
 
  

Oblika in način opravljanja izpita za četrti predmet poklicne mature 
 
Spoštovani dijak zaključnega letnika, 

z željo, da bo opravljanje poklicne mature in izpita 4. predmeta poklicne mature potekalo brez zapletov, se je potrebno 

seznaniti  s pravili in načinom opravljanja izpita za  4. predmet PM, ki so objavljena na spletni strani šoli: 
https://www.sers.si/wp-content/uploads/2014/02/Oblika-in-na%C4%8Din-opravljanja-izpita-za-%C4%8Detrti-predmet-poklicne-mature-

kon%C4%8Dna-potrjenadoc.pdf 
 
Potrebno je vedeti:  

• Četrti predmet poklicne mature predstavlja izdelek oz. storitev in zagovor, ki ga kandidat pripravlja samostojno 

v šolskem letu, v katerem opravlja PM. 

• V ta namen si do 18. 11. 2022 poišče mentorja in se z njim dogovori glede naslova izdelka oz. storitve. 

• Kandidat do 18. 11. 2022 izpolni prijavnico za potrditev naslova izdelka in jo odda mentorju. 

• Tema izdelka oziroma storitve mora biti v skladu z izobraževalnim programom, v katerem se kandidat izobražuje 

(elektrotehnik s področja elektrotehnike, rač. tehnik s področja računalništva). 

• Kandidat na osnovi zastavljene naloge pristopi k zbiranju informacij, gradiva ter načrtovanju izdelka oziroma 

storitve z vsemi elementi delovnega procesa. Celotna naloga se ustrezno dokumentira in dokumentacijo se odda 

mentorju v predpisanem roku (za spomladanski rok PM: 19. 5. 2023). 

• Dokumentacija vsebuje prvo stran naloge, kazalo, uvod, jedro, povzetek, literaturo in vire: https://www.sers.si/wp-

content/uploads/2014/02/Napotki_za_dokumentiranje_naloge_pri_4._predmetu_PM.pdf 

• Kandidati, ki so izdelali raziskovalno nalogo v stroki ali tekmovalno nalogo na strokovnem področju, lahko že 

izdelane naloge uveljavljajo kot osnovo naloge 4. predmeta poklicne mature. Uveljavljanje naloge dveh 

kandidatov je možen le v primeru, če je jasno in natančno opredeljena vloga in naloga posameznika ter če je 

kandidate na podlagi poročila možno oceniti. 

• Kandidat se v času priprave izdelka konzultira z mentorjem, lahko tudi po el. pošti. 

• Mentor nalogo, ki ni bila pripravljena v skladu s predvideno zasnovo ali je kandidat ni izdelal samostojno oz. je 

ni oddal v roku, zavrne. 

• Ocenjevanje izdelka oz. storitve z zagovorom:  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Zagovori nalog bodo potekali v času od 13. 6. 2023 do 21. 6. 2023 po vnaprej objavljenem razporedu za ustne 

izpite.          

ŽELIVA VAM USPEŠNO OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE! 

               Maribor, 18. 10. 2022     Simona Kolbl in Manja Žvikart Kropivšek 
 

Področje 

ocenjevanja 

Merila ocenjevanja Število točk 

 
1 

načrtovanje 

priprava postopka izvedbe 

10 
uporaba različnih virov informacij 

 
2 

izvedba 

 

uporaba ustreznih metod dela in 

ustreznih pripomočkov 

55 
samostojnost in izvirnost 

tehnična izvedba rešitve naloge 

uporabnost naloge in sodelovanje z 
mentorjem in upoštevanje navodil 

3 

dokumentacija 
vodenje dokumentacije 

15 ustrezna uporaba terminologije 

viri 

 

4 
zagovor 

predstavitev naloge  in uporaba IK 

tehnologije in drugih načinov 
predstavitve 20 

suvereni odgovori v diskusiji 

SKUPAJ 100 TOČK 

MEJE ZA OCENO:  

 

50-62: zadostno (2)  

63-76: dobro (3)  

77-89: prav dobro (4)  

90-100: odlično (5)  

https://www.sers.si/wp-content/uploads/2014/02/Oblika-in-na%C4%8Din-opravljanja-izpita-za-%C4%8Detrti-predmet-poklicne-mature-kon%C4%8Dna-potrjenadoc.pdf
https://www.sers.si/wp-content/uploads/2014/02/Oblika-in-na%C4%8Din-opravljanja-izpita-za-%C4%8Detrti-predmet-poklicne-mature-kon%C4%8Dna-potrjenadoc.pdf
https://www.sers.si/wp-content/uploads/2014/02/Napotki_za_dokumentiranje_naloge_pri_4._predmetu_PM.pdf
https://www.sers.si/wp-content/uploads/2014/02/Napotki_za_dokumentiranje_naloge_pri_4._predmetu_PM.pdf

