
OBVESTILA IN HIGIENSKA PRIPOROČILA 

POKLICNA MATURA (spomladanski rok 2022) 
 

➢ Knjige, izposojene v knjižnici Šolskega centra, dijaki vrnite po  navodilih knjižnice (razen tisti, ki niste končali 

letnika; v knjižnici se dogovorite za podaljšan čas izposoje). Potrebno je poravnati tudi morebitne dolgove v 

računovodstvu (plačati položnice), najkasneje do razglasitve rezultatov poklicne mature (do 6. julija 2022). 
 

➢ Redno spremljajte obvestila na e-oglasni deski za PM (eA) ter na vaših e-poštnih naslovih. 
 

➢ NA PISNE IZPITE PRINESETE SEBOJ: osebni dokument s sliko, dovoljene pripomočke (glej https://www.sc-

nm.si/szks/izpiti/poklicna-matura/dovoljeni-pripomocki ), po želji še plastenko (brez nalepk)/steklenico z vodo, 

glede na sprotno vremensko napoved pa tudi morebitno dodatno oblačilo, ker se bo v času izpita zračilo izpitni 

prostor.  

sobota 28. 5. 2022  pisni izpit iz  ANG 

ponedeljek 30. 5. 2022 pisni izpit iz  SLO  

sobota 4. 6. 2022 pisni izpit iz  MAT 

četrtek 9. 6. 2022 pisni izpit iz 2. predmeta PM (ZN, KEM, KOZ, FAR)  
 

➢ Najkasneje 24 ur pred začetkom posameznega pisnega izpita boste na e-oglasno desko poklicne mature v eA dobili 

informacijo o izpitnem prostoru (razredu, kjer boste pisali izpit), času prihoda na šolo in v izpitni prostor. Naj 

spomnim: vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00 (pred tem nadzorna učitelja podata navodila za potek izpita). 

➢ Vnos telefonskih in drugih elektronskih naprav (vključno z ročnimi urami) je PREPOVEDAN.  
 
➢ Natančno upoštevajte izpitni red s katerim ste bili seznanjeni in navodila nadzornih učiteljev. 
 

➢ Dijaki, ki niste uspešno zaključili letnika, se morate k jesenskemu roku poklicne mature prijaviti (tudi, če pri 

popravnih izpitih ne boste uspešni) najkasneje do 7. julija 2022. Kasneje se lahko odjavite, če boste neuspešni pri 

popravnih izpitih tudi v jesenskem roku.  (rok za odjavo od jesenskega roka PM je 20. avgust 2022). 
 

➢ Časovni razporedi opravljanja ustnih izpitov in 4. predmeta bodo objavljeni (e-objava) najkasneje  30. maja 2022, 

do 20. ure.  
 

➢ dodatni maturitetni predmet: roki pisnih izpitov so objavljeni na spletni strani RIC-a. O razporedu v izpitni prostor 

ter razporedu ustnih izpitov boste obveščeni s strani SEŠTG, kjer opravljate 5. predmet (kontakt: tajnica splošne 

mature; darja.marjanovic@sc-nm.si ). Redno (dnevno) spremljajte tudi obvestila na spletni strani SEŠTG (rubrika 

IZPITI; SPLOŠNA MATURA)  
 

➢ NA USTNE IZPITE PRINESITE SEBOJ: pisalo in rezervno pisalo 

➢ komisija pri ustnih izpitih je letos izjemoma lahko namesto tričlanska samo dvočlanska (izpraševalec, predsednik), 

pri 4. predmetu je lahko prisoten še zunanji član iz vrst delodajalcev letos, torej je komisija lahko celo štiričlanska. 

O času prihoda na šolo, glede na razpored po posameznih kandidatih, boste obveščeni naknadno. Listek z 

vprašanji lahko menjate 1x, ne da bi to vplivalo na oceno. Na ustnem izpitu izpitna vprašanja kandidatu postavlja le 

izpraševalec. Pri vseh predmetih poklicne mature, razen pri 4. predmetu, imate pravico do 15 minutne priprave na 

izpit v izpitnem prostoru. 
 

➢ POPRAVNI IZPITI PRI POKLICNI MATURI: kandidat, ki je pri poklicni maturi ocenjen z najmanj dvema pozitivnima 

ocenama, ima v skladu z zakonom pravico do popravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po prvem 

opravljanju poklicne mature.  

https://www.sc-nm.si/szks/izpiti/poklicna-matura/dovoljeni-pripomocki
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➢ IZBOLJŠEVANJE OCENE PRI POKLICNI MATURI: kandidat, ki je opravil poklicno maturo 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.  

➢ TRAJNOST DOSEŽENEGA USPEHA PRI 4. PREDMETU POKLICNE MATURE: končna ocena pri četrtem predmetu 

poklicne mature je trajna.  

➢ 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 (z upoštevanjem veljavnih 

prilagoditev zaradi posledic epidemije Covid-19), je dovoljena pritožba na šolsko maturitetno komisijo najkasneje 

naslednji dan (24 ur) po opravljanju pisnega, ustnega oziroma praktičnega dela izpita. Šolska maturitetna komisija 

odloči o pritožbi v petih dneh od prejema pritožbe.  

➢ VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO: Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov poklicne mature zahteva, 

da mu šola omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene. Na podlagi vloge kandidata 

šola pripravi razpored vpogledov v skladu s koledarjem poklicne mature 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.  

➢ UGOVOR NA PISNO OCENO: Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu (vpogled v izpitno 

dokumentacijo je predpogoj za morebitni ugovor na oceno) vloži, na šolsko maturitetno komisijo, obrazložen pisni 

ugovor na oceno ali način izračuna izpitne ocene.  

➢ OCENJEVANJE Uspeh kandidatov pri poklicni maturi se ocenjuje s točkami (pri vsakem izpitu je max. možno število 

točk 100), ki se na koncu pretvorijo v ocene, ki so od 1–5 oz. točkovne ocene od 1–8 (pri slovenščini so možne 3 

dodatne točke). SKUPEN USPEH JE SEŠTEVEK OCEN OZ. TOČKOVNIH OCEN (min. 8 točk, max. 23 točk) 

➢ Izpiti poklicne mature so brezplačni, dokler imate status dijaka na SZKŠ. 

➢ Do razglasitve rezultatov (6. 7. 2022) so le ti STROGA IZPITNA TAJNOST. Objave rezultatov na spletni strani NI. 

➢ Ker je virus SARS CoV-2 še vedno med nami, je pomembno, da vsi upoštevamo osnovne higienske ukrepe in 

priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja virusa. V primeru okužbe ali stika z okuženo osebo upoštevajte 

priporočila v prilogi in NUJNO OBVESTITE tajnico poklicne mature, Andrejo Kmet (tel. 070 824 393) 

 

Andreja Kmet 

tajnica ŠMK za PM 

PRILOGA 1: priporočila NIJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 1: PRIPOROČILA NIJZ GLEDE COVID-19 
 

UKREPI PRI SUMU NA OKUŽBO. V primeru, da dijak razvije simptome značilne za covid-19 je potrebno ukrepanje po 

naslednjih korakih: 

• dijak ali njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega 

zdravnika, ki dijaka napoti na potrditveni test;  

• v primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in 

jih prosi za termin potrditvenega testiranja;  

• dijak do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;  

• če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov, dijak lahko normalno obiskuje šolo; 

• če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, dijak o tem obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki 

mu odredi izolacijo. 

• ŠOLA: v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja (ali testa HAG, PCR) je potrebno obvestiti razrednika in 

tajnico poklicne mature (070 824 393). 
 

UKREPI OB STIKU Z OKUŽENO OSEBO  

Navodila za osebe v domači izolaciji in Navodila za osebe, ki so imele stik z okuženo osebo, so dostopna na 

https://www.nijz.si/sl/izolacija 

• Če ste z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v skupnem gospodinjstvu, vam priporočamo, da se v obdobju 

sedmih dni od zadnjega tesnega stika z okuženo osebo testirate na okužbo s SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim 

testom/samotestom. V primeru pozitivnega testa, ostanite doma in pokličite izbranega osebnega ali 

dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila ter NUJNO OBVESTITE TAJNICO POKLICNE MATURE. 

• Če ste bili v stiku z okuženo osebo NUJNO OBVESTITE TAJNICO POKLICNE MATURE, spremljate pojavnost 

morebitnih znakov okužbe, priporočeno je vsakodnevno izvajate samotestiranja, v šoli pa po priporočilih NIJZ 

nosite zaščitno masko.  
 

OSNOVNI ZAŠČITNI UKREPI, da zaščitimo SEBE in DRUGE so:  

• z naslednjimi simptomi in znaki ne obiskujmo drugih, še zlasti ne ranljivih: povišana telesna temperatura, 

zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, 

slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v 

blagi kot v težji obliki;  

• skrbimo za redno in pravilno umivanje rok; v primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z 

namenskim razkužilom za roke;  

• ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;  

• upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom 

ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si 

nato umijemo roke z milom;  

• izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal;  

• zagotovimo, da so vsi prostori dobro prezračeni; ZRAČENJE RAZREDOV: na stežaj odpremo okna vsaj na vsakih 

20 min za vsaj 10 minut; okna naj bodo odprta ves čas odmora (zračenje skupaj z drugimi ukrepi predstavlja 

pomemben prispevek k preprečevanju širjenja virusa SARSCoV-2 in drugih mikroorganizmov ter pomembno 

zmanjšuje koncentracije CO2 in ostalih onesnaževal v prostoru).  

• če sodimo v ranljivo skupino ali smo v stiku z osebami iz ranljivih skupin, v zaprtih prostorih pravilno nosimo 

masko - tako, da pokriva nos in usta; vzdržujemo priporočeno medosebno razdaljo;  

• skrbno čistimo površine in predmete, da zmanjšamo možnost prenosa mikroorganizmov;  

• izogibamo se zaprtim prostorov z večjim številom ljudi in gneči. 

https://www.nijz.si/sl/izolacija

