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SREDNJA TEHNIŠKA IN STROKOVNA ŠOLA 
ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA 

 
 

POKLICNA MATURA  
INFORMATIVNO GRADIVO ZA DIJAKE 

 
 

OCENJEVANJE IN SPLOŠNI USPEH 
 
OCENJEVANJE PRI IZPITU 
 Izpitni katalog določi ocene v obliki točk, ki se nato spremenijo v ocene od ena do pet. 

Skupno število točk za posamezni predmet je 100. 
 Ocenjevalci morajo pri vseh delih izpita upoštevati navodila za ocenjevanje s točkami. Pri 

izpitu se upoštevajo točke, dobljene pri vseh njegovih delih. 
 Navodila za ocenjevanje splošnoizobraževalnega predmeta za posamezen izpitni rok določi 

državna predmetna komisija, za drugi in četrti predmet pa strokovni aktiv šole oziroma drugi 
pripravljavci gradiva za izpit. 

 Pisni izpit ocenjuje ocenjevalec, ki je praviloma učitelj, ki je kandidata učil. Če sta dva 
ocenjevalca (pri esejskih delih izpita oziroma nalogah esejske vrste pri slovenščini in pri 
tujem jeziku)  in se število točk razlikuje, se izračuna povprečje točk, matematično 
zaokroženo navzgor. 

  Število točk za oceno pri ustnem izpitu določi šolska izpitna komisija na predlog 
izpraševalca, število točk za seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev določi ob 
upoštevanju zagovora šolska izpitna komisija na predlog mentorja. 

 
DOLOČANJE UČNEGA USPEHA 
 Merila za pretvorbo točk v ocene za prvi in tretji predmet določi državna izpitna komisija za 

PM, merila za drugi in četrti predmet določi šolska maturitetna komisija na predlog 
strokovnih aktivov šole. 

 Kandidat opravi PM, če je pri vseh izpitnih enotah ocenjen pozitivno. 
 Splošni učni uspeh je seštevek ocen oziroma točkovnih ocen, doseženih pri posameznih 

predmetih.  
 Splošni uspeh se izraža na lestvici od 8 do 23 točk. 
 Kandidat, ki je pri predmetu dosegel manj točk, kakor je določeno za najnižjo pozitivno 

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

 Pri vseh predmetih z izjemo slovenščine je ocenjevalna lestvica od 1 do 5 točk. 
 Pri slovenščini je ocenjevalna lestvica ustrezno povišana tako, da kandidat dobi točkovno 

oceno od 1 do 8, in sicer: 
- 1 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno nezadostno (1), 
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- 2 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno zadostno (2), 
- 3 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3), 
- 4 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3), 
- 5 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4), 
- 6 v  zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (3), 
- 7  v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5), 
- 8  v  zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5). 

 
 
POPRAVNI IZPIT 
 Kandidat, ki pri izpitu ne doseže pozitivne ocene, opravlja popravni izpit. Do tega ima pravico 

le tisti, ki je dosegel pozitivni uspeh vsaj pri dveh predmetih PM, kar pomeni, da se lahko 
popravljata največ dve negativni oceni. 

 Kandidat, ki je uspešno opravil vsaj dva predmeta, ima pravico do popravljanja negativno 
ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. 

 
 
IZBOLJŠANJE OCENE 
 Kandidat, ki je uspešno opravil PM in želi izboljšati oceno , ima še dve leti po opravljeni 

poklicni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita iz posameznih 
predmetov poklicne mature. Za splošni uspeh pri poklicni maturi se upošteva boljša ocena. 

 
 
 

VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV 
 
PRITOŽBA NA POSTOPEK 
 Če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali praktičnega dela izpita kršene določbe Zakona 

o maturi ali Pravilnika o poklicni maturi , ki se nanašajo na postopek izvedbe, je dovoljena 
pritožba na šolsko maturitetno komisijo (v nadaljevanju ŠMK) naslednji dan po opravljanju 
dela izpita.  

 ŠMK mora na podlagi kandidatovih pritožb izpeljati ustrezne postopke. 
 Odločitev ŠMK je dokončna. 
 
 
VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO 
 Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu šola omogoči vpogled v 

izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene. 
 Na podlagi vloge kandidata šola pripravi razpored vpogledov in o tem obvesti kandidata. Pri 

vpogledu je poleg kandidata lahko prisotna še ena oseba, ki praviloma ni učitelj na šoli, kjer 
je kandidat opravljal poklicno maturo. 

 Kandidat lahko vloži pisni ugovor najpozneje dan po vpogledu. Ugovor mora biti obrazložen. 
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SPRIČEVALO POKLICNE MATURE 

 
 Rezultati posameznega izpita so do izdaje spričevala oziroma obvestila o uspehu izpitna 

tajnost. 
 Kandidatu, ki je uspešno opravil PM, izda šola spričevalo o PM in obvestilo o uspehu pri PM. 
 Kandidatu, ki je opravil PM z izjemnim splošnim uspehom, izda šola spričevalo o PM s 

pohvalo, ki ga poleg ravnatelja podpiše še minister. 
 Kandidatu, ki ni opravil PM, izda šola obvestilu o uspehu z doseženimi ocenami pri 

posameznih predmetih. 
 
 
 

Ravnateljica 
Helena Lazar 
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