
 
 

SPLOŠNE INFORMACIJE V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM POKLICNE MATURE- 
zimski izpitni rok (173) 

 
Pravica do opravljanja poklicne mature:  

Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega 
programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oz. poklicno tehniške. 

1. PISNI DEL POKLICNE MATURE 
 
Poklicna matura se začne v četrtek, 1. 2. 2018 s pisnim izpitom iz SLOVENŠČINE, po 
razporedu, ki ste ga dobili v prilogi in je določen s strani Državnega izpitnega centra (RIC). 
 
Pisni izpiti 
1. 2. 2018  SLOVENŠČINA 
2. 2. 2018  STROKOVNO TEORETIČNI PREDMET (2. predmet) 
5. 2. 2018  MATEMATIKA, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA 
 
Pred vsakim pisnim izpitom je uro prej objavljen sedežni red.  
 
Prosimo vas, da na izpite pridete najkasneje ob 8.30 (30 minut pred začetkom 
pisnega izpita).  
 
S seboj obvezno prinesite osebni dokument s sliko in dovoljene pripomočke! 
 
Izpitni red: v izpitni prostor je prepovedano vnašati mobilni telefon in ročno uro z 
zaslonom, vse ostalo, razen predpisanih šolskih potrebščin, pustite v za to namenjeni 
učilnici.  
Pisni izpit opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku, istega dne, ob istem času.  
 
Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00.  
 
Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k 
opravljanju pisnega izpita. Čas opravljanja izpita se mu ne podaljša.  
Če kandidat zamudi več kot 30 minut, ne more pristopiti k pisnemu izpitu. 
 
Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati 
samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita.  
 

2. USTNI DEL POKLICNE MATURE 
 
V ponedeljek, 29. 1. 2018, od 12.00 dalje, bo objavljen točen razpored ustnih izpitov za 
kandidata, po urah na oglasni tabli na Linhartovi 13, 2. nadstropje, Ljubljana.  
 
Ustni izpiti in 4. predmet  
Ustni izpiti bodo potekali med 6. 2. in 16. 2. 2018 (po koledarju, ki ga določa RIC).  
 
Prosimo vas, da prihajate na ustne izpite 15 minut pred določenim terminom. 
 
 



 
Potek ustnega izpita:  
- ustni izpit se začne, ko predsednik šolske izpitne komisije pokliče kandidata, da si izbere 
izpitni listek.  
Ustni izpit traja največ 20 minut.  
Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. 
Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata, se lahko pripravlja naslednji kandidat. 
Kandidat odgovarja na vprašanja z izpitnega listka. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati 
izpitni listek, brez posledic.  
Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo 
vprašanja z izpitnega listka.  
 

3.  KRŠITVE MATURITETNIH PRAVIL 
 

Kršitve kandidatov pri pisnem izpitu so:  
– vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,  
– posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,  
– oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,  
– prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,  
– uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih 
pripomočkov,  
– motenje poteka izpita,  
– ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,  
– predložitev dela drugega kandidata,  
– posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,  
– zamenjava identitete kandidata. 
 
Vrste ukrepov (za kršitve se kandidatom lahko izrečejo naslednji ukrepi): 
– opomin,  
– prekinitev reševanja izpitne pole,  
– prekinitev dela izpita,  
– razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.  
 
V primeru prekinitve se izpitna pola ali del izpita oceni z nič točkami.  
V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne 
tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite poklicne mature. 
 

4. IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN PREDLOŽITEV DOKAZIL 
 
Nedelja, 28. 1. 2018 je zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature in rok za 
izpolnjevanje vseh pogojev za pristop k poklicni maturi (izpiti, interesne dejavnosti in 
opravljeno praktično usposabljanje) ter predložitev dokazil. 
Če do tega dne (28. 1. 2018) ne opravite vseh obveznosti za pristop k poklicni maturi, 
se pisno odjavite od poklicne mature osebno (v petek, 26. 1. 2018) v referatu do 15.00 
na Linhartovi 13, 3. nadstropje, Ljubljana ali pisno (priporočena pošta, žig na 28. 1. 
2018). 
 
POMEMBNO!  
V kolikor izpolnjujete pogoje za pristop k poklicni maturi in ste prijavljeni, pa ste se odločili, 
da vseeno ne boste pristopili k opravljanju poklicne mature, se morate obvezno pisno 
odjaviti, saj se vam v nasprotnem primeru izpitni rok šteje, kot da ste ga opravljali in niste 
pristopili, hkrati pa vam vplačanega denarja v tem primeru ne vračamo in ne 
prenesemo v naslednji izpitni rok.  
 
 



 
Izdelek oz. storitev in zagovor (končno projektno nalogo in predpisano dokumentacijo 
oddate na Linhartovi 13, 3. nadstropje, Ljubljana, najkasneje do 24. 1. 2018 oz. v 
dogovoru z mentorjem. 
 
Program Gastronomsko turistični tehnik (SSI): 
Za seminarsko nalogo (vsebina, naslov ter navodila) obvezno kontaktirajte mentorico 
Mojco Korošec Avbelj na njen e-naslov: mojca.avbelj.korosec@cene-stupar.si 
 
Program Ekonomski tehnik (SSI, PTI) 
Za seminarsko nalogo (vsebina, naslov ter navodila) obvezno kontaktirajte mentorja 
mag. Bojana Hajdinjaka, osebno ali na njegov e-naslov: bojan.hajdinjak@cene-
stupar.si 
 
Program Logistični tehnik (SSI, PTI) 
Za seminarsko nalogo (vsebina, naslov ter navodila) obvezno kontaktirajte mentorja 
Jovana Gajiča (prijava na konzultacijo je obvezna). 
 
Program Gastronomija (PTI) 
Za seminarsko nalogo (vsebina, naslov ter navodila) obvezno kontaktirajte mentorja 
Silva Jazbarja, osebno ali na njegov e-naslov: silvo.jazbar@gmail.com 
 
 
V ponedeljek, 5. 3. 2018, bo na Linhartovi 13, 2. nadstropje, od 13.30 do 14.30 
razglasitev in podelitev rezultatov poklicne mature. 
 
Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva vpogled v izpitno 
dokumentacijo. 
 
V četrtek, 8. 3. 2018 je zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno 
dokumentacijo (za vpogled je potrebno oddati pisno vlogo). Pri vpogledu je poleg kandidata 
lahko prisotna še ena oseba. 
Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu, vloži na ŠMK obrazloženi pisni ugovor 
na oceno ali način izračuna izpitne ocene. ŠMK o ugovoru odloči najkasneje v 15 dneh od 
prejema vloge. 
 
 
Za vse dodatne informacije sem vam na voljo na:  
tel. št.: 01 234 44 12  
GSM: 030 333 500 
 ali e-naslovu: renata.bacvic@cene-stupar.si 
 
Dopis je objavljen tudi na naši spletni strani www.cene-stupar.si, rubrika srednje 
šole/poklicna matura/zimski izpitni rok. 
 
Želim vam veliko uspeha na poklicni maturi! 
 
 

Renata Bačvič, univ. dipl. inž. 
organizatorka izobraževanja odraslih 

tajnica poklicne mature  
 
 
Ljubljana, 12. 12. 2017 
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