEHNIK SSI

		55/2007

		GOZDARSTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 166. seja, 20. 4. 2018

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2020

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 120 minut


		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 166. seja, 20. 4. 2018

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2020

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 12 točk
– izvedba: 60 točk
– dokumentacija: 8 točk
zagovor: 20 točk





GRADBENI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		GRADBENI TEHNIK SSI

GRADBENI TEHNIK PTI

		53/2008

110/2010

		GRADITEV OBJEKTOV

Določitev PIK: 
SSPSI, 131. seja, 6. 7. 2011

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2013

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 30 točk
zagovor: 20 točk





GRAFIČNI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: grafični tehnik/grafična tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		GRAFIČNI TEHNIK SSI

GRAFIČNI TEHNIK 
(gluhi in naglušni, govorno-jezikovne motnje) SSI 

GRAFIČNI TEHNIK PTI

GRAFIČNI TEHNIK PTI 
(gluhi in naglušni, govorno-jezikovne motnje)

		7/2015

4/2016




4/2016

4/2016



		TEHNOLOGIJA TISKA IN DODELAVE

Določitev PIK: 
SSPSI, 166. seja, 20. 4. 2018

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2020


Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 120 minut


		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 148. seja, 12. 12. 2014

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2018


Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 65 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 45 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 35 točk





HORTIKULTURNI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		HORTIKULTURNI TEHNIK SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK PTI

		55/2007

55/2007



		HORTIKULTURA

Določitev PIK: 
SSPSI, 135. seja, 18. 5. 2012

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2014

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 40 točk
ustni izpit: 60 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 15 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 20 točk





KEMIJSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/kemijska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		KEMIJSKI TEHNIK SSI
KEMIJSKI TEHNIK (DV) SSI

		53/2008
7/2014

		KEMIJA

Določitev PIK: 
SSPSI, 141. seja, 24. 5. 2013 

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2015

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 20 minut
Izpitna pola 2: 100 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 75 točk, od tega:
– načrtovanje: 15 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 20 točk
zagovor: 25 točk





KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		KMETIJSKO-POJETNIŠKI TEHNIK SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK PTI

		55/2007


55/2007

		KMETIJSTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 40 točk
ustni izpit: 60 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 25 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 20 točk





KOZMETIČNI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		KOZMETIČNI TEHNIK SSI



KOZMETIČNI TEHNIK (SI) SSI

		55/2007,
47/2011 in 101/2013

12/2017

		KOZMETIKA

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 40 točk
ustni izpit: 60 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 90 minut

		STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 154. seja, 11. 3. 2016

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2018

Deli in členitev izpita v točkah:
storitev: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 30 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





LADIJSKI STROJNI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: ladijski strojni tehnik/ladijska strojna tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		LADIJSKI STROJNI TEHNIK SSI

		110/2010

		LADIJSKI STROJI

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2014

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2014

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk,
od tega:
– načrtovanje:10 točk
– izvedba: 60 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





LESARSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		LESARSKI TEHNIK SSI

LESARSKI TEHNIK PTI

LESARSKI TEHNIK PTI 
(gluhi in naglušni, govorno-jezikovne motnje)

		53/2008

53/2008

110/2010

		LESARSTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 50 minut
Izpitna pola 2: 70 minut

		IZDELEK IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 60 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





LOGISTIČNI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		LOGISTIČNI TEHNIK SSI

LOGISTIČNI TEHNIK PTI



		53/2008

95/2009

		LOGISTIKA

Določitev PIK: 
SSPSI, 173. seja, 21. 6. 2019     

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2021

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 120 minut



		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010 

Začetek uporabe PIK: 

spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oz storitev: 70 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 20 točk
zagovor: 30 točk





MEDIJSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		MEDIJSKI TEHNIK SSI

MEDIJSKI TEHNIK 
(gluhi in naglušni, govorno-jezikovne motnje) SSI

		53/2008

30/2009

		MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA

Določitev PIK: 
SSPSI, 173. seja, 21. 6. 2019

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2021

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 120 minut


		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 75 točk, od tega:
– načrtovanje: 15 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 20 točk
zagovor: 25 točk








METALURŠKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: metalurški tehnik/metalurška tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		METALURŠKI TEHNIK SSI

		4/2016

		METALURGIJA

Določitev PIK:
SSPSI, 152. seja, 18. 12. 2015

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2019

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 70 točk
ustni izpit: 30 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 152. seja, 18. 12. 2015

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2019

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





NARAVOVARSTVENI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		NARAVOVARSTVENI TEHNIK SSI

		53/2008 in 94/2014

		NARAVOVARSTVO

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 40 točk
ustni izpit: 60 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		OKOLJEVARSTVENI TEHNIK SSI

		53/2008

		OKOLJEVARSTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK: 
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 60 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





PLOVBNI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: plovbni tehnik/plovbna tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		PLOVBNI TEHNIK SSI

		110/2010

		NAVTIKA

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2014

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 64 točk
ustni izpit: 36 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 60 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2014

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





PREDŠOLSKA VZGOJA

Naziv srednje strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		PREDŠOLSKA VZGOJA SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA (IS) SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA  PT



		53/2008

4/2016

30/2009

		VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA

Določitev PIK: 
SSPSI, 164. seja, 22. 12. 2017

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2020

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 70 točk
ustni izpit: 30 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 100 minut

		IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izpitni nastop: 75 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 25 točk





STROJNI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		STROJNI TEHNIK SSI

STROJNI TEHNIK (DV) SSI

STROJNI TEHNIK (SI) SSI

STROJNI TEHNIK PTI

STROJNI TEHNIK (IS) PTI

STROJNI TEHNIK (DV) PTI

STROJNI TEHNIK PTI 
(gluhi in naglušni, govorno-jezikovne motnje)



		53/2008

53/2008

12/2017

53/2008

85/2008

95/2009

110/2010



		STROJNIŠTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 70 točk
ustni izpit: 30 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica elektronskih komunikacij

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ SSI





		53/2008 in 101/2013

		ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Določitev PIK: 
SSPSI, 176. seja, 17. 1. 2020

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2022

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 90 minut


		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 30 točk
zagovor: 20 točk





TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica laboratorijske biomedicine 

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE SSI

		53/2008

		LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 90 minut

		STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
storitev: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 4 točke
– izvedba: 68 točk
– dokumentacija: 8 točk
zagovor: 20 točk





TEHNIK MEHATRONIKE

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		TEHNIK MEHATRONIKE SSI



TEHNIK MEHATRONIKE (SI) SSI

TEHNIK MEHATRONIKE PTI





TEHNIK MEHATRONIKE DV PTI  

		5/2011 in 101/2013

12/2017

53/2008, 85/2013 in 101/2013

7/2014




		MEHATRONIKA

Določitev PIK: 
SSPSI, 161. seja, 2. 6. 2017

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2019

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 120 minut 


		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 127. seja, 21. 12. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2013

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 55 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 20 točk





TEHNIK OBLIKOVANJA

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica oblikovanja 

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		TEHNIK OBLIKOVANJA SSI


		27/2011




		UMETNOSTNA ZGODOVINA

Določitev PIK:
SSPSI, 129. seja, 4. 3. 2011

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2013

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 90 minut

		IZDELEK IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 129. seja, 4. 3. 2011

Začetek uporabe PIK: spomladanski izpitni rok 2013

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– izvedba: 30 točk
– dokumentacija: 30 točk
zagovor: 20 točk





TEHNIK OPTIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik optik/tehnica optičarka

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		
TEHNIK OPTIK SSI



		53/2008

		OPTIKA

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 20 točk
zagovor: 20 točk





TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		TEHNIK RAČUNALNIŠTVA SSI



TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SI) SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PTI
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS) PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PTI

(gluhi in naglušni, govorno jezikovne motnje)

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PT

		53/2008 in 101/2013

12/2017


10/2018

10/2018


10/2018



47/2011 in 101/2013

		RAČUNALNIŠTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 161. seja, 2. 6. 2017

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2019

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 120 minut


		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 55 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 20 točk





TEHNIK STEKLARSTVA

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica steklarstva 

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		TEHNIK STEKLARSTVA SSI

TEHNIK STEKLARSTVA PTI

		53/2008

53/2008

		STEKLARSTVO

Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 20 točk
zagovor: 20 točk





TEHNIK VAROVANJA

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica varovanja 

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		TEHNIK VAROVANJA PTI

TEHNIK VAROVANJA SSI

		7/2014

7/2014

		ZASEBNO VAROVANJE

Določitev PIK: 
SSPSI, 144. seja, 22. 11. 2013

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2016

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 90 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 144. seja, 22. 11. 2013

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2016

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 70 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 20 točk
zagovor: 30 točk





USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

Naziv srednje strokovne izobrazbe: ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL PTI 
(gluhi in naglušni, govorno-jezikovne motnje)

		55/2007



30/2009



110/2010

		MODNA OBLAČILA

Določitev PIK:
SSPSI, 118. seja, 10. 7. 2009

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2011

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 40 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK IN ZAGOVOR 

Določitev PIK:
SSPSI, 118. seja, 10. 7. 2009

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2011

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– dokumentacija: 20 točk
– izvedba: 40 točk
zagovor: 20 točk





VETERINARSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: veterinarski tehnik/veterinarska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		VETERINARSKI TEHNIK SSI

		53/2008


		VETERINARSTVO

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 40 točk
ustni izpit: 60 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 60 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 85–95 točk, od tega:
– načrtovanje: 5–15 točk
– izvedba: 50–85 točk
– dokumentacija: 5–20 točk
zagovor: 5–15 točk





ZDRAVSTVENA NEGA

Naziv srednje strokovne izobrazbe: srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		ZDRAVSTVENA NEGA SSI

ZDRAVSTVENA NEGA (SI) SSI

ZDRAVSTVENA NEGA PTI



		53/2008

12/2017

53/2008

		ZDRAVSTVENA NEGA 

Določitev PIK: 
SSPSI, 164. seja, 22. 12. 2017

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2020

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 100 minut


		STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 154. seja, 11. 3. 2016 

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2018

Deli in členitev izpita v točkah:
storitev: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk





ZDRAVSTVENA NEGA

Naziv srednje strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		ZDRAVSTVENA NEGA SSI

ZDRAVSTVENA NEGA (SI) SSI



		8/2019

8/2019

		ZDRAVSTVENA NEGA 

Določitev PIK: 
SSPSI, 169. seja, 14. 12. 2018

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2021

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 100 minut


		STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 169. seja, 14. 12. 2018 

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2021

Deli in členitev izpita v točkah:
storitev: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 20 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk







ZOBOTEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: zobotehnik/zobotehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		ZOBOTEHNIK SSI

		53/2008

		ZOBNA PROTETIKA

Določitev PIK: 
SSPSI, 131. seja, 6. 7. 2011

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2013

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 50 točk
ustni izpit: 50 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 90 minut

		PRAKTIČNA PROTETIKA IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 131. seja, 6. 7. 2011

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2013

Deli in členitev izpita v točkah:
storitev: 80 točk, 
od tega:
– načrtovanje: 5 točk
– izvedba: 70 točk
– dokumentacija: 5 točk
zagovor: 20 točk





ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK

Naziv srednje strokovne izobrazbe: živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica

		Program in vrsta programa

		Sprejetje progr.

		Drugi predmet

		Četrti predmet



		ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK PTI

		55/2007



53/2008

		ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Določitev PIK: 
SSPSI, 108. seja, 9. 5. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 40 točk
ustni izpit: 60 točk

Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola 1: 30 minut
Izpitna pola 2: 75 minut

		IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Določitev PIK: 
SSPSI, 108. seja, 9. 5. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 75 točk, od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 25 točk









		

		

		

		






4	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE 
S POSEBNIMI POTREBAMI

Opravljanje poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do prilagojenega načina izvajanja mature, urejata Zakon o maturi[footnoteRef:6] in Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami[footnoteRef:7]. Izvajanje mature je prilagojeno na tak način, da kandidati s posebnimi potrebami lahko izkažejo svoje znanje in sposobnosti. [6:  Uradni list RS, št. 1/07 - ZMat-UPB1  in Ur. l. RS, št. 46/16 – ZOFVI-L]  [7:  Uradni list št. 82/14] 


Med kandidate s posebnimi potrebami štejemo kandidate z odločbo o usmeritvi in druge.

Kandidati z odločbo o usmeritvi so tisti, ki so bili na podlagi zakona, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, z odločbo o usmeritvi usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom. Svojo pravico do prilagojenega načina izvajanja mature uveljavljajo v skladu s prilagoditvami, ki so jih na podlagi odločbe o usmeritvi in strokovnega mnenja imeli med izobraževanjem in ne presegajo prilagoditev za posamezno skupino kandidatov s posebnimi potrebami, določenih v Preglednici možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki je sestavni del Vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature (v nadaljnjem besedilu: vloga za kandidate s posebnimi potrebami). Med kandidate z odločbo o usmeritvi spadajo tudi kandidati, ki ob prijavi na maturo nimajo več statusa dijaka, so pa bili med rednim izobraževanjem z odločbo usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom. Kandidati z odločbo o usmeritvi uveljavljajo pravico do prilagojenega načina izvajanja mature na podlagi zadnje odločbe o usmeritvi in strokovnega mnenja komisije za usmerjanje.

Drugi kandidati so tisti kandidati, ki v utemeljenih primerih potrebujejo prilagojen način izvajanja mature in nimajo odločbe o usmeritvi (v nadaljnjem besedilu: kandidati brez odločbe o usmeritvi). Ti kandidati so: 

kandidati, ki zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se jim je zgodila v šolskem letu, v katerem bodo opravljali maturo, potrebujejo prilagoditve, kot jih imajo slepi, slabovidni ali kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi ali naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni; 

kandidati z barvno slepoto in 

kandidati brez statusa dijaka, ki med rednim izobraževanjem niso pridobili odločbe o usmeritvi, imajo pa posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in bi bili v skladu s pravilnikom, ki ureja organizacijo in način dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, opredeljeni kot slepi ali slabovidni oziroma kot kandidati z okvaro vidne funkcije, kot gluhi ali naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni.

Kandidat brez odločbe o usmeritvi uveljavlja pravico do prilagojenega načina izvajanja mature na podlagi dokazila pristojne institucije oziroma mnenja zdravnika specialista za posamezno področje, ki ni starejše od enega leta.

Kandidat s posebnimi potrebami ob predprijavi k maturi do 15. novembra izpolni tudi vlogo za kandidate s posebnimi potrebami skupaj s šolo, na kateri je vpisan oziroma bo opravljal maturo. Kandidat, ki uveljavlja prilagojeni način ocenjevanja izpitov, k vlogi priloži odločbo o usmeritvi in strokovno mnenje komisije za usmerjanje. Kandidat brez odločbe o usmeritvi predloži poleg vloge za kandidate s posebnimi potrebami tudi ustrezno dokazilo pristojne institucije oziroma mnenje zdravnika specialista za posamezno področje (v nadaljevanju: dokazila).

Kandidat brez odločbe o usmeritvi, ki zahteva prilagoditve pri opravljanju mature, lahko vlogo za kandidate s posebnimi potrebami in dokazila predloži najpozneje do roka za prijavo na maturo. 

Kandidat, ki se poškoduje, se mu zgodi nesreča ali pa zboli teden pred prijavo ali po izteku roka za prijavo na maturo, mora najpozneje v treh delovnih dneh po dogodku o tem obvestiti šolo ter oddati vlogo za kandidate s posebnimi potrebami in dokazila. Šola podatke o kandidatu s posebnimi potrebami najpozneje naslednji delovni dan vnese v program za prijavo kandidatov s posebnimi potrebami. 

Za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami in druge so mogoče te prilagoditve:

prilagojeni način opravljanja izpita,

prilagoditev gradiva za izpit,

opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov,

prilagojeni način ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je sestavni del Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

DK PM na predlog Rica odloči o prilagojenem načinu opravljanja mature in določi prilagojeni način opravljanja poklicne mature za posameznega kandidata ter o tem obvesti kandidata s posebnimi potrebami in šolo.

Kandidat z odločbo o usmeritvi ima skladno z Zakonom o maturi pravico do opravljanja poklicne mature v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih. Če želi, da se mu (ob izpolnjevanju pogojev) pri vpisu v nadaljnje izobraževanje upošteva, kakor da je maturo opravljal v spomladanskem izpitnem roku, mora v skladu s 27. členom Zakona o maturi na pristojno državno komisijo nasloviti posebno prošnjo z utemeljitvijo.
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