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orodni vrstici na dnu okna. Način branja odprete tako, da izberete Pogled > Način branja ali pa kliknete gumb
Način branja v zgornjem desnem kotu orodne vrstice. Če želite delovno področje preklopiti nazaj v prejšnji
pogled, ponovno izberite Pogled > Način branja. Kliknete lahko tudi gumb Zapri v plavajoči orodni vrstici.

Premikanje po straneh dokumenta
V dokumentu PDF se lahko na več načinov premikate z ene strani na drugo. Veliko uporabnikov za to uporablja
gumbe orodne vrstice Krmarjenje po strani, lahko pa uporabite tudi puščične tipke, drsni trak ali katerega od
drugih načinov za premikanje naprej in nazaj v dokumentu PDF z več stranmi.
Orodna vrstica Krmarjenje po strani se privzeto odpre. V privzeti orodni vrstici so prikazana pogosto uporabljena
orodja: Pokaži naslednjo stran

, Pokaži prejšnjo stran

in Številka strani. Orodno vrstico Krmarjenje po

strani lahko, tako kakor druge orodne vrstice, skrijete in znova odprete v meniju Pogled, možnost Orodne vrstice.
Če želite dodati orodja v orodno vrstico Krmarjenje po strani, jo kliknite z desno miškino tipko. Izberite posamezno
orodje, možnost Pokaži vsa orodja ali Več orodij, nato pa v pogovornem oknu izberite ali prekličite izbor
posameznega orodja.
Premikanje po dokumentu PDF
Naredite nekaj od tega:
– Kliknite gumb Prejšnja stran

ali gumb Naslednja stran

v orodni vrstici.

– Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > [mesto].
– Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Stran, v pogovorno okno Pojdi na stran vnesite številko strani in
kliknite V redu.
– Pritisnite tipko Stran gor in Stran dol na tipkovnici.
Preskok na določeno stran
Naredite nekaj od tega:
– Pri prikazu ene ali dveh strani vlecite navpični drsni trak, dokler se stran ne pokaže v majhnem
pojavnem prikazu.
– Vnesite številko strani, s katero želite zamenjati v tem trenutku prikazano številko v orodni vrstici
Krmarjenje po
strani, in pritisnite Enter.
Sledenje preteklim ogledom
Sledenje preteklim ogledom vam omogoča, da najdete strani dokumenta PDF, ki ste jih prej gledali. Razlikovati je
treba med prejšnjo in naslednjo stranjo ter prejšnjim in naslednjim pogledom. Kadar so to strani, veljata pojma
prejšnja in naslednja stran za sosednji strani, pred v tem trenutku aktivno stranjo in za njo. Kadar so to pogledi,
veljata prejšnji in naslednji strani za zgodovino ogledov. Če na primer preskakujete naprej in nazaj v dokumentu,
zgodovina ogledov sledi tem korakom in vam ogledane strani pokaže v nasprotnem vrstnem redu.
1. Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Prejšnji pogled.
2. Če želite videti nadaljnji del zgodovine premikov po dokumentu, storite nekaj od tega:
– Ponovite prvi korak.
– Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Naslednji pogled.

Opomba: Gumba Prejšnji pogled

in Naslednji pogled

lahko dodate na območje orodne vrstice, in to

tako, da z desno miškino tipko kliknete orodno vrstico Krmarjenje po strani in izberete gumba v kontekstnem
meniju, ali tako, da izberete možnost Pokaži vsa orodja.
Krmarjenje s povezavami
Povezave omogočajo preskok na druga mesta v dokumentu, ki ga v tem trenutku gledate, v druge dokumente
PDF ali na spletna mesta. Besedilo povezav v dokumentu, razen v kazalih, je rdeče barve.
Legenda gumbov

Pokaži naslednjo stran

Prejšnji pogled

Pokaži prejšnjo stran

Naslednji pogled

Krajšave

CPI
DK PM
DPK PM
MIK PM
PIK PM
Ric
ŠMK PM
ŠIK PM
ZRSŠ
ID
IP
IT
PT
PTI
SSI

Center RS za poklicno izobraževanje
Državna komisija za poklicno maturo
državne predmetne komisije za poklicno maturo
maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo
predmetni izpitni katalog za poklicno maturo
Državni izpitni center
šolske maturitetne komisije za poklicno maturo
šolske izpitne komisije za poklicno maturo
Zavod RS za šolstvo
indeks diskriminativnosti
izpitna pola
indeks težavnosti
poklicni tečaj
poklicno-tehniško izobraževanje
srednje strokovno izobraževanje

1 PREDGOVOR
Poklicna matura predstavlja tako formalni kot simbolni zaključek tistih srednješolskih izobraževalnih programov, ki
udeležence pripeljejo neposredno do kvalificiranega vstopa na trg dela, hkrati pa jim daje temelje za nadaljnjo
poglobitev posebnega strokovnega znanja na terciarni stopnji izobraževanja. Simbolno še vedno predstavlja
pomemben mejnik doseganja določene zrelosti na življenjski poti posameznika, na kar sme biti mlad človek –
skupaj s svojimi učitelji – tudi ponosen.
V uvodu statističnega pregleda je treba poudariti, da se podatki v poglavjih 4.2 Osnovni podatki o kandidatih in
4.3 Uspešnost kandidatov nanašajo na vse prijavljene ali udeležene kandidate na poklicni maturi 2018, podatki v
poglavju 4.8 Prikaz uspeha pa se nanašajo na kandidate, ki so opravljali poklicno maturo prvič v celoti, zato je
uspešnost kandidatov v preglednicah teh poglavij seveda nekoliko drugačna.
Skupaj je poklicno maturo 2018 opravljalo 9.153 kandidatov (predhodno leto 9.672), pri čemer je bilo uspešnih
93,5 % (lani 96,0 %). Uspešnost kandidatov na vseh izpitnih rokih poklicne mature 2018 je bila torej za 2,5 % točke
nižja kakor na poklicni maturi 2017. Ob tem lahko opazimo trend, da je od leta 2002 uspešnost kandidatov na
spomladanskih rokih mature praviloma naraščala do leta 2016, ko je bila najvišja, sedaj pa že drugo leto zapored
rahlo upada.
V vseh treh izpitnih rokih mature je bilo udeleženih 4.625 moških z uspešnostjo 92,8 % in 4.528 žensk
z uspešnostjo 94,1 %. Razlike v uspešnosti po spolu niso izrazite.
Najuspešneje so poklicno maturo 2018 opravili kandidati, vključeni v poklicni tečaj, – PT (98,6 %), nato kandidati
programa srednjega strokovnega izobraževanja – SSI (95,0 %) in na koncu kandidati v poklicno-tehniškem
izobraževanju – PTI (83,9 %), kar je sicer zaznano že vrsto let. V tej luči je morda smiselno razmišljati o možnih
izboljšavah koncepta programov PTI (npr. dodatna podpora udeležencem ali vprašanje množične prehodnosti
v t. i. programih 3 + 2).
Med kandidati, ki so opravljali poklicno maturo 2018, je bilo 84,1 % dijakov in 15,9 % drugih udeležencev
(tj. kandidatov, ki ob prijavi na posamezni izpitni rok poklicne mature niso imeli statusa dijaka); predhodno leto
(matura 2017) pa je bilo med udeleženci 77,7 % dijakov in 22,3 % drugih kandidatov. V vsakem od treh izpitnih
rokov poklicne mature 2018 so bili dijaki pomembno uspešnejši od drugih udeležencev, v vseh rokih skupaj pa so
bili dijaki uspešni v 95,5 %, drugi udeleženci pa v 82,6 %.
Povprečni splošni uspeh po izobraževalnih programih v spomladanskem roku je 15,9 točke oziroma 69,1 % od
vseh možnih točk (23), pri čemer so najuspešnejši vključeni v programe SSI (16,3 točke), PT (15,3 točke) in PTI (14,1
točke), ter ženske (16,2 točke) v primerjavi z moškimi (15,6 točke). V jesenskem roku je bil povprečni splošni uspeh
13,2 točke, pri čemer so bili najuspešnejši udeleženci v PT (14,4 točke), nato SSI (13,3 točke) in PTI (12,0 točke), ter
ženske (13,7 točke) v primerjavi z moškimi (12,7 točke). V zimskem roku je bil povprečni splošni uspeh 13,7 točke,
pri čemer so bili najuspešnejši udeleženci v PT (14,2 točke), nato SSI (13,8 točke) in PTI (12,7 točke) ter ponovno
ženske (14,2 točke) v primerjavi z moškimi (13,3 točke). Primerjava splošnega učnega uspeha v spomladanskem,
jesenskem in zimskem roku pokaže, da so rezultati najboljši v spomladanskem roku, sledita zimski in jesenski rok.
Pri posameznih predmetih poklicne mature so najvišje dosežene odstotne točke v spomladanskem roku (po vrsti):
pri četrtem, tretjem, prvem in drugem predmetu mature, v jesenskem roku pri četrtem, prvem, tretjem in drugem
predmetu, v zimskem roku pa pri četrtem, tretjem, prvem in drugem predmetu. Za udeležence je torej
v povprečju najtežji drugi predmet poklicne mature. Povprečne ocene pri vseh štirih predmetih so pomembno
višje v spomladanskem kakor v jesenskem in zimskem roku, prav tako pa je povprečna ocena pri četrtem
predmetu primerjalno pomembno višja glede na povprečne ocene ostalih predmetov poklicne mature.
Porazdelitve ocen pri prvem, drugem in tretjem predmetu so približno normalne, pri četrtem predmetu pa ne.
Povprečna ocena prvega predmeta poklicne mature je bila v vseh programih v spomladanskem roku 4,2,
v jesenskem 3,0, v zimskem pa 2,6. Pregled povprečnih ocen v spomladanskem roku pri drugem predmetu glede
na posamezni program pokaže izrazite razlike med programi oz. strokovnimi predmeti. Povprečna ocena tretjega
predmeta poklicne mature je bila v vseh programih v spomladanskem roku 3,5, v jesenskem 2,6, v zimskem pa 2,8.
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Pri tretjem predmetu se je na spomladanskem roku nekoliko več udeležencev odločilo za tuji jezik (54,2 %) kakor
za matematiko (45,8 %), pri čemer je bila povprečna ocena pri angleščini 3,5, pri italijanščini 3,4, pri nemščini 4,2,
pri matematiki pa 3,4. Povprečna ocena četrtega predmeta poklicne mature je bila v vseh programih
v spomladanskem roku 4,2, v jesenskem 3,4, v zimskem pa 3,3.
V spomladanskem roku je dodatni maturitetni predmet splošne mature opravljalo 1.544 udeležencev (predhodno
leto 1.429), kar predstavlja porast števila takšnih kandidatov za 8 %. Pri tem je bila povprečna ocena dodatnega
predmeta splošne mature 2,8 (predhodno leto 2,9), uspešnost pa 77,7 % (predhodno leto 78,0 %). Največ
kandidatov je opravljalo angleščino (povprečna ocena 3,4 in uspešnost 94,9 %), kemijo (povprečna ocena 2,7 in
uspešnost 82,6 %) ali matematiko (povprečna ocena 2,7 in uspešnost 75,5 %).
Zlatih maturantov na poklicni maturi 2018 je bilo 346 (4,0 % delež uspešnih maturantov), v predhodnem letu pa
295 (3,2 %-delež). Največji delež zlatih maturantov glede na vse uspešne v posameznem programu je bil
v programih farmacevtski tehnik (15,2 %), ustvarjalec modnih oblačil (11,1 %), geodetski tehnik (11,1 %), tehnik
oblikovanja (6,9 %), kemijski tehnik (6,1 %), predšolska vzgoja (5,9 %), veterinarski tehnik (5,7 %) in strojni tehnik
(5,1 %).
Letno maturitetno poročilo je dokument, ki je v prvi vrstni namenjen šolam in učiteljem za evalvacijo merljivega
opravljenega dela (ki še zdaleč ni edino in morda niti ne najpomembnejše pri šolskem delu), hkrati pa priložnost
za odgovorno načrtovanje razvoja šolske politike v domeni različnih institucij: Centra RS za poklicno izobraževanje,
Zavoda RS za šolstvo, Državnega izpitnega centra in pristojnega šolskega ministrstva. Strokovni predlogi izboljšav
pa lahko zares zaživijo le v primeru, če obstaja tudi širša in iskrena politična volja kakovostno šolstvo prepoznavati
kot enega ključnih dejavnikov prihodnosti Slovenije in naše umeščenosti v širše civilizacijsko dogajanje.
dr. Samo Repolusk, urednik
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2 UVOD
2.1

Zakonske podlage za poklicno maturo

Poklicna matura je bila v letu 2018 izvedena na podlagi teh zakonov in podzakonskih aktov:
1.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07–UPB5, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09, 20/11, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 ZVaj) v 12. členu med drugim določa sestavine splošnega
in posebnega izobraževalnega programa za pridobitev izobrazbe. Splošni del izobraževalnega programa
opredeljuje tudi pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja, posebni del izobraževalnega
programa pa določa še znanje, ki se preverja pri maturi oziroma pri zaključnem izpitu.

2.

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17; v nadaljnjem besedilu: ZPSI):
−
−

−

četrti odstavek 3. člena ZPSI določa, da se srednja strokovna izobrazba pridobi po izobraževalnem
programu srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega izobraževanja ter po poklicnem tečaju z
opravljeno poklicno maturo;
četrti odstavek 74. člena ZPSI določa, da se izobraževalni programi, po katerih se pridobi srednja
strokovna izobrazba, zaključijo s poklicno maturo. S poklicno maturo se ugotavlja dijakovo znanje
v skladu s cilji, določenimi z izobraževalnimi programi, ki so pomembni za življenje in poklicno delo
ter za višji oziroma visokošolski študij;
peti odstavek 74. člena ZPSI napotuje na poseben zakon, ki ureja poklicno maturo.

3.

Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07-UPB1, 46/16 in 49/16 – popr.) opredeljuje vsebino poklicne mature,
pravice in obveznosti dijakov in dijakinj ter drugih kandidatov in kandidatk za opravljanje mature oziroma
maturitetnih izpitov, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature.

4.

Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11) podrobneje določa pogoje, način in
postopek opravljanja poklicne mature. S pravilnikom je določen tudi način ocenjevanja znanja, imenovanje,
sestava ter pristojnosti maturitetnih organov.

5.

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14) določa način
prilagojenega izvajanja poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami in druge kandidate, ki v
utemeljenih primerih potrebujejo prilagojeni način izvajanja poklicne mature. Izvajanje poklicne mature za
kandidate s posebnimi potrebami je prilagojeno tako, da kandidati lahko izkažejo svoje znanje in
sposobnosti.

6.

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) med drugim določa roke za opravljanje
poklicne mature.

7.

Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18) določa vrsto šolske
dokumentacije, namen in način zbiranja podatkov ter vodenje in shranjevanje šolske dokumentacije,
postopke ravnanja s podatki iz te dokumentacije in postopke izdajanja javnih listin o izobraževanju dijakov
po javnoveljavnih izobraževalnih programih v srednješolskem izobraževanju.

8.

Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2018 vsebuje informacije, ki so povezane z ocenjevanjem pri
poklicni maturi, popravljanjem negativnih ocen, izboljševanjem ocen in ponovnim opravljanjem celotne
poklicne mature, informacije o možnostih in postopkih za pritožbe, pravici do vpogleda in ugovora ter rokih
za dokončanje izobraževanja po posameznem izobraževalnem programu.

9.

Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2018 vsebuje informacije o doseganju standardov znanja za
posamezen predmet poklicne mature.
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2.2

Opredelitev poklicne mature

2.2.1 Pomen poklicne mature v šolskem sistemu
Poklicna matura je opredeljena v treh zakonih. Zakon o maturi določa, da je poklicna matura državni izpit. V
Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju je opredeljena kot oblika zaključnega izpita. Z njo posameznik
dokazuje neko določeno stopnjo strokovne izobrazbe oziroma strokovno usposobljenost za delo na področju, ki
mu omogoča zaposlitev kot kvalificiranemu delavcu s srednjo strokovno izobrazbo. Poleg tega Zakon o visokem
šolstvu opredeljuje poklicno maturo kot izpit, ki omogoča nadaljevanje študija v vseh visokih strokovnih
programih brez izpolnjevanja dodatnih pogojev, z dodatno opravljenim izpitom iz enega predmeta splošne
mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih v skladu z vpisnimi pogoji fakultet. Tako je
dejansko poklicna matura izpit z dvojno kvalifikacijo. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo
strokovno izobrazbo in možnost vpisa v terciarno izobraževanje.

2.2.2 Značilnosti poklicne mature
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal srednjo tehniško ali drugo strokovno šolo, 2. letnik
poklicno-tehniškega izobraževanja po sistemu 3 + 2 ali enoletno izobraževanje v poklicnem tečaju ali pa je opravil
mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit pri pristojni zbornici.
Kandidati se razlikujejo glede na številne različne poklice oziroma stroke, znotraj katerih imajo isti predmeti
poklicne mature različen obseg, pa tudi glede na način izobraževanja: redni ali izredni in glede na status: dijaki ali
drugi.
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov: iz dveh splošnoizobraževalnih predmetov, to je iz slovenščine
(italijanščine ali madžarščine) in iz matematike ali iz tujega (drugega) jezika, in iz temeljnega
strokovnoteoretičnega predmeta ter iz preizkusa praktične usposobljenosti za delo v stroki. Pri tem sta dva
predmeta obvezna. Prvi obvezni predmet je slovenščina, na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v
šolah z italijanskim učnim jezikom namesto slovenščine italijanščina, na območjih, kjer živi madžarska narodna
skupnost, pa slovenščina ali madžarščina – po kandidatovi izbiri. Drugi obvezni predmet je temeljni
strokovnoteoretični predmet. Dva predmeta izbere kandidat sam; izbira lahko med matematiko in tujim oziroma
drugim jezikom, četrti predmet pa med različnimi oblikami dokazovanja usposobljenosti za delo v poklicu
oziroma stroki: na voljo so storitev, izdelek, projektno delo, seminarska naloga in podobno z zagovorom.
Poklicna matura se izvaja po enotnem izpitnem redu za vse kandidate. Pisni izpit pri prvem in pri tretjem
predmetu je eksteren oz. zunanji, saj podporo za njeno izvajanje in zaščito tajnosti in izpitnih dni zagotavlja Ric.
Na poklicni maturi velja načelo eksternosti. Zagotavlja se na več načinov. Pri pisnem delu izpita iz prvega in iz
tretjega predmeta so pripravljene enotne nacionalne naloge. Uporabljajo se enotna merila ocenjevanja in enotne
meje za pretvorbo točk v ocene pri prvem in pri tretjem predmetu. Druge izpitne pole pri izpitu iz slovenščine (iz
italijanščine, iz madžarščine) in iz tujega oziroma drugega jezika ocenjujeta po dva ocenjevalca. Za drugi in za
četrti predmet so pripravljeni PIK PM za oba predmeta in enotna okvirna navodila za sestavljanje nalog ter
navodila za točkovanje in ocenjevanje, ki jih šolam posreduje CPI. Pri četrtem predmetu lahko v ŠIK PM sodelujejo
zunanji člani iz podjetij in drugih organizacij, v katerih se zaposlujejo maturanti.

2.2.3 Predmetni izpitni katalogi (PIK PM)
V PIK PM je navedeno, kako zahtevna je poklicna matura in kakšno znanje se pričakuje pri pisnih izpitih oziroma
kakšno znanje zahtevajo ŠIK PM. Zato so v teh katalogih opredeljene vsebine, ki so pomembne za uspešno
pripravo na poklicno maturo, in cilji izpita oziroma kaj mora kandidat dokazati, da obvlada. Določeno je, iz katerih
delov je izpit sestavljen, koliko časa traja posamezni izpit (pisni in ustni), koliko točk prispeva in koliko je uspešnost
odvisna od pisnega in koliko od ustnega dela izpita. V katalogih je tudi opredeljeno, kaj se ocenjuje s pisnim in kaj
z ustnim izpitom ali z drugimi deli izpita, kakšni so tipi nalog, načini vrednotenja ter merila za ocenjevanje različnih
izpitnih oblik. Obenem se kandidati seznanijo tudi s tem, katere oblike preverjanja lahko pričakujejo. Predstavljene
so izpitne vsebine z zgledi, kako jih lahko razčlenjujejo, oziroma z zgledi izpitnih nalog in načini njihovega
reševanja. Opredeljene so podlage za določanje ustnih vprašanj.
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2.2.4 Upoštevanje heterogenosti kandidatov
Kljub heterogenosti populacije so PIK PM enotni, čeprav imajo za podlago različne kataloge znanja, ki se razlikujejo
med seboj tudi v operativnih ciljih in standardih znanja. Za isti predmet poklicne mature v različnih oblikah in
načinih pripravljanja kandidatov se zahteva tudi različno število ur pouka istega maturitetnega predmeta v
različnih izobraževalnih programih. Še posebej izrazito je to pri matematiki in pri tujih jezikih. Različne pa so tudi
oblike priprav, saj je status udeležencev različen: od statusa dijaka, ki redno obiskuje izobraževanje, do statusa
izrednih udeležencev izobraževanja, ki se na poklicno maturo pripravljajo v različnih organizacijskih modelih, kot
jih predpisuje zakon (individualni, skupinski in kombinirani organizacijski model). Z enotnimi izpitnimi katalogi so
zagotovljeni pogoji za enako stopnjo zahtevnosti in znanja pri posameznih predmetih.

2.2.5 Odgovorni organi in ustanove za izvajanje poklicne mature
Maturitetni organi in Ric v skladu s svojimi pooblastili skrbijo za pripravo in izvedbo poklicne mature. Maturitetni
organi za poklicno maturo so: Državna komisija za poklicno maturo, državne predmetne komisije za poklicno
maturo, šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in šolske izpitne komisije za poklicno maturo.
DK PM v okviru svojih pooblastil vodi strokovno pripravo na poklicno maturo in spremlja njeno izvedbo. Pri tem
na predlog Rica imenuje DPK PM, uskladi in predloži Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo (MIK PM) in ga
pošlje v določitev Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Poleg tega usklajuje delo
DPK PM.
DK PM določi način in postopke varovanja podatkov in gradiv, ki so označeni kot izpitna tajnost.
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3 ORGANI POKLICNE MATURE
3.1

Državna komisija za poklicno maturo

Na podlagi 13. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – UPB) je minister, pristojen za šolstvo, imenoval:
Državno komisijo za poklicno maturo za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020.

Sestava komisije:
dr. Boris Dular
dr. Andrej Stopar
Elido Bandelj
dr. Slavica Černoša
dr. Gregor Dolinar
mag. Brigita Kruder
dr. Vinko Logaj
Mitja Korunovski
Patricija Pavlič
dr. Samo Repolusk
mag. Ivanka Stopar
Ana Šterbenc
dr. Darko Zupanc

3.2

predsednik
član, namestnik predsednika
član
članica
član
članica
član
član
članica
član
članica
članica
član

Državne predmetne komisije za poklicno maturo

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – UPB) je Državna komisija za
poklicno maturo imenovala:
−

državne predmetne komisije za poklicno maturo za obdobje od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2020.

Sestava Državne predmetne komisije za slovenščino in za slovenščino kot drugi jezik
za poklicno maturo
mag. Jana Kvas
Tanja Bigec
mag. Lara Godec Soršak
Andrejka Korman
Lucija Mejač Petek
mag. Marjana Mlinar Hodak
mag. Adrijana Špacapan

predsednica
članica
članica
članica
članica
članica
članica (do 31. 8. 2018)

Sestava Državne predmetne komisije za italijanščino za poklicno maturo
dr. Nives Zudič Antonič
dr. Sergio Crasnich
Silvia Fusilli Skok

predsednica
član
članica

ORGANI POKLICNE MATURE
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Sestava Državne predmetne komisije za madžarščino za poklicno maturo
dr. Anna Kolláth
dr. Annamárija Merényi
Sibila Sabo

predsednica
članica
članica

Sestava Državne predmetne komisije za italijanščino kot tuji in drugi jezik za poklicno maturo
dr. Helena Bažec
Dolores Kocjančič
Neva Šečerov
Nataša Kabaj Bavdaž

predsednica
članica
članica (do 31. 10. 2018)
članica (od 1. 11. 2018)

Sestava Državne predmetne komisije za angleščino za poklicno maturo
dr. Andrej Stopar
Sandra Horvatič
mag. Mateja Petrovič
mag. Vesna Šušnica Ilc
Petra Krhlanko

predsednik
članica
članica
članica
članica

Sestava Državne predmetne komisije za nemščino za poklicno maturo
Mihaela Urška Zakošek
Mateja Pivec
Suzana Ramšak
Marija Helena Regoršek

predsednica
članica
članica
članica

Sestava Državne predmetne komisije za matematiko za poklicno maturo
dr. Gregor Dolinar
Sonja Ivančič
Mateja Lenarčič
Irena Rauter Repija
mag. Mojca Suban

predsednik
članica
članica
članica
članica

Sestava Državne predmetne komisije za drugi predmet poklicne mature –
zdravstvena nega
Alojzija Fink
Metka Križ
Mateja Kržičnik
Polona Mrvič

predsednica
članica
članica
članica

Sestava Državne predmetne komisije za drugi predmet poklicne mature –
vzgoja predšolskega otroka
Tatjana Zorman
dr. Maja Hmelak
mag. Bernarda Nemec
Alenka Prevalšek
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3.3

Pristojnosti za drugi in za četrti predmet

Drugi predmet je obvezen za vse kandidate. Pri njem kandidati izkazujejo temeljno strokovnoteoretično 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. Drugi predmet kandidati opravljajo v pisni in ustni obliki v razmerju, ki ga določa predmetni izpitni
katalog.
Podlage za izvedbo drugega predmeta poklicne mature so zapisane v predmetnem izpitnem katalogu. V njem
najdejo kandidati vse informacije o vsebini, obsegu in izvedbi izpita.
Izpit iz drugega predmeta poklicne mature se je v preteklem šolskem letu izvedel na tri načine:
− notranje (izpitno gradivo so pripravili učitelji strokovnega aktiva posamezne šole);
− v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi (20. člen) so bili pripravljeni enotni izpitni kompleti in izvedeno
je bilo enotno ocenjevanje v okviru posebnih skupin učiteljev, ki so jih določile šole za skupno izvedbo
drugega predmeta poklicne mature;
− zunanje (DPK PM za zdravstveno nego in DPK PM za vzgojo predšolskega otroka sta pripravili izpitne
komplete in navodila za ocenjevanje ter izvedli moderacijo Navodil za ocenjevanje); s tem je vpeljana
eksternost izpitov tudi na področju stroke.
Ne glede na to, kdo ga pripravi, izpitni komplet vsebuje:
− eno ali dve pisni izpitni poli (v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za drugi predmet poklicne mature) in
− navodila za ocenjevanje.
Izpitno gradivo za drugi predmet poklicne mature je sestavljeno v skladu z Navodili za pripravo izpitnih kompletov
za drugi predmet poklicne mature, ki jih je sprejela DK PM na 15. redni seji dne 15. decembra 2009.
Izpitni kompleti se hranijo na šoli v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi. Tudi razmnoževanje izpitnih kompletov
je potekalo na šoli, razen za predšolsko vzgojo in zdravstveno nego.
Za ustni izpit se pripravijo izpitni listki, ki so izpitna tajnost in na katerih so po tri vprašanja.
Četrti predmet poklicne mature je določen z izobraževalnim programom. Njegova vsebina je opredeljena v
predmetnem izpitnem katalogu. Četrti predmet se je izvajal kot:
− izdelek in zagovor,
− storitev in zagovor,
− izdelek oziroma storitev in zagovor,
− izpitni nastop in zagovor (predšolska vzgoja),
− praktična protetika in zagovor (zobotehnika).
Za četrti predmet, ki je notranji izpit, so učitelji pripravili izpitno gradivo v skladu s Priporočili za pripravo in izvedbo
drugega in četrtega predmeta poklicne mature (CPI, 2012).
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3.4

Naloge šolske maturitetne komisije

ŠMK PM:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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vodi pripravo in izvedbo poklicne mature in predmaturitetnega preizkusa;
sodeluje z Ricem in DK PM;
določi navodila za uporabo šifer;
imenuje šolske izpitne komisije;
imenuje zunanjega člana šolske izpitne komisije za četrti predmet iz vrst delodajalcev;
daje navodila šolskim izpitnim komisijam in usklajuje njihovo delo;
v skladu s PIK PM potrdi obliko in način opravljanja izpita za četrti predmet;
določi seznam tem za izdelke oziroma storitve;
ugotavlja izpolnjevanje pogojev za opravljanje poklicne mature;
obvešča Ric o spremembi prijav kandidatov, o upravičenosti razlogov za poznejšo prijavo, o
nepravočasni odjavi in o neudeležbi pri izpitu;
lahko v skladu s koledarjem poklicne mature dovoli kandidatu, ki se iz upravičenih razlogov ni
udeležil ustnega izpita ali zagovora, opravljanje tega dela izpita še v istem izpitnem roku;
kandidatu potrdi predlog teme in določi mentorja ter rok za dokončanje praktičnega dela izpita;
določi obdobje pripravljalnih del za izvedbo izdelka oziroma storitve;
predlaga in organizira izpite za kandidate s posebnimi potrebami;
za posamezni izpitni rok določi izpitne komplete za pisni izpit iz drugega predmeta oziroma se
seznani z izborom izpitnega kompleta, če ga šole pripravijo skupaj;
med strokovnimi delavci določi nadzorne učitelje pri pisnem izpitu;
za pisni izpit določi razporeditev kandidatov v skupine in sedežni red v izpitnih prostorih;
določi prvega ocenjevalca za pisni izpit;
določi in objavi dan in uro opravljanja ustnih izpitov oziroma zagovorov;
za ustne izpite oziroma zagovore določi razpored kandidatov in šolskih izpitnih komisij po izpitnih
prostorih;
na predlog strokovnih aktivov šole določi merila za pretvorbo točk v ocene za drugi in za četrti
predmet;
potrjuje ocene za posamezne predmete in ugotavlja splošni uspeh kandidatov;
odloča o ukrepih zaradi storjenih kršitev pri izpitu;
obravnava sume prepisovanja;
odloča o pritožbah in ugovorih kandidatov v skladu s pristojnostmi;
slovesno razglasi rezultate poklicne mature;
za čas opravljanja poklicne mature določi izpitni in maturitetni hišni red;
sprejme poročilo o izvedbi poklicne mature na šoli;
opravlja druge naloge, določene s tem pravilnikom, z drugimi predpisi in navodili DK PM in Rica.
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4 EMPIRIČNA ANALIZA REZULTATOV
POKLICNE MATURE
Rezultati spomladanskega, jesenskega in zimskega izpitnega roka poklicne mature 2018 so prikazani v
preglednicah in slikah tega poglavja. Zimski izpitni rok je vedno zadnji izpitni rok za posamezno šolsko leto; pri
poklicni maturi 2018, na primer, se je izvajal šele v začetku leta 2019. V komentarjih pri posameznih preglednicah
je zapisano, kateri kandidati so vključeni v analizo. Najpogosteje so to kandidati, ki v posameznem izpitnem roku
opravljajo poklicno maturo prvič v celoti, saj predstavljajo »tekočo« generacijo maturantov. Kjer so prikazani
rezultati več izpitnih rokov poklicne mature skupaj, število kandidatov ni preprost aritmetični seštevek podatkov za
posamezne izpitne roke, saj so nekateri popravljali ali izboljševali ocene v poznejših izpitnih rokih in tedaj se
upošteva njihov boljši dosežek.
Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov. Prvi predmet je slovenščina oziroma italijanščina ali
madžarščina na narodnostno mešanih območjih. Drugi predmet je temeljni strokovnoteoretični predmet,
predpisan za posamezni izobraževalni program. Pri tretjem predmetu kandidati izbirajo med matematiko in tujim
jezikom (angleščina, nemščina; na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre tudi drugi jezik), četrti
predmet pa je izdelek oziroma storitev in zagovor. Ocenjevalna lestvica obsega ocene od 1 do 5, pri prvem
predmetu poklicne mature (slovenščina, italijanščina oziroma madžarščina kot materna jezika) pa je ustrezno
povišana na ocene od 1 do 8. Zaradi primerljivosti je pri nekaterih analizah tudi za prvi predmet poklicne mature
uporabljena osnovna ocenjevalna lestvica od 1 do 5. Splošni uspeh na poklicni maturi se izrazi kot seštevek
doseženih točkovnih ocen pri posameznih predmetih in ob uspešno opravljeni poklicni maturi sega od 8 do 23
točk. Odstotne točke pri posameznem predmetu so izračunane glede na največje možno število točk izpita in se
gibljejo od 0 do 100 točk.
Status kandidatov Drugi zajema kandidate, ki ob prijavi na posamezni izpitni rok poklicne mature niso imeli statusa
dijaka. Pri prikazovanju rezultatov več izpitnih rokov skupaj se upošteva kandidatov status, kakor ga je imel ob
prvem od vključenih izpitnih rokov. V besedilu in v preglednicah pogosto uporabljene kratice izobraževalnih
programov pomenijo: SSI – srednje strokovno izobraževanje, PTI – poklicno-tehniško izobraževanje in PT –
poklicni tečaj.
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4.1

Meje za pretvorbo točk na poklicni maturi 2018

V preglednici je navedeno spodnje število točk za posamezno točkovno oceno. Pri prvem predmetu poklicne
mature sega lestvica točkovnih ocen od 1 do 8.
Preglednica 4.1.1: Meje za pretvorbo odstotnih točk v točkovne ocene pri eksterno pripravljenih predmetih
poklicne mature 2018

4.2

Osnovni podatki o kandidatih

Pri izpisih osnovnih podatkov so v analize vključeni vsi kandidati, ki so se prijavili na poklicno maturo v
posameznem izpitnem roku. Odstotki v vrsticah nam pokažejo, kolikšen delež prijavljenih kandidatov se je še pred
začetkom opravljanja poklicne mature odjavil, kolikšen delež kandidatov se opravljanja ni udeležil (čeprav se niso
odjavili) in kolikšen delež jih je poklicno maturo opravljal. Odstotki v stolpcih Opravili in Negativni veljajo za število
vseh, ki so opravljali poklicno maturo v posameznem izpitnem roku. Pri podatkih, združenih v več izpitnih rokih, je
vsak kandidat štet le enkrat (najboljši dosežek). V preglednici 4.2.12 je upoštevan status, ki ga je imel kandidat v
prvem od vključenih izpitnih rokov.
Preglednica 4.2.1: Osnovni podatki o kandidatih po programu za spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018

Preglednica 4.2.2: Osnovni podatki o kandidatih po programu za jesenski izpitni rok poklicne mature 2018
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Preglednica 4.2.3: Osnovni podatki o kandidatih po programu za zimski izpitni rok poklicne mature 2018

Preglednica 4.2.4: Osnovni podatki o kandidatih po programu za vse izpitne roke poklicne mature 2018 skupaj

Preglednica 4.2.5: Osnovni podatki o kandidatih po spolu za spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018

Preglednica 4.2.6: Osnovni podatki o kandidatih po spolu za jesenski izpitni rok poklicne mature 2018

Preglednica 4.2.7: Osnovni podatki o kandidatih po spolu za zimski izpitni rok poklicne mature 2018

Preglednica 4.2.8: Osnovni podatki o kandidatih po spolu za vse izpitne roke poklicne mature 2018 skupaj
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Preglednica 4.2.9: Osnovni podatki o kandidatih po statusu za spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018

Preglednica 4.2.10: Osnovni podatki o kandidatih po statusu za jesenski izpitni rok poklicne mature 2018

Preglednica 4.2.11: Osnovni podatki o kandidatih po statusu za zimski izpitni rok poklicne mature 2018

Preglednica 4.2.12: Osnovni podatki o kandidatih po statusu za vse izpitne roke poklicne mature 2018 skupaj
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4.3

Uspešnost kandidatov

Pri prikazu uspešnosti so v izračunih upoštevani le kandidati, ki so opravljali poklicno maturo. Če je kandidat
opravljal poklicno maturo večkrat, se šteje njegov najboljši rezultat. Pri statusu posameznega kandidata je
upoštevan njegov status ob prvem od vključenih izpitnih rokov, v katerem je opravljal poklicno maturo.

Slika 4.3.1: Uspešnost kandidatov po programu, po statusu in po spolu v vseh izpitnih rokih skupaj
Na sliki 4.3.2 je predstavljena uspešnost izbrane skupine kandidatov na poklicnih maturah od leta 2002 dalje v
spomladanskem izpitnem roku. Upoštevani so dijaki srednjih strokovnih in poklicno-tehniških izobraževalnih
programov, ki so v posameznem letu opravljali poklicno maturo prvič.

Slika 4.3.2: Uspešnost kandidatov na poklicni maturi od leta 2002 dalje

EMPIRIČNA ANALIZA REZULTATOV POKLICNE MATURE

|

23

4.4

Podatki o kandidatih po letu rojstva

Preglednici 4.4.1 in 4.4.2 prikazujeta število kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo, in uspešnost po
posameznih izobraževalnih programih, po spolu, po statusu in skupaj glede na leto rojstva kandidatov. V prikazih
so upoštevani vsi kandidati, ki so opravljali poklicno maturo v obeh izpitnih rokih. Zaradi manjšega števila
kandidatov so rojeni pred letom 1987 združeni v širše kategorije. Pri statusu posameznega kandidata je upoštevan
njegov status ob prvem od vključenih izpitnih rokov, v katerem je opravljal poklicno maturo.
Preglednica 4.4.1: Število kandidatov po letu rojstva

Preglednica 4.4.2: Uspešnost kandidatov po letu rojstva (odstotek pozitivnih)
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Slika 4.4.1: Uspešnost kandidatov po letu rojstva
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4.5

Struktura kandidatov po statusu in po spolu

Pri prikazih razmerja med kandidati glede na njihov status in glede na spol so v izračunih upoštevani le kandidati,
ki so opravljali poklicno maturo v posameznem izpitnem roku. Če je kandidat opravljal poklicno maturo večkrat, je
v stolpcu Skupaj* upoštevan le enkrat. Zaradi primerljivosti je pri vseh izpitnih rokih upoštevan kandidatov status
ob prvem od vključenih izpitnih rokov, v katerem je opravljal poklicno maturo.

Slika 4.5.1: Struktura kandidatov glede na status

Slika 4.5.2: Struktura kandidatov glede na spol
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4.6

Podatki o načinu opravljanja poklicne mature

V prikaze načina opravljanja poklicne mature so vključeni kandidati, ki so poklicno maturo opravljali v
posameznem izpitnem roku. Preglednice 4.6.1, 4.6.2 in 4.6.3 prikazujejo število in odstotek kandidatov glede na
način opravljanja poklicne mature po izobraževalnem programu, po statusu in po spolu kandidatov.
Preglednica 4.6.1: Podatki o načinu opravljanja poklicne mature v spomladanskem izpitem roku poklicne mature
2018

Preglednica 4.6.2: Podatki o načinu opravljanja poklicne mature v jesenskem izpitnem roku poklicne mature 2018

Preglednica 4.6.3: Podatki o načinu opravljanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku poklicne mature 2018
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4.7

Podatki o kandidatih po posameznih izobraževalnih
programih

Preglednice 4.7.1, 4.7.2 in 4.7.3 prikazujejo število kandidatov in uspešnost (odstotek pozitivnih) po posameznem
izobraževalnem programu glede na vrsto programa, glede na status in glede na spol kandidatov. V prikaz števila
kandidatov in odstotka pozitivnih po posameznih izobraževalnih programih so vključeni kandidati, ki so poklicno
maturo v posameznem izpitnem roku opravljali prvič v celoti. Preglednica 4.7.4 s podatki za vse izpitne roke
poklicne mature 2018 skupaj prikazuje vse kandidate, ki so v vključenih izpitnih rokih opravljali poklicno maturo
prvič v celoti; pri tem sta upoštevana njihov najboljši uspeh v teh izpitnih rokih in status, kakor so ga imeli v prvem
od vključenih izpitnih rokov.
V preglednicah so navedeni izobraževalni programi oziroma nazivi strokovne izobrazbe.
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Preglednica 4.7.1: Število kandidatov in uspešnost po posameznem izobraževalnem programu glede na vrsto programa, glede na status in glede na spol v spomladanskem
izpitnem roku poklicne mature 2018
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Preglednica 4.7.2: Število kandidatov in uspešnost po posameznem izobraževalnem programu glede na vrsto programa, glede na status in glede na spol v jesenskem izpitnem
roku poklicne mature 2018
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Preglednica 4.7.3: Število kandidatov in uspešnost po posameznem izobraževalnem programu glede na vrsto programa, glede na status in glede na spol v zimskem izpitnem
roku poklicne mature 2018

EMPIRIČNA ANALIZA REZULTATOV POKLICNE MATURE
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Preglednica 4.7.4: Število kandidatov in uspešnost po posameznem izobraževalnem programu glede na vrsto programa, glede na status in glede na spol v spomladanskem,
jesenskem in zimskem izpitnem roku poklicne mature 2018 skupaj
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4.8

Prikaz uspeha

V prikazih uspeha so upoštevani kandidati, ki so opravljali poklicno maturo prvič v celoti.
Preglednica 4.8.1: Uspešnost kandidatov po vrsti programa, po statusu in po spolu v spomladanskem izpitnem
roku poklicne mature 2018

V preglednici sta navedena število in delež (odstotek) kandidatov v ustrezni kategoriji.
Preglednica 4.8.2: Splošni uspeh kandidatov po vrsti programa, po statusu in po spolu v spomladanskem izpitnem
roku poklicne mature 2018

V preglednici sta navedena število in delež (odstotek) kandidatov v ustrezni kategoriji.
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Slike 4.8.1–4.8.3: Primerjava splošnega uspeha po vrsti izobraževalnega programa, po statusu in po spolu
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Preglednica 4.8.3: Uspešnost kandidatov po vrsti programa, po statusu in po spolu v jesenskem izpitnem roku
poklicne mature 2018

Preglednica 4.8.4: Splošni uspeh kandidatov po vrsti programa, po statusu in po spolu v jesenskem izpitnem roku
poklicne mature 2018
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Slike 4.8.4–4.8.6: Primerjava splošnega uspeha po vrsti izobraževalnega programa, po statusu in po spolu
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Preglednica 4.8.5: Uspešnost kandidatov po vrsti programa, po statusu in po spolu v zimskem izpitnem roku
poklicne mature 2018

Preglednica 4.8.6: Splošni uspeh kandidatov po vrsti programa, po statusu in po spolu v zimskem izpitnem roku
poklicne mature 2018
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Slike 4.8.7–4.8.9: Primerjava splošnega uspeha po vrsti izobraževalnega programa, po statusu in po spolu
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Preglednica 4.8.7: Uspešnost kandidatov po vrsti programa, po statusu in po spolu v spomladanskem, jesenskem
in zimskem izpitnem roku poklicne mature 2018 skupaj

Preglednica 4.8.8: Splošni uspeh kandidatov po vrsti programa, po statusu in po spolu v spomladanskem,
jesenskem in zimskem izpitnem roku poklicne mature 2018 skupaj
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Slike 4.8.10–4.8.12: Primerjava splošnega uspeha po vrsti izobraževalnega programa, po statusu in po spolu
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4.9

Povprečja splošnega uspeha kandidatov po
izobraževalnih programih

V preglednicah so upoštevani kandidati, ki so opravili poklicno maturo prvič v celoti, in navedeni izobraževalni
programi oziroma nazivi strokovne izobrazbe.
Preglednica 4.9.1: Povprečni splošni uspeh po izobraževalnih programih glede na vrsto programa, glede na status
in glede na spol kandidatov v spomladanskem izpitnem roku poklicne mature 2018
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Preglednica 4.9.2: Povprečni splošni uspeh po izobraževalnih programih glede na vrsto programa, glede na status
in glede na spol kandidatov v jesenskem izpitnem roku poklicne mature 2018
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Preglednica 4.9.3: Povprečni splošni uspeh po izobraževalnih programih glede na vrsto programa, glede na status
in glede na spol kandidatov v zimskem izpitnem roku poklicne mature 2018
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4.10 Primerjava splošnega uspeha med vsemi izpitnimi roki
poklicne mature 2018

Slika 4.10.1: Porazdelitev kandidatov po uspehu v posameznem izpitnem roku poklicne mature 2018

4.11 Povprečna ocena in povprečni dosežek
V prikazih so upoštevani kandidati, ki so opravljali poklicno maturo. Zaradi primerljivosti so pri prvem predmetu
upoštevane ocene pred povišanjem (od 1 do 5).

Sliki 4.11.1 in 4.11.2: Prikaza povprečnih ocen in povprečnih odstotnih točk po predmetih poklicne mature 2018
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4.12 Ocene kandidatov pri posameznem predmetu poklicne
mature 2018
V prikazu so upoštevani kandidati, ki so opravljali posamezni predmet. Če je kandidat opravljal predmet v izbranih
izpitnih rokih večkrat, je upoštevana boljša ocena. Pri statusu posameznega kandidata je upoštevan njegov status
ob prvem od vključenih izpitnih rokov, v katerem je opravljal poklicno maturo. Pri prvem predmetu so zaradi
primerljivosti uporabljene ocene pred povišanjem (od 1 do 5).
Preglednica 4.12.1: Število in delež (odstotek) kandidatov po ocenah pri posameznem predmetu poklicne mature
2018
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Slike 4.12.1–4.12.4: Porazdelitve ocen pri posameznem predmetu poklicne mature, ločeno za dijake in za preostale kandidate
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4.13 Posamezni izpit splošne mature ob poklicni
Posamezni izpit splošne mature kandidatu z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na nekatere univerzitetne
programe v skladu z vsakoletnim razpisom za vpis v visoko šolstvo. Kandidati lahko izpit splošne mature opravljajo
v istem izpitnem roku kakor poklicno maturo.
Preglednica 4.13.1: Podatki o kandidatih s posameznim izpitom splošne mature ob poklicni v spomladanskem
izpitnem roku 2018
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Preglednica 4.13.2: Podatki o kandidatih s posameznim izpitom splošne mature ob poklicni v jesenskem izpitnem
roku 2018

EMPIRIČNA ANALIZA REZULTATOV POKLICNE MATURE
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4.14 Podatki o kandidatih po ocenah pri posameznem predmetu
Upoštevani so kandidati, ki so opravljali poklicno maturo iz posameznega predmeta.
Preglednica 4.14.1: Število in delež kandidatov po točkovnih ocenah pri posameznih predmetih poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku 2018
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Preglednica 4.14.2: Število in delež kandidatov po točkovnih ocenah pri posameznih predmetih poklicne mature v jesenskem izpitnem roku 2018
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Preglednica 4.14.3: Število in delež kandidatov po točkovnih ocenah pri posameznih predmetih poklicne mature v zimskem izpitnem roku 2018
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Preglednica 4.14.4: Uspeh pri prvem predmetu poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku 2018 po
izobraževalnih programih
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Preglednica 4.14.5: Uspeh pri drugem predmetu poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku 2018 po
izobraževalnih programih
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Preglednica 4.14.6: Uspeh pri tretjem predmetu poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku 2018 po
izobraževalnih programih
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Preglednica 4.14.7: Uspeh pri četrtem predmetu poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku 2018 po
izobraževalnih programih
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Preglednica 4.14.8: Uspeh pri prvem predmetu poklicne mature v jesenskem izpitnem roku 2018 po izobraževalnih
programih
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Preglednica 4.14.9: Uspeh pri drugem predmetu poklicne mature v jesenskem izpitnem roku 2018 po
izobraževalnih programih
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Preglednica 4.14.10: Uspeh pri tretjem predmetu poklicne mature v jesenskem izpitnem roku 2018 po
izobraževalnih programih
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Preglednica 4.14.11: Uspeh pri četrtem predmetu poklicne mature v jesenskem izpitnem roku 2018 po
izobraževalnih programih

EMPIRIČNA ANALIZA REZULTATOV POKLICNE MATURE
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Preglednica 4.14.12: Uspeh pri prvem predmetu poklicne mature v zimskem izpitnem roku 2018 po izobraževalnih
programih

EMPIRIČNA ANALIZA REZULTATOV POKLICNE MATURE
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Preglednica 4.14.13: Uspeh pri drugem predmetu poklicne mature v zimskem izpitnem roku 2018
po izobraževalnih programih
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Preglednica 4.14.14: Uspeh pri tretjem predmetu poklicne mature v zimskem izpitnem roku 2018 po izobraževalnih
programih
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Preglednica 4.14.15: Uspeh pri četrtem predmetu poklicne mature v zimskem izpitnem roku 2018 po
izobraževalnih programih

EMPIRIČNA ANALIZA REZULTATOV POKLICNE MATURE
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Preglednica 4.14.16: Uspeh pri prvem predmetu poklicne mature 2018 v vseh izpitnih rokih po izobraževalnih
programih
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Preglednica 4.14.17: Uspeh pri drugem predmetu poklicne mature 2018 v vseh izpitnih rokih po izobraževalnih
programih
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Preglednica 4.14.18: Uspeh pri tretjem predmetu poklicne mature 2018 v vseh izpitnih rokih po izobraževalnih
programih
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Preglednica 4.14.19: Uspeh pri četrtem predmetu poklicne mature 2018 v vseh izpitnih rokih po izobraževalnih
programih

90

|

LETNO MATURITETNO POROČILO O POKLICNI MATURI 2018

EMPIRIČNA ANALIZA REZULTATOV POKLICNE MATURE

|

91

5 ANALIZA POKLICNE MATURE
PRI POSAMEZNIH PREDMETIH
5.1

Slovenščina in slovenščina kot drugi jezik

5.1.1 Aktivnosti
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Komisija se je redno sestajala in je imela od začetka septembra 2017 do konca avgusta 2018 skupaj 29 sej.
Članice komisije smo pripravile tri komplete izpitnega gradiva za slovenščino in dva kompleta izpitnega
gradiva za slovenščino kot drugi jezik.
Pripravile smo moderirana navodila za ocenjevanje izpitnih pol na treh izpitnih rokih za slovenščino in
navodila za ocenjevanje izpitnih pol na dveh izpitnih rokih za slovenščino kot drugi jezik.
Sodelovale smo v projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojnoizobraževalnega zavoda (v organizaciji ZRSŠ in MIZŠ). Lara Godec Soršak, Lucija Mejač Petek in Adrijana
Špacapan so izvedle predavanje in delavnico za učitelje, ki ocenjujejo slovenščino na poklicni maturi.
Opravile smo dežurstvo na Državnem izpitnem centru med pisanjem izpitnih pol na spomladanskem
izpitnem roku.
V sodelovanju s koordinatorko smo določile prag za pozitivno oceno in meje med ocenami.
Lucija Mejač Petek je na spomladanskem roku poklicne mature 2018 spremljala ustne izpite na Srednji šoli za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana in na Srednji upravno administrativni šoli Ljubljana.
Lucija Mejač Petek se je udeležila seminarja Testiranje in ocenjevanje znanja.
Pripravile smo Letno maturitetno poročilo o poklicni maturi 2017.

5.1.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
Preglednica 5.1.2.1: Primerjava uspešnosti kandidatov v zadnjih treh letih
Leto

2016

2017

2018

Izpitni rok

Število vseh kandidatov

Povprečna ocena

Odstotek pozitivno
ocenjenih kandidatov

spomladanski

7.072

4,02

97,43

jesenski

902

3,16

93,90

zimski

237

2,91

88,19

spomladanski

7.277

4,07

98,03

jesenski

831

2,87

93,50

zimski

187

3,07

93,58

spomladanski

7.357

4,23

97,68

jesenski

704

3,16

93,32

zimski

161

2,81

88,20

Slovenščino je na poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku 2018 opravljalo 7.357 kandidatov. Opravilo jo je
7.186 kandidatov oziroma 97,68 %. To je 0,35 % manj kakor v lanskem spomladanskem izpitnem roku in 0,25 %
več kot leta 2016. Slovenščina je predmet, ki se ocenjuje na osemtočkovni lestvici. Kandidati so dosegli povprečno
oceno 4,23, kar je nekoliko več kot leta 2017 (4,07) in leta 2016 (4,02).
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Na jesenskem roku so izpit opravljali 704 kandidati, pozitivno ocenjenih je bilo 657 kandidatov, tj. 93,32 %. Na
zimskem roku je izpit opravljalo 161 kandidatov, pozitivno ocenjenih je bilo 161 kandidatov, tj. 88,20 %. Na izpitu iz
slovenščine so kandidati dosegli nekoliko višje povprečje točk kot lani, tj. 71,41 (leta 2017: 70,37; leta 2016: 69,88).
Najmanjše število doseženih točk je bilo 10 (en kandidat), en kandidat pa je dosegel vseh 100 točk.

Slika 5.1.2.1: Razpored po doseženih točkah celotnega izpita
Na pisnem izpitu so kandidati dosegli v povprečju 39,74 točke (lani 38,87) od možnih 60.
Na ustnem izpitu je bilo povprečje doseženih točk 31,67, kar je podobno kot lansko leto, ko je bilo povprečje 31,50
točke. Kar 826 kandidatov oz. 10,96 % je na ustnem izpitu doseglo vseh 40 točk (lani 750 kandidatov oz. 10,08 %;
leta 2016 pa 727 kandidatov oz. 9,96 %). Delež kandidatov, ki na ustnem izpitu dosežejo vse točke, se torej še
vedno zvišuje.

Slika 5.1.2.2: Razpored po doseženih točkah pri ustnem izpitu
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5.1.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in o posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
Analiza izpitne pole 1
V IP 1 je bilo 23 nalog. Kandidati so v povprečju dosegli 38,81 absolutne točke oz. 19,41 relativne točke.
Večina nalog v IP 1 je bila primernih, in sicer se je IT gibal med 0,5 in 0,8, ID pa je bil višji od 0,20. V poli so bile štiri
naloge z IT > 0,90; to pomeni, da jih je pravilno rešilo več kot 90 % kandidatov. V vseh teh nalogah so kandidati
izbirali med že ponujenimi odgovori, in sicer so v 2. nalogi odgovore povezovali, 7., 9. in 17. naloga pa so bile
izbirnega tipa. Dve od teh nalog sta bili povezani s pomensko razčlembo, ena z naklonsko in ena z jezikovno. Pri 9.
nalogi so morali kandidati prepoznati prevladujoči namen, s katerim je avtor tvoril besedilo. Ker so jo pravilno rešili
skoraj vsi, je imela tudi nizek ID (0,09). Tovrstne naloge so vedno zelo dobro reševane, verjetno predvsem zato, ker
so izbirnega tipa. Zanimivo bi bilo videti, kako bi kandidati rešili podobno nalogo, pri kateri bi morali odgovor
napisati sami (tj. ubesediti avtorjev namen). Uspešno reševanje omenjenih štirih nalog je pokazalo, da je treba
kandidatom pri nalogah izbirnega tipa ponuditi zahtevnejše možnosti in premisliti, ali bi bila katera lahko
drugačnega tipa. Omenimo še 20. nalogo. Preverjala je skladenjsko zmožnost kandidatov, in sicer so morali
kandidati prepoznati pravilni trditvi o zgradbi povedi. Tovrstne naloge so običajno težje, tokrat pa jo je zaradi
izbirnega tipa pravilno rešilo veliko kandidatov, naloga pa jih je glede na znanje dobro diskriminirala (IT = 0,80; ID
= 0,34).
Najtežji sta bili 12. in 21. naloga. Dvanajsta naloga (IT = 0,16; ID = 0,21) je bila povezana s pragmatično razčlembo,
in sicer so morali kandidati sami napisati odgovor, kateri besedilni vrsti pripada izhodiščno besedilo
(/publicistično/ poročilo). Če bi izbirali med več ponujenimi odgovori, bi bila verjetno bolje reševana. Opazimo
lahko, da kandidati ne znajo povezovati podatkov med seboj. Če bi povezali (pravilne) odgovore od 7. do 11.
naloge, bi na podlagi navedenih značilnosti lahko ugotovili, da gre za publicistično poročilo. Z 21. nalogo (IT =
0,25; ID = 0,03) pa smo preverjali pravopisno zmožnost kandidatov. Naloga je bila izbirnega tipa in najnižje
zahtevnostne ravni – z njo smo preverjali temeljno znanje.
Kot primerne so se izkazale 5., 13., 19. in 23. naloga. V 5. nalogi (IT = 0,53; ID = 0,44), ki je bila povezana s pomensko
razčlembo, so morali kandidati nekaj razložiti in odgovor napisati v obliki povedi. S 13. nalogo (IT = 0,70; ID = 0,39),
ki je bila (uporabna) jezikovna naloga, smo preverjali prepoznavanje glagola kot besedne vrste, znanje o glagolski
kategoriji (v tem primeru naklon) ter uporabo in sintezo znanja. V 19. nalogi (IT = 0,47; ID = 0,44), ki je bila
povezana z jezikovno razčlembo, so morali kandidati podčrtati stavčne člene in enostavčno poved razširiti v
dvostavčno. Tovrstne naloge so praviloma zahtevnejše in dobro diskriminirajo boljše kandidate od slabših. Zadnja,
tvorbna naloga pa je vedno primerno zahtevna in prav tako dobro diskriminira kandidate glede na znanje; tokrat
so morali napisati objektivno predstavitev prireditve, ki je bila tema izhodiščnega besedila.

Analiza izpitne pole 2
Kandidati pri slovenščini na poklicni maturi pišejo interpretacijo odlomka neznanega književnega besedila. Izbirajo
med vodeno (VI) in samostojno interpretacijo (SI). Vodeno interpretacijo pišejo po konkretnih navodiih,
usmerjenih v določeno prvino/določen problem odlomka, pri samostojni so navodila splošna – prvino oziroma
problem prepoznavajo sami, vendar morajo izkazati, da obvladajo enake taksonomske stopnje znanja. Število
postavk je enako kot prejšnja leta: za VI 12 in za SI 13. Razlika nastaja zaradi različne razčlenitve taksonomske
stopnje pri postavki razčlemba in razlaga pri VI in SI; vanjo je namreč pri SI vključena tudi samostojna izbira
problema.
Letošnji vzorec analize zajema izpitne pole 302 kandidatov. 92,4 % jih je pisalo VI (lani 94,76 %). V povprečju so
dosegli 18,98 točke (lani 18,78). SI je letos pisalo nekaj več kandidatov, tj. 7,6 %
(lani 5,23 %). V povprečju so letos dosegli 17,52 točke, kar je za 1,4 točke manj kot lani. Vse interpretacije so bile
ocenjene dvakrat.
Kandidati še vedno raje pišejo VI, saj je v navodilih zanjo problem že izbran, vprašanja pa jih vodijo v interpretacijo
prvin. Prepoznavanje, razlaga in vrednotenje problema v SI so zanje zahtevnejše naloge. SI je torej primernejša za
kandidate, ki imajo večjo zmožnost poglobljenega literarnega branja in samostojneje razmišljajo.
Indeks težavnosti je letos pri VI 0,63, pri SI 0,58 (lani pri obeh 0,63). Indeks objektivnosti je skoraj enak, razlikuje se
za 0,03 točke (0,93 pri VI in 0,96 pri SI), kar je primerljivo s prejšnjimi leti in pomeni, da so naloge in merila za
vrednotenje ustrezni. Indeks diskriminativnosti je pri obeh interpretacijah tokrat skoraj izenačen, in sicer je pri VI
0,57 (lani 0,52), pri SI pa 0,58 (lani 0,72). To pomeni, da je SI tokrat nekoliko slabše ločevala uspešnejše kandidate
od manj uspešnih, a sta indeksa še vedno primerno visoka.
Kandidati, ki so izbrali VI, so naloge večinoma reševali dobro. Največ točk so dobili pri določanju književne zvrsti (tu
je sicer ID izrazito nizek = 0,16), povzemanju odlomka in razlagi problema. IT se giblje med 0,61 (pri razlagi) in 0,68
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(pri določanju književne zvrsti). Nekoliko nižji je pri povzemanju ugotovitev in pravopisni pravilnosti, ki sta
običajno najzahtevnejši postavki. Povzemanje ugotovitev je naloga visoke taksonomske stopnje, znanje pravopisa
pa je že nekaj let zapored pri kandidatih slabše (lani je bilo povprečno število točk pri povzemanju ugotovitev 0,48
in pri pravopisni pravilnosti 0,90 od 2 možnih). Najvišji IT je pri citiranju povedi iz odlomka (0,81) in zgradbi
besedila (0,81), kar pomeni, da so bili kandidati pri reševanju oz. upoštevanju teh postavk uspešni. Indeks
diskriminativnosti je najvišji pri nalogi, v kateri so kandidati razlagali problem v odlomku (0,49), in pri slovnični
pravilnosti (0,46). Indeks objektivnosti (IO) je pričakovano visok pri postavkah: določanje književne zvrsti,
povzemanje odlomka, citiranje povedi in razlaga problema. Ocenjevalci so bili najmanj poenoteni pri točkovanju
slovnične pravilnosti (0,61), pravopisne pravilnosti (0,55) ter slogovne ustreznosti (0,63), a so vrednosti IO še vedno
primerno visoke.
Pri SI so se kot naloge/postavke, ki najbolje ločujejo med uspešnejšimi in manj uspešnimi kandidati, izkazale:
povzemanje odlomka (ID 0,49), povzemanje ugotovitev (ID 0,49) in izražanje lastnega mnenja o problemu v
odlomku (ID 0,59). Kot običajno sta dobro diskriminirali postavki pravopisna pravilnost in slogovna ustreznost (ID
0,60 in 0,52). Podobno kot lani so kandidati dobro povzemali dani odlomek (IT 0,64), prepoznavali oziroma izbirali
problem (IT 0,67), dobro so utemeljevali svoje mnenje s primerom iz lastnih/tujih izkušenj, saj je bil tudi letos IT
0,82. Za kandidate sta bili najtežji nalogi utemeljevanje s primerom iz odlomka (IT 0,25), ki ima tudi nizek ID (0,16),
in povzemanje ugotovitev (IT 0,18), ki pa je diskriminirala dobro. Kandidati so podobno kot pri VI pokazali slabšo
pravopisno zmožnost (IT 0,40 in ID 0,60). Vrednosti indeksa objektivnosti so primerno visoke, najvišje so pri
določanju literarne zvrsti (0,97), členjenosti besedila oz. zgradbi (1,00) ter pri utemeljevanju s primerom iz lastnih
izkušenj (0,85), najnižji, a še vedno dovolj visok IO je pri povzemanju ugotovitev (0,51) in izbiri problema (0,58).
Podobno kot lani je indeks diskriminativnosti zelo nizek pri postavkah določanje in utemeljevanje literarne zvrsti
(ID = –0,05) ter utemeljevanje mnenja oziroma presoje s primerom iz lastnih izkušenj (ID = 0,10).

5.1.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
Članice predmetne komisije pri sestavljanju nalog za IP 1 in IP 2 sledimo ciljem in vsebinam učnih načrtov za oba
programa, po katerih se izobražujejo kandidati, ki opravljajo poklicno maturo (srednje strokovno in poklicnotehniško izobraževanje). Upoštevamo standarde znanja, ki jih določajo predmetni izpitni katalog ter kataloga
znanja za slovenščino v srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju.
Izpitna pola 1, razčlemba neumetnostnega besedila, je sestavljena v skladu z mrežnim diagramom, ki naloge
porazdeli glede na ustrezni delež pomenske, pragmatične, jezikovne, metajezikovne in tvarne razčlembe. Tipi
nalog so različni, prav tako njihova kognitivna zahtevnost.
Izpitna pola 2 vsebuje naloge, sestavljene po taksonomskih stopnjah zahtevnosti, ustaljenih pri pridobivanju in
preverjanju znanja književnosti v navedenih programih. Te stopnje so: znanje in razumevanje, razčlemba in
razlaga, predstavitev dejstev in stališč ter sinteza in vrednotenje.
Z obema izpitnima polama na spomladanskem roku poklicne mature 2018 so se ustrezno preverjale vse
taksonomske stopnje jezikovnega in literarnega znanja oziroma zmožnosti, ki naj bi jih kandidati razvili med
izobraževanjem v srednji šoli.

5.1.5 Strokovna opažanja
Med ocenama na ustnem in pisnem izpitu na poklicni maturi je že več let zmerna pozitivna korelacija; tokrat je
vrednost povsem enaka kot lani (K = 0,45). Korelacija med oceno pri slovenščini v 3. letniku srednje šole in oceno
pri poklicni maturi je podobna vrednosti iz leta 2016 in nižja kot v letu 2017, vendar prav tako zmerna pozitivna (K
= 0,55; l. 2017: 0,60; l. 2016: 0,56). Enaka kot lani pa je korelacija med oceno pri slovenščini v 4. letniku srednje šole
in oceno pri poklicni maturi (K = 0,62) ter med skupnim uspehom na poklicni maturi in uspehom pri predmetu, in
sicer je visoka pozitivna korelacija (K = 0,73); to pomeni, da so tisti kandidati, ki so v srednji šoli uspešni pri
predmetu slovenščina, uspešnejši tudi pri slovenščini na poklicni maturi.
Že več let ugotavljamo razliko v uspešnosti kandidatov na pisnem in ustnem izpitu poklicne mature. Med notranjo
in zunanjo oceno je še vedno zmerna pozitivna korelacija in kandidati so na ustnem delu precej uspešnejši kot na
pisnem.
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Slovenščina kot drugi jezik je na poklicni maturi izbirni predmet. Kandidati lahko pri tretjem predmetu na
narodno mešanem območju v Slovenski Istri izbirajo med matematiko, tujim jezikom ali slovenščino kot drugim
jezikom. V programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja v šolah z italijanskim učnim
jezikom sta na spomladanskem izpitnem roku poklicne mature opravljala izpit iz slovenščine kot drugega jezika
dva kandidata. Oba sta bila uspešna, en kandidat je dosegel 54 točk, en pa 82 točk. V povprečju sta dosegla 68
točk, tj. enako kot kandidata lani. Na jesenskem izpitnem roku je izpit opravljal en kandidat (dosegel je 31 točk), na
zimskem izpitnem roku pa ni bil prijavljen noben kandidat.

5.2

Italijanščina

5.2.1 Aktivnosti
Člani DPK PM za italijanščino smo:
− se redno sestajali;
− sodelovali na koordinacijskih sestankih predmetnih komisij;
− pripravili vse izpitne komplete po avtorskih pogodbah (izpitne pole in navodila za ocenjevanje);
− vnašali popravke v MIK PM 2019;
− opravili moderacijo Navodil za ocenjevanje po vsakem izpitnem roku;
− sodelovali pri pretvorbi točk v ocene in določitvi praga za pozitivno oceno in mej med ocenami;
− se redno izobraževali na konferencah in na seminarjih v Sloveniji (tudi v okviru študijskih skupin in drugih
oblik strokovnega izpopolnjevanja pri Zavodu RS za šolstvo) ter z uporabo strokovne literature;
− organizirali seminar s strokovnjaki iz Italiji v sodelovanju z Oddelkom za italijanistiko Fakultete za humanistične
študije Univerze na Primorskem, Koper. Seminar se je osredotočal na predstavitev preverjanj znanja
italijanskega jezika ob koncu srednje šole v okviru temeljnih receptivnih in produktivnih kompetenc. Namen
seminarja je bil izboljšati pouk italijanskega jezika z delom na različnih besedilnih vrstah in posledičnim
izboljšanjem znanja ter pripravo na zaključna preverjanja znanja, ki se izvajajo po končani srednji izobrazbi
(poklicna in splošna matura). Na seminarju so sodelovali strokovnjaki z Univerze v Sieni (Massimo Palermo) in
Univerze v Torinu (Emanuela Paterna, Gaia Napoli);
− se udeležili mednarodnih konferenc, na katerih so člani komisije predstavili rezultate dela.

5.2.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
Rezultati spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2018 so prikazani v spodnji preglednici. Pri jesenskem
in zimskem izpitnem roku v letu 2018 ni bilo kandidatov.
Preglednica 5.2.2.1: Rezultati spomladanskega izpitnega roka 2018

Število kandidatov
%

Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav dobro

Odlično

2–8

Vsi

Povprečna
ocena

2
40.00

1
20,00

1
20,00

1
20,00

-

3
60,00

5
100,0

2,60

Maturitetni izpit iz italijanskega jezika kot materinščine je v letu 2018 opravljalo skupaj pet kandidatov, torej manj
kakor v vseh prejšnjih letih od 2009–2017. Komisija ugotavlja, da je manj kot deset kandidatov opravljalo
maturitetni izpit tudi v letih od 2011–2013 in v letu 2017. V letih 2009 in 2010 ter v letih 2014, 2015 in 2016 je bilo
število kandidatov med 10 in 15.
Upoštevaje različno število kandidatov v posameznih letih, komisija ugotavlja, da se je v letu 2018 povprečna
ocena pisnega izpita spomladanskega izpitnega roka očitno znižala v primerjavi s prejšnjim letom. Z izjemo
lanskega leta, povprečna ocena je podobna oceni v prejšnjih letih (povprečne ocene so bile: 2,53 v letu 2009; 2,43
v letu 2010; 2,63 v letu 2011; 2,13 v letu 2012; 3,00 v letu 2013; 3,10 v letu 2014; 2,54 v letu 2015; 2,71 v letu 2016;
4,11 v letu 2017).
Za razliko od leta 2017, ko so bili rezultati kandidatov manj razpršeni kot v prejšnjih letih, so letošnji rezultati precej
razpršeni in nižji. En kandidat je dosegel zadostni uspeh, en dober ter en zelo dober uspeh. Nobeden kandidat ni
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dosegel odličnega uspeha. Poleg tega, dva kandidata sta dosegla nezadostni uspeh, medtem ko v letu 2017
nobeden kandidat ni dosegel nezadostnega uspeha.
Zaradi majhnega števila kandidatov in razpršenosti rezultatov v letu 2018 ni mogoče opisati uspeha kandidatov
kot dober ali zelo dober. Komisija ugotavlja, da je edina možna razdelitev na kandidate, ki niso uspešno opravili
izpita (manj kot polovica oziroma 40 %), in kandidate, ki so ga uspešno opravili (več kot polovica oziroma 60 %).
Rezultati v letu 2018 so se razporedili v spodnjem delu distribucije, zlasti zaradi neuspeha relevantnega deleža
kandidatov. Takšna razporeditev rezultatov je videti bolj podobna razporeditvi v letih od 2010 do 2012, ko je bilo
število kandidatov z zadostnim ali z nezadostnim uspehom enako ali večje od števila kandidatov z vsaj dobrim
uspehom (v letu 2018: 3 kandidati proti 2; v letu 2010: 9 kandidatov proti 6; v letu 2011: 4 kandidati proti 4; v letu
2012: 1 kandidat proti 1). V vseh letih od 2013 do 2017 so se rezultati razporedili v zgornjem delu distribucije, saj je
bilo število kandidatov z vsaj dobrim uspehom večje od števila kandidatov z zadostnim ali z nezadostnim
uspehom (v letu 2017: 8 kandidatov z dobrim, zelo dobrim ali odličnim uspehom proti 1 kandidatu z zadostnim
uspehom; v letu 2016: 4 kandidati proti 3; v letu 2015: 7 kandidatov proti 6; v letu 2014: 7 kandidatov proti 3; v letu
2013: 5 kandidatov proti 2).
Za razliko od leta 2017, ko je bil modus dober uspeh, je ta v letu 2018 neuspešen.
Podatki kumulativnih frekvenc omogočajo dodatne sklepe v zvezi z dosežki kandidatov pri pisnem in pri ustnem
izpitu. Pri tem je treba upoštevati, da je maksimalno predvideno število točk pri pisnem izpitu 60 točk, pri ustnem
pa 40. Za boljšo primerjavo podatkov je v DPK PM razdelila distribucijo doseženih točk pri poklicni maturi 2018 v
tri dele (nižji, srednji in višji del), kakor pri poklicnih maturah od leta 2008 do leta 2017.
Podatki za pisne izpite spomladanskih izpitnih rokov od leta 2008 do leta 2018 so prikazani v preglednici.
Preglednica 5.2.2.2: Primerjava med rezultati pri pisnem izpitu spomladanskih izpitnih rokov od leta 2008 do leta
2018
Pisni izpit

Frekvenca (število kandidatov)
v delih distribucije

Interval točk oziroma točke v delih distribucije

leto

nižji del

srednji del

višji del

nižji del

srednji del

višji del

2018

3

1

1

20-32

39

51

2017

2

5

2

36–38

40–47

48

2016

2

4

2

28–33

36–46

49–50

2015

3

5

2

35

36–48

52

2014

3

5

3

11–35

40–43

46–49

2013

2

4

1

37

39–44

53

2012

5

3

0

25–33

34–40

–

2011

4

3

1

29–33

34–40

41–47

2010

9

3

2

20–33

34–40

41–47

2009

8

5

2

12–33

34–40

41–48

2008

6

8

1

7–33

34–40

41–43

Pri pisnem izpitu sta bila na poklicni maturi 2018 minimalno in maksimalno število efektivno doseženih točk 20 in
51, na poklicni maturi leta 2017: 36 in 48 točk, leta 2016: 28 in 50 točk, leta 2015: 35 in 52 točk, leta 2014: 11 in 49
točk, leta 2013: 37 in 53 točk, leta 2012: 25 in 39 točk, leta 2011: 29 in 47 točk, leta 2010: 20 in 47 točk, leta 2009: 12
in 48 točk, leta 2008 pa: 7 in 43 točk.
Komisija ugotavlja, da se je število minimalno doseženih točk postopoma zviševalo na spomladanskih izpitnih
rokih od leta 2008 (7 točk) do leta 2017 (36 točk), razen med letoma 2014 (11 točk) in 2016 (28 točk). V letu 2018 se
je število minimalno doseženih točk znižalo. V primerjavi z letom 2017 se je znižal tudi zgornji prag nižjega dela
distribucije (v letu 2018: 32 točk; v letu 2017: 38 točk; v letu 2013: 37 točk; v letih 2015 in 2014: 35 točk; v letih od
2008 do 2012: 33 točk).
Kar zadeva leto 2018, se je število maksimalno doseženih točk rahlo zvišalo v primerjavi z letom 2017 (48 točk) in z
letom 2016 (50 točk), toda nizko število kandidatov ne omogoča nobenega sklepa.
Komisija ugotavlja, da se je spodnja meja nižjega dela distribucije od leta 2010 dalje nenehno zviševala (od 20 točk
v letu 2010 do 36 točk v letu 2017) razen v letih 2014 (11 točk) in 2018 (20 točk). Komisija ugotavlja tudi, da se je
razpršenost doseženih točk v spodnjem delu distribucije od leta 2010–2017 zmanjševala (od 13 točk v letu 2010
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do 2 točki v letu 2017, s povprečno vrednostjo 6,8 točke v letih 2011, 2012, 2016 in 2017). V letu 2018 pa se je
razpršenost doseženih točk v spodnjem delu distribucije ponovno zvišala (12 točk). Velikost razpršenosti je
približno enaka kot v letu 2010.
Komisija tudi ugotavlja, da je vrednost srednjega dela distribucije v letu 2018 (39 točk) rahlo nižja kakor v letu 2017
(40 točk), toda zaradi premajhnega števila kandidatov v tem delu (en primer) ni možnosti primerjave s prejšnjimi
leti, saj distribucija nima intervala. Spodnja meja srednjega dela distribucije se je v letih od 2014–2018 zvišala v
primerjavi s prejšnjimi leti (povprečna vrednost od 2013 do 2018: 38,3 točke, povprečna vrednost od 2008 do
2012: 34 točk).
Zgornja meja srednjega dela distribucije se je tudi nenehno zviševala od leta 2008 (40 točk) do leta 2017 in znaša
povprečno 42,8 točke, zviševanje pa je bolj očitno v letih od 2013 dalje (vrednost stalno 40 točk v letih od 2008–
2012, povprečna vrednost v obdobju od leta 2013–2018: 45,6 točke). Vrednost zgornje meje srednjega dela
distribucije se je v letih od 2015–2017 zvišala za povprečno 3,5 točke glede na leti 2013 in 2014 in za 7 točk glede
na leta od 2008–2012. V letu 2018 ni možnosti primerjave s prejšnjimi leti, saj je bilo mogoče v tem delu
distribucije uvrstiti samo enega kandidata.
Zgornja meja srednjega dela distribucije rezultatov je bila od spomladanskega izpitnega roka poklicne mature leta
2013 do leta 2017 vedno višja od spodnje meje višjih delov vseh distribucij rezultatov na spomladanskih izpitnih
rokih poklicne mature od leta 2008–2011 (41 točk). Povprečna vrednost zgornjih mej srednjega dela distribucije
rezultatov na spomladanskih izpitnih rokih poklicne mature od leta 2015–2017 (47 točk) je bila rahlo višja od
zgornje meje višjega dela distribucije rezultatov na spomladanskih izpitnih rokih poklicne mature od leta 2008–
2011 (povprečna vrednost 46,25 točke) ter za 1 točko višja od spodnje meje višjega dela distribucije rezultatov na
spomladanskem izpitnem roku poklicne mature leta 2014 (46 točk). V letu 2018 ni možnosti primerjave s
prejšnjimi leti, saj je bilo mogoče v tem delu distribucije uvrstiti samo enega kandidata.
Komisija ugotavlja tudi, da je vrednost zgornjega dela distribucije v letu 2018 (51 točk) rahlo višja kot v letu 2017
(48 točk), toda zaradi premajhnega števila kandidatov v tem delu (en primer) ni možnosti primerjave s prejšnjimi
leti, saj distribucija nima intervala.
Komisija ugotavlja, da se je maksimalno število efektivno doseženih točk postopoma zviševalo na spomladanskih
izpitnih rokih poklicne mature od leta 2008 do vključno leta 2018. Povprečno maksimalno število efektivno
doseženih točk je znašalo 46,25 točke od leta 2008–2011 in se je dvignilo v obdobju od leta 2013–2018
(povprečna vrednost 50,5 točke). Pri navedeni primerjavi je treba upoštevati dejstvo, da je v več letih (2013, 2015,
2017, 2018) DPK PM umestila v zgornji del distribucije samo enega kandidata.
Čeprav je število kandidatov na poklicni maturi iz italijanščine kot materinščine majhno in ne omogoča statističnih
primerjav, komisija ugotavlja, da se je število kandidatov v višjem delu distribucije nenehno povečevalo od leta
2008–2017. V letih od 2008–2011 je bilo v zgornjem delu distribucije 6 kandidatov od 52-ih (v povprečju 11 %
kandidatov), medtem ko je bilo v letih od 2013–2017 v zgornjem delu distribucije 10 kandidatov od 45-ih (v
povprečju 22 % kandidatov). Takšna ugotovitev za leto 2018 ne drži, saj se je večina kandidatov v omenjenem letu
razporedila v spodnjem delu distribucije.
Komisija ugotavlja tudi, da se je število kandidatov v srednjem delu distribucije povečevalo v letih od 2008–2017.
V letih od 2008–2012 je bilo v srednjem delu distribucije 22 kandidatov od 60-ih (v povprečju 36,7 % kandidatov),
medtem ko je bilo v letih od 2013–2017 v srednjem delu distribucije 23 kandidatov od 45-ih (v povprečju 51 %
kandidatov). Takšna ugotovitev za leto 2018 ne drži, saj so se tri četrtine kandidatov v omenjenem letu razporedile
v spodnjem delu distribucije.
Komisija še ugotavlja, da se je število kandidatov v nižjem delu distribucije nenehno zmanjševalo od leta 2008–
2017. V letih od 2008–2012 je bilo v spodnjem delu distribucije 32 kandidatov od 60-ih (v povprečju 53 %
kandidatov), medtem ko je bilo v letih od 2013–2017 v spodnjem delu distribucije 12 kandidatov od 45-ih (v
povprečju 27 % kandidatov). Razporeditev kandidatov v letu 2018 je v neskladju z navedeno ugotovitvijo, zelo
omejeno število kandidatov pa ne omogoča ustrezne primerjave.
Razlika med najnižjimi in najvišjimi rezultati spomladanskega izpitnega roka PM se je znižala od povprečno 33 točk
(od leta 2008–2010) na povprečno 17 točk v letih 2011, 2013, 2015, 2016 in 2017. Izjema pri tem sta bila leto 2014
(38 točk) in leto 2018 (31 točk), ker sta v obeh omenjenih letih dva kandidata dosegla manj kakor 30 točk.
V letu 2018 se je razlika med najnižjimi in najvišjimi rezultati zvišala, saj se je razpon med spodnjo mejo nižjega
dela distribucije in zgornjo mejo višjega dela distribucije povečal. Spodnja meja nižjega dela distribucije je bila v
letu 2018 relativno nizka, istočasno je edini kandidat v višjem delu distribucije dosegel rahlo višje število točk (51
točk) kot v prejšnjih dveh letih.
Z izjemo leta 2014, so bili v letu 2018 najnižji rezultati očitno slabši kakor v letih od 2011 dalje, saj je spodnja meja
nižjega dela distribucije v letu 2018 (20 točk) enaka kot spodnja meja nižjega dela distribucije v letu 2010. Čeprav
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majhno število kandidatov ne omogoča statistično veljavnih sklepov, komisija meni, da lahko na eni strani
govorimo o sočasni posledici stabiliziranja maksimalnega dosežka in rezultata srednjega dela distribucije ter na
drugi strani o občasnih spremembah rezultatov v nižjem delu distribucije dosežkov. Pri tem velja opozoriti na
dejstvo, da je rezultate v intervalu od 36 do 47 točk komisija pri PM 2017 razporedila v nižjem in srednjem delu
distribucije, medtem ko jih je v letih 2015 in 2016 razporedila samo v srednjem delu distribucije.
Drugače od let 2008–2012 je bilo v letih od 2013–2017 največje število kandidatov v srednjem delu distribucije,
kakor je tudi v skladu s pričakovanji: to kaže na pridobitev večjih jezikovnih zmožnosti kandidatov. Razporeditev
kandidatov v letu 2018 je v neskladju z navedeno ugotovitvijo, zelo omejeno število kandidatov pa ne omogoča
ustrezne primerjave niti sklepov o spremembah pri jezikovnih zmožnostih kandidatov, saj je v tako majhnih
populacijah vpliv posameznih primerov mnogo bolj izrazit kakor v številčno večjih.
Glede višjega dela distribucije povejmo, da se je maksimalno število efektivno doseženih točk v zadnjih treh letih
stabiliziralo (povprečno 50 točk v letih od 2014–2018) na višji vrednosti kakor v prejšnjih letih od 2008 dalje
(povprečna vrednost 47,5 točke v letih od 2009–2011; v letu 2008 pa 43 točk).
Na podlagi predstavljenih ugotovitev je komisija prepričana, da rezultati kažejo na doseganje stabilno višjih in
manj razpršenih rezultatov celotne populacije od leta 2008–2017. Komisija se zaveda, da majhno število
kandidatov, ki opravljajo poklicno maturo iz italijanskega jezika, ne omogoča statistično utemeljenih sklepov.
Vsekakor pa ugotavlja, da se je v spomladanskih izpitnih rokih poklicne mature od leta 2008–2017 povečalo število
učencev, ki dosežejo srednje in višje rezultate. Rezultati kandidatov v letu 2018 niso v skladu z navedenimi
ugotovitvami, toda trenutno ni mogoče ugotoviti, ali gre za spremembo jezikovnih zmožnosti kandidatov ali za
vpliv posameznih skrajnih primerov, ki je v majhni populaciji mnogo bolj izrazit kot v številčno večji.
Na podlagi navedenega bo DPK PM za italijanščino kot materinščino v prihodnjih letih poskusila pridobiti dodatne
podatke o morebitnih spremembah ravni pridobljenega znanja v šolskem kurikulumu italijanščine, saj so v
letošnjem letu kandidati dosegli slabše rezultate kakor v prejšnjih letih.
V letošnjem letu ni bilo prijavljenih kandidatov na poletni in zimski izpitni rok.
Podatki za ustni izpit na spomladanskih izpitnih rokih od leta 2008–2018 so prikazani v preglednici spodaj.
Preglednica 5.2.2.3: Primerjava rezultatov na ustnem izpitu v spomladanskih izpitnih rokih od leta 2008
do leta 2018
Ustni del

Frekvenca (število kandidatov)
v delih distribucije

Interval točk oziroma točke
v delih distribucije

leto

nižji del

srednji del

višji del

nižji del

srednji del

višji del

2018

3

1

1

4-10

26

32

2017

2

5

2

3–23

25–34

40

2016

5

2

1

12–17

25–28

30

2015

8

2

0

8–19

23–27

2014

3

4

3

19–24

25–30

33–36

2013

2

4

1

18–20

23–29

40

2012

3

3

2

16–20

21–26

27–32

2011

1

4

3

17–20

21–26

27–35

2010

2

4

8

0–20

21–26

27–35

2009

2

4

8

0–20

21–26

27–36

2008

5

7

3

0–20

21–26

28–38

Na ustnem izpitu spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2018 sta bila minimalno in maksimalno število
efektivno doseženih točk 4 in 32 točk (leta 2017: 3 in 40 točk; leta 2016: 12 in 30 točk; leta 2015: 8 in 27 točk; leta
2014: 19 in 36 točk; leta 2013: 18 in 40 točk).
Drugače od let 2010, 2009 in 2008, v zadnjih sedmih letih (od leta 2011–2018) nobeden kandidat ni dosegel 0
točk pri ustnem izpitu, čeprav je letos en kandidat dosegel zelo nizko število točk (4 od 40-ih).
Za razliko od leta 2017 je v letu 2018 maksimalno število efektivno doseženih točk (32) manjše od maksimalnega
števila možnih točk (40).
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Drugače od let 2011–2014, ko so se spodnji pragovi vseh delov distribucije zvišali (za nižji del: 19 točk v letu 2014,
po 18, 16 in 17 točk v prejšnjih treh letih; za srednji del: 25 točk v letu 2014, po 23 oziroma 21 točk v prejšnjih letih;
za višji del: 33 točk v letu 2014, po 27 oziroma 29 točk v prejšnjih letih), so se na poklicni maturi od leta 2015–2018
spodnji pragovi znižali v nižjem delu (8 točk v letu 2015, 12 v letu 2016, 3 v letu 2017, 4 v letu 2018) in stabilizirali v
srednjem delu (povprečno 21 točk v letih od 2008–2012, povprečno 24,5 točke v letih od 2013–2018).
Vrednost srednjega dela distribucije v letu 2018 (26 točk) je rahlo višja kakor od leta 2008 dalje, toda zaradi
premajhnega števila kandidatov v tem delu (en primer) ni možnosti primerjave s prejšnjimi leti. Kar zadeva srednji
del distribucije, je bil spodnji prag v letu 2017 enak kakor v letih 2016 in 2014 (25 točk), medtem ko je bil v letu
2015 spodnji prag srednjega dela distribucije 23 točk.
Nizko število kandidatov poklicne mature, ki se praviloma razporedijo v višjem delu distribucije dosežkov, ne
omogoča veljavnega sklepanja, kar zadeva izboljšanje oziroma poslabšanje višjih dosežkov. Maksimalno število
doseženih točk pri ustnem delu izpita v letu 2018 (32 točk) je očitno nižji kakor v letu 2017, toda primerljiv s
poprečnimi vrednostmi višjih delov distribucij v vseh letih, ko maksimalno število možnih točk ni bilo doseženo
(31,5 točk).
Komisija je ugotovila, da se je oblika distribucije rezultatov v letih od 2008–2017 bistveno spremenila. V letih 2009
in 2010 je bil modus v zgornjem delu distribucije. V letih 2015 in 2016 je bil modus v spodnjem delu distribucije. V
letih od 2008–2011 je bila distribucija asimetrična v smer višjih rezultatov, saj se je v srednji in v višji del distribucije
uvrstilo 41 kandidatov od 51-ih (povprečno 80,4 %). V letih od 2012–2014 pa je distribucija postajala postopoma
bolj asimetrična v smer nižjih rezultatov, saj se je v spodnji in v srednji del distribucije uvrstilo 29 kandidatov od 35ih (povprečno 82,8 %). Na poklicnih maturah 2015 in 2016 pa je bila distribucija očitno asimetrična, saj se je
povprečno 72,2 % kandidatov uvrstilo v nižji del distribucije (80 % v letu 2015; 62,5 % v letu 2016). Tudi na poklicni
maturi 2018 je distribucija asimetrična, saj se je 60 % kandidatov uvrstilo v nižji del distribucije.
Čeprav omejeno število kandidatov pri italijanščini na poklicni maturi ne omogoča statističnih ugotovitev in
primerjav, rezultati v letih od 2008–2018 prikazujejo spremembe v distribuciji dosežkov pri ustnem izpitu. Razlika
med najnižjimi in najvišjimi rezultati se je v letih od 2011–2016 znižala, saj so rezultati manj razpršeni kakor
rezultati v letih od 2008–2010. Povprečna razlika v letih od 2008–2010 je bila 36,3 točke, medtem ko je bila
povprečna razlika v letih od 2011–2016 18,4 točke. Manjša razpršenost je posledica tega, da od leta 2011 dalje ni
bilo nobenega kandidata, ki ne bi pridobil točk pri ustnem izpitu. V letih 2017 in 2018 so bili rezultati ustnega dela
izpita ponovno bolj razpršeni, saj so nekateri kandidati dobili nizko število točk ali točk sploh niso dobili.
Medtem ko so vsi kandidati od leta 2011 do leta 2014 dosegli skoraj polovico vseh možnih točk, ker se je
minimalno število efektivno doseženih točk nenehno zviševalo (16 točk v letu 2012, 18 točk v letu 2013, 19 točk v
letu 2014), so na poklicnih maturah od leta 2015 do leta 2018 nekateri kandidati v spodnjem pragu nižjega dela
distribucije dobili samo četrtino vseh možnih točk ali še manj.
Ne glede na to, da se je razlika med kandidati z najnižjim številom doseženih točk in kandidati v zgornjem
območju srednjega dela distribucije v letih od 2015 do 2018 zvišala, kakor v letih od 2011 do 2014 (povprečno
29,5 točk v letih 2017 in 2018, 18 točk v letu 2016, 19 točk v letu 2015, po 10 ali 11 točk v letih od 2011 do 2014,
povprečno 26 točk v letih od 2008 do 2010), komisija ugotavlja, da so se rezultati od leta 2011 vsaj do leta 2017
postopoma zvišali. Zaradi nizkega števila kandidatov, ki opravijo poklicno maturo iz italijanskega jezika, imajo
bodisi ekstremno nizki bodisi ekstremno visoki rezultati kar velik vpliv na intervale točk v delih distribucij. Torej je
za analizo bolj ustrezno osredotočiti se na rezultate srednjega dela distribucije. Spodnje in zgornje meje srednjih
delov distribucije so se nenehno zviševale v vseh letih od 2008–2018 (spodnja meja srednjega dela distribucije od
21–26 točk; zgornja meja srednjega dela distribucije od 26–34 točk).
Komisija meni, da so se tudi rezultati v višjem delu distribucije ves čas zviševali od leta 2008 do leta 2014
(povprečno 27 točk v letih od 2008–2012, 33 točk v letu 2014). V letu 2015 pa noben kandidat ni bil uvrščen v višji
del distribucije in tudi zgornja meja srednjega dela distribucije se je znižala v primerjavi z letoma 2014 in 2013 (27
točk v letu 2015, 30 točk v letu 2014, 29 točk v letu 2013). Maksimalno število doseženih točk v letu 2016 (30) je
bilo rahlo višje v primerjavi z letom 2015 (27 točk) in enako kakor zgornji prag srednjega dela distribucije v letu
2014. V letu 2017 sta dva kandidata dosegla največje število možnih točk (40). Rezultati leta 2018 so v nekem
smislu podobni rezultatom leta 2016. Toda nizko število kandidatov poklicne mature, ki se praviloma razporedijo v
višjem delu distribucije dosežkov, še ne omogoča veljavnega sklepanja, kar zadeva sprememb jezikovnih
zmožnosti kandidatov, bodisi v smislu izboljšanja (v letih 2013 in 2017) bodisi v smislu poslabšanja le-teh (v letih
2016 in 2018).
Nizko število kandidatov na poklicni maturi 2018 ne omogoča sklepanja v zvezi z razpršenostjo rezultatov, saj sta
bila v srednjem in zgornjem delu distribucije skupno uvrščena samo dva kandidata, kar ni interval. V letu 2017 so
bili rezultati rahlo bolj razpršeni v nižjem in srednjem delu distribucije, saj se je vrednost intervala točk zvišala pri
obeh delih (nižji del od povprečno 20 točk v letih od 2008–2010 do povprečno 4 točke v letih od 2009–2014, v
letu 2016 5 točk, v letu 2017 pa 20 točk; višji del od povprečno 8 točk v letih od 2008–2011 do povprečno 4 točke
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v letih 2011, 2012 in 2014. V letu 2015 ni bilo kandidatov v višjem delu distribucije, v letih 2016 in 2017 v tem delu
ni intervala). Rezultati v srednjem delu distribucije so bili približno enako razpršeni v vseh letih od 2008–2016
(povprečno 4,8 točke v letih od 2008–2016). V letu 2017 so rezultati v srednjem delu distribucije rahlo bolj
razpršeni, zlasti zaradi višje vrednosti zgornje meje, ki se je zvišala za 6 točk, od leta 2016 do leta 2017.
Komisija se zaveda, da nizko število kandidatov, ki opravljajo poklicno maturo iz italijanskega jezika, ne omogoča
statistično utemeljenih sklepov. Vsekakor pa na podlagi navedenih ugotovitev v komisiji menimo, da so rezultati
potrdili izboljševanje pri doseganju temeljnih jezikovnih zmožnosti, ki zaznamuje dosežke poklicnih matur pri
italijanščini od leta 2010–2017. Rezultati kandidatov v letu 2018 niso v skladu z navedenimi ugotovitvami, toda
trenutno ni mogoče ugotoviti, ali gre za spremembo jezikovnih zmožnosti kandidatov ali za vpliv posameznih
skrajnih primerov, ki so v majhni populaciji mnogo bolj izraziti kakor v številčno večjih populacijah.
Rezultati poklicne mature v letih 2015, 2016 in 2017 so potrdili izboljšanje dosežkov pri pisnem izpitu, medtem ko
rezultati v letu 2018 niso bili enako prepričljivi. Rezultati poklicne mature v letu 2018 kažejo na manjši uspeh
letošnjih kandidatov tudi pri ustnem izpitu. Drugače kakor v letih 2009 in 2010, ko se je pri ustnem izpitu večina
kandidatov uvrstila v višji del distribucije, se je postopoma od leta 2011 dalje največje število kandidatov umestilo
v nižji in srednji del distribucije, kar pa je v skladu s pričakovanji in kaže na povečano objektivnost postopka
vrednotenja ustnega izpita. V letih 2015, 2016 in 2018 je modus distribucije dosežkov ustnega izpita v nižjem delu
distribucije, ki je torej postala asimetrična v smer nižjih dosežkov (leta 2015, 2016, 2018) namesto višjih (leti 2009 in
2010). V letu 2017 sta bila bodisi modus bodisi večina kandidatov v srednjem delu distribucije. Ker načini
ocenjevanja ustnega dela izpita niso bili spremenjeni od leta 2011 do leta 2018, komisija meni, da so bili rezultati
ustnega izpita poklicne mature vsaj od leta 2011 dalje posledica ustreznega ali neustreznega pristopa kandidatov
k ustnemu izpitu.
V tem smislu bo komisija še naprej v prihodnjih letih poskusila ugotoviti verodostojnost sklepov, da so kriteriji
ocenjevanja ustnega izpita zanesljivi. DPK PM za italijanščino kot materinščino bo v prihodnjih letih poskusila
pridobiti dodatne podatke o morebitnih spremembah ravni pridobljenega znanja v šolskem kurikulumu
italijanščine, saj so v letošnjem letu kandidati dosegli slabše rezultate kakor v prejšnjih letih.
Komisija je prepričana, da način vrednotenja (zunanje vrednotenje pri pisnem, notranje vrednotenje pri ustnem
izpitu) ne vpliva na doseženo točkovanje. Na vseh izpitnih rokih oba dela izpita sorazmerno prispevata k
skupnemu točkovanju za posameznega kandidata.
Zmanjšanje števila kandidatov, katerih dosežene točke so se uvrstile v višji in v srednji del distribucije pri obeh
delih izpita, po mnenju komisije potrdi bodisi ustreznost načina in postopka vrednotenja izpita bodisi
neustreznost odnosa kandidatov letošnjega leta do maturitetnega izpita. Komisija potrdi mnenje, da primerjava
rezultatov od leta 2008–2018 kaže na doseženo objektivnost vrednotenja notranjih ocenjevalcev.
Čeprav je zaradi omejenega števila kandidatov nemogoče govoriti o statistično utemeljeni korelaciji med
spremenljivkami, bi želeli opozoriti na to, da so bili tudi v letu 2018 rezultati izpitov poklicne mature v skladu z
učnim uspehom kandidatov v 3. in 4. letniku.
Vse naloge so bile sestavljene v skladu s PIK PM za italijanščino kot materinščino in z veljavnim učnim načrtom.
Kandidati so odgovarjali na vsa vprašanja, navodila so bila razumljiva.
Zunanji ocenjevalci so na moderaciji pred začetkom točkovanja v rešitve vnesli nekatera dopolnila.

5.2.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in o posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
Z izjemo let 2016 in 2018, ko ni bilo kandidatov v jesenskem in v zimskem izpitnem roku, v vseh letih od 2008 do
2017 so rezultati pokazali, da so bili kandidati uspešnejši na spomladanskem izpitnem roku.
Člani komisije ugotavljamo, da so bili tudi v letu 2018 kandidati najmanj uspešni pri nalogah iz poznavanja in rabe
jezika. Kljub temu smo na podlagi indeksov težavnosti in diskriminativnosti prepričani, da so ti indeksi ustrezni in
da ni treba spreminjati tipov oziroma težavnosti nalog.
Na podlagi podatkov lahko komisija sklene, da so bile naloge dovolj zahtevne in so dobro ločile kandidate, ki so
dobro reševali naloge, od tistih, ki so naloge reševali slabše.

5.2.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
Rezultati so med seboj primerljivi. Ugotavljamo tudi, da so pri vseh izpitnih polah na poklicni maturi 2018
enakomerno zastopane vse tri taksonomske stopnje.
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5.2.5 Strokovna opažanja
Izpiti poklicne mature iz italijanščine kot materinščine so bili v letu 2018 uspešno izvedeni: ni bilo zapletov pri
pripravi izpitnega gradiva in tudi ne pri izvedbi izpita ter pri ocenjevanju izdelkov.

5.3

Madžarščina

5.3.1 Aktivnosti
Članice DPK PM za madžarščino smo v šolskem letu 2017/2018 opravile te dejavnosti:
−
−
−
−
−
−
−

redno smo se sestajale;
pripravile smo načrtovani izpitni komplet, navodilo za ocenjevanje in mrežni diagram;
pregledale in dopolnile smo stare, že oddane izpitne komplete;
pregledale smo izpitni komplet in opravile moderacijo navodil za ocenjevanje (točkovnik) za spomladanski
izpitni rok 2018;
pri pisanju poklicne mature iz madžarščine je na Dvojezični srednji šoli Lendava dežurala članica komisije;
sodelovale smo pri pretvorbi točk v ocene, pri določitvi praga za pozitivno oceno in mej med ocenami;
strokovno smo se izpopolnjevale, spremljale novosti in se samoizobraževale.

5.3.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
Poklicna matura iz madžarščine se izvaja le na Dvojezični srednji šoli Lendava. Izpit iz madžarščine sta v
spomladanskem izpitnem roku 2018 opravljala dva kandidata, v jesenskem in v zimskem izpitnem roku ni bilo
nobenega kandidata.
Na spomladanskem izpitnem roku sta oba kandidata opravljala poklicno maturo v celoti prvič.
Od dveh kandidatov je en dosegel odlični uspeh in en prav dobrega. Dosežena povprečna ocena je bila 6,50
točke, torej za 1,75 boljša ocena kot na spomladanskem roku 2017 (povprečna ocena 4,75; število kandidatov: 4).
Komisija je določila meje za pretvorbo točk v ocene. Prag za pozitivno oceno je bil določen pri 50 %. Meje med
ocenami so ostale nespremenjene.

5.3.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
Čeprav zaradi nizkega števila kandidatov ni mogoče objektivno sklepati o merskih karakteristikah posameznih
delov izpita in izpitnih nalog, ugotavljamo, da je bil uspeh kandidatov v spomladanskem izpitnem roku 2018
primerljiv z uspehom v spomladanskem roku 2017.
Kandidati so leta 2018 dosegli povprečno 85,50 odstotne točke (leta 2017: 74,50; leta 2016: 78,50; leta 2015: 70,00;
leta 2014: 75,50; leta 2013: 71,56; leta 2012: 74,55; leta 2011: 66,40; leta 2010: 67,50; leta 2009: 79,67; leta 2008:
72,38 – vse v spomladanskih izpitnih rokih).

5.3.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
Članice DPK PM za madžarščino menimo, da je bila kakovost izpitnih pol primerna, podobna kakovosti izpitnih pol
iz prejšnjih let. Pokrite so bile vsebine iz kataloga znanja. Vse tri taksonomske stopnje so bile zastopane podobno
kakor v izpitnih polah preteklih let. Kandidati niso imeli pripomb glede navodil v izpitnih polah, zato menimo, da
so bila ta v obeh izpitnih polah jasna in razumljiva.
Vsebinskih napak v izpitnem gradivu ni bilo.

5.3.5 Strokovna opažanja
Uspeh pri izpitu poklicne mature iz madžarščine je podoben uspehu iz prejšnjih let. Izpit iz madžarščine je na
Dvojezični srednji šoli Lendava potekal v skladu s pravilnikom.
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5.4

Italijanščina kot tuji in drugi jezik

5.4.1 Aktivnosti
Članice DPK PM so se v letu 2018 redno sestajale in opravljale sprotne aktivnosti pri pripravi izpitnih kompletov. V
skladu z rokovnikom so pripravile in oddale posamezne izpitne komplete po avtorskih pogodbah (izpitne pole,
navodila za ocenjevanje, mrežne diagrame in predlog odstotnih točk za oceni 2 in 5). Nadalje so izvedle
moderacijo Navodil za ocenjevanje po vsakem izpitnem roku, sodelovale pri pretvorbi točk v ocene, pri določitvi
praga za pozitivno oceno in mej med ocenami.
Komisija je posodobila mrežni diagram in prilagodila točkovni sistem opisnim kriterijem vrednotenja, ki jih uvaja
skupni evropski dokument za učenje, poučevanje in vrednotenje tujega jezika (SEJO 2011). V skladu s tem komisija
zagotavlja primerjavo ravni zahtevnosti vseh pol med posameznimi roki in preverja, da so izdani certifikati o
poznavanju italijanščine skladni s smernicami. Povprečje zahtevnosti pol v obdobju, obravnavanem v tem
poročilu, se giblje med 79 in 82 točk, kar predstavlja povprečje zahtevane ravni B1.

5.4.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
V nadaljevanju posredujemo izpitne rezultate pri italijanščini kot tujem in drugem jeziku na poklicni maturi v letih
od 2014/2015 do 2017/2018.
Preglednice 5.4.2.1–5.4.2.12: Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja leta
Spomladanski izpitni rok 2014/2015
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

0

12
21,05

20
35,09

17
29,82

8
14,04

57
100

57

3,37

Spomladanski izpitni rok 2015/2016
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

3
4,29

8
11,43

21
30,00

21
30,00

17
24,29

67
95,71

70

3,59

Spomladanski izpitni rok 2016/2017
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

2
3,57

5
8,93

19
33,93

21
37,50

9
16,07

54
96,43

56

3,54

Spomladanski izpitni rok 2017/2018
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

1
1,45

13
18,84

19
27,54

28
40,58

8
11,59

68
98,55

69

3,42

Jesenski izpitni rok 2014/2015
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

3
16,67

3
16,67

4
22,22

6
33,33

2
11,11

15
83,33

18

3,06
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Jesenski izpitni rok 2015/2016
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

3
30,00

1
10,00

10
25,26

4
40,00

1
10,00

7
70,00

10

2,90

Povprečna
ocena

Jesenski izpitni rok 2016/2017
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

1
10,00

2
20,00

0
0

6
60,00

1
10,00

9
90,00

10
3,40

Jesenski izpitni rok 2017/2018
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

0

2
22,22

3
33,33

3
33,33

1
11,11

9
100,00

9

Povprečna
ocena
3,33

Zimski izpitni rok 2014/2015
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

0
0,00

1
33,33

0

0

2
66,67

3
100

3

4,00

Zimski izpitni rok 2015/16
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

0

0

1
25,00

2
50,00

1
25,00

4

4

4,00

Zimski izpitni rok 2016/17
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

1
50

0
0

0
0

1
50

0
0

1
50

2

2,00

Zimski izpitni rok 2017/18
Nezadostno %

Zadostno %

Dobro %

Prav dobro %

Odlično %

2–5

VSI

Povprečna
ocena

0

2
33,33

2
33,33

1
16,67

1
16,67

6
100,00

6

3,17

Državna predmetna komisija je v šolskem letu 2017/2018 pripravila naloge, ki so primerljive z nalogami v
preteklem maturitetnem letu. Kakor je razvidno iz navedenih statističnih podatkov, so rezultati spomladanskega,
jesenskega in zimskega izpitnega roka primerljivi s prejšnjimi leti.
Število kandidatov, ki si na maturitetnem preizkusu izberejo italijanščino kot drugi ali tuji jezik, se je v primerjavi s
preteklim letom povečalo. V zadnjem letu je število kandidatov, ki dosegajo odlično raven, nekoliko manj, poraslo
pa je število prav dobrih, v primerjavi z letom 2014/2015 za celih 10 odstotnih točk. Število kandidatov, ki dosežejo
dobro in zadostno oceno, pa je, dolgoročno gledano, približno enako. V celoti ugotavljamo, da je velika večina
kandidatov uvrščena v povprečje med dobrim in prav dobrim uspehom, z naklonom proti prav dobri oceni.
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5.4.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in o posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
Iz razpredelnic s primerjav med ustnim in pisnim izpitom je razvidno, da letošnji rezultati kažejo manjša
odstopanja med ustnim in pisnim izpitom v primerjavi z lanskim šolskim letom. Razlika se kaže v številu
kandidatov, ki so dosegli najvišje število točk (od 75 do 100 %). Večje število jih je bilo na ustnem delu (45) v
primerjavi s pisnim (36). Enaka situacija se pojavlja pri kandidatih, uvrščenih v drugo skupino (od 50 do 74 %),
kamor se je na pisnem izpitu uvrstilo 27 kandidatov, na ustnem pa le 19. Primerjava med prvo in drugo najboljšo
skupino po rezultatih kaže večje število kandidatov, ki dosegajo boljše rezultate pri ustnem izpitu. Zadnji dve
skupini sta v vseh letih analize usklajeni.
Preglednice 5.4.2.13–5.4.2.15: Primerjava med obema deloma izpita
Pisni izpit

Ustni izpit

Odstotek

Število kandidatov

Odstotek

Število kandidatov

od 75 do 100 %
(od 45 do 60 točk)

43

od 75 do 100 %
(od 30 do 44 točk)

50

od 50 do 74 %
(od 30 do 44 točk)

24

od 50 do 74 %
(od 20 do 29 točk)

17

od 25 do 49 %
(od 15 do 29 točk)

6

od 25 do 49 %
(od 10 do 19 točk)

5

od 0 do 24 %
(od 0 do 14 točk)

0

od 0 do 24 %
(od 0 do 9 točk)

1

Šolsko leto 2016/2017
Pisni izpit

Ustni izpit

Odstotek

Število kandidatov

Odstotek

Število kandidatov

od 75 do 100 %
(od 45 do 60 točk)

32

od 75 do 100 %
(od 30 do 44 točk)

46

od 50 do 74 %
(od 30 do 44 točk)

23

od 50 do 74 %
(od 20 do 29 točk)

11

od 25 do 49 %
(od 15 do 29 točk)

4

od 25 do 49 %
(od 10 do 19 točk)

2

od 0 do 24 %
(od 0 do 14 točk)

1

od 0 do 24 %
(od 0 do 9 točk)

1

Šolsko leto 2017/2018
Pisni izpit
Odstotek

Ustni izpit
Število kandidatov

Odstotek

Število kandidatov

od 75 do 100 %
(od 45 do 60 točk)

36

od 75 do 100 %
(od 30 do 44 točk)

45

od 50 do 74 %
(od 30 do 44 točk)

27

od 50 do 74 %
(od 20 do 29 točk)

19

od 25 do 49 %
(od 15 do 29 točk)

3

od 25 do 49 %
(od 10 do 19 točk)

2

od 0 do 24 %
(od 0 do 14 točk)

0

od 0 do 24 %
(od 0 do 9 točk)

0

Maturitetni izpit spomladanskega roka je opravljalo 66 kandidatov. Maksimalno število točk pisnega dela je bilo 58
točk, minimalno pa 15, kar je povsem primerljivo s preteklim šolskim letom. Povprečno število odstotnih točk je
bilo 43,35, kar tudi v tem primeru ne predstavlja bistvenih odstopanj v primerjavi z rezultati prejšnjih matur.
Naloge prve izpitne pole spomladanskega roka imajo v večini primerov ustrezne indekse težavnosti. Kakor je v
navadi, je prva naloga nekoliko lažja, zato so pri tej tudi statistike pokazale visok odstotek povprečnega števila
točk. Rešljivost nalog se je pri tem delu bralnega razumevanja gibala med 71 in 100 %. Najnižji zabeleženi indeks
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težavnosti je bil 27 %, naslednji pa 54 %. Indeks diskriminativnosti, ki ločuje med dobrimi in slabimi kandidati, je bil
negativen pri dveh postavkah, ki sta skupaj prinašali 2 točki od 60 možnih. Tu je vredno omeniti, da je ta indeks
zanesljiv le pri minimalnem številu stotih kandidatov, kar pa ta izpitni rok ni dosegel.
Rezultati druge izpitne pole, ki preverja zmožnost pisnega sporočanja, so povsem ustrezni tako glede težavnosti
(indeks težavnosti se giblje med 0,69 in 0,85; indeks objektivnosti je 0,97) kakor glede diskriminativnosti (najnižja
dosežena vrednost je bila 0,44) in so povsem primerljivi s polami iz prejšnjih izpitnih rokov. To pomeni tudi, da so
bile naloge zahtevne, hkrati pa so ustrezno ločevale kandidate, ki so uspešno reševali naloge, od tistih, ki so jih
reševali manj uspešno.

5.4.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
DPK PM ugotavlja, da so v izpitnih polah poklicne mature 2017/2018 enakomerno zastopane vse tri taksonomske
stopnje, tipi nalog so različni in teme besedil posegajo po različnih tematskih področjih, ki pa so vsa vsebinsko
ustrezna (vključene so predlagane vsebine iz učnega načrta). Od treh besedil je eno tehnične narave, kar je
primerno poklicni maturi. Rezultati so uravnoteženi in primerljivi s prejšnjimi leti, kar potrjuje vsa zgoraj navedena
statistika.

5.4.5 Strokovna opažanja
V izpitnem gradivu ni bilo napak.

5.5

Angleščina

5.5.1 Aktivnosti
Člani DPK PM za angleščino smo se v koledarskem letu 2018 sestali na sedemnajstih rednih in dopisnih sejah.
Komisijo so sestavljali: Sandra Horvatič, Petra Krhlanko, Mateja Petrovič, Andrej Stopar in Vesna Šušnica Ilc.
Komisija je pripravljala izpitne naloge, pilotirala primerke novih tipov izpitnih nalog, razpravljala o komentarjih
pregledovalcev izpitnih pol, določala atribute izpitnih kompletov za vključitev uporabljenih nalog v elektronsko
podatkovno zbirko, razpravljala o merilih za ocenjevanje in pripravila letno poročilo o delu DPK PM za angleščino.
Komisija se je sestala tudi na moderacijah Navodil za ocenjevanje in za pretvorbo točk v ocene ter določanju praga
za pozitivno oceno oziroma mej med ocenami. V sodelovanju z ZRSŠ je komisija pripravila vsebino in gradivo za
seminar za zunanje ocenjevalce mature. Člani komisije so seminar izvedli v marcu 2018. Štirje člani DPK PM so
vključeni tudi v projekt ponovnega umeščanja izpitnih nalog v SEJO.
Kot že v preteklih letih je DPK redno razpravljala o vsebinskih in izvedbenih vidikih poklicne mature. Izvedla je
spremljavo ustnega izpita poklicne mature in o ugotovitvah obvestila obiskane šole. Leta 2018 je bil javno
objavljen novi predmetni izpitni katalog, ki ga je pripravila DPK PM; prvič bo uporabljen v letu 2020.

5.5.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
Številčne podatke povzemamo iz dokumentov Rica. Nekateri podatki temeljijo na statistiki za vso populacijo (za
kandidate, ki so maturo opravljali prvič v celoti), drugi, na primer indeksi težavnosti posameznih izpitnih postavk,
pa so izračunani na podlagi manjšega vzorca kandidatov oziroma kandidatk.

Število in delež kandidatov po ocenah pri angleščini
Preglednica 5.5.2.1: Spomladanski izpitni rok 2018
1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

2-5

%

Vsi

Povprečna
ocena

43

1,11

506

13,11

1.225

31,73

1.399

36,23

688

17,82

3.818

98,89

3.861

3,57
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Preglednica 5.5.2.2: Jesenski izpitni rok 2018
1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

2-5

%

Vsi

Povprečna
ocena

7

1,60

79

18,08

157

35,93

142

32,49

52

11,90

430

98,40

437

3,35

Preglednica 5.5.2.3: Zimski izpitni rok 2018
1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

2-5

%

Vsi

Povprečna
ocena

4

3,57

17

15,18

37

33,04

39

34,82

15

13,39

108

96,43

112

3,39

Največ uspešnih je, kot običajno, na spomladanskem roku. Rezultati vseh treh rokov so sicer primerljivi.

Uspešnost po posameznih delih izpita
Natančnejše statistične podatke o posameznih delih izpita imamo le za spomladanski izpitni rok 2018 – delno
temeljijo na vzorcu (239 kandidatov), delno pa na rezultatih celotne populacije (3.843 kandidatov), zaradi česar v
preglednicah prihaja do razlik.
Preglednica 5.5.2.4: Rezultati pisnega izpita pri posameznih izpitnih polah (IP)
IP 1

IP 2

IP 1 + IP 2

30

30

60

Povprečne točke

19,54

22,88

42,42

Standardni odklon (na enoto) –
povprečje

0,20

0,15

0,18

Indeks težavnosti

0,65

0,76

0,71

Možne točke

Izpitna pola 1 (IP 1) vsebuje štiri naloge bralnega razumevanja, izpitna pola 2 (IP 2) pa dve nalogi pisnega
sporočanja. V spomladanskem izpitnem roku 2018 so kandidati pri obeh izpitnih polah dosegli zelo dobre
rezultate: v povprečju 65 % za bralno razumevanje (IP 1) in 76 % za pisanje sestavkov (IP 2). Indeksi težavnosti
postavk v IP 1 so se gibali med 0,16 in 0,94, v IP 2 pa med 0,68 in 0,84.
V IP 1 dve postavki dosegata vrednost nad 0,90, kar kaže, da sta nezahtevni. Po zahtevnosti izstopajo štiri postavke
z indeksom težavnosti pod 0,40. Povprečni indeks težavnosti (0,65) pa je ustrezen. V IP 2 so imeli kandidati največ
težav z jezikom (indeks težavnosti 0,68), kar je primerljivo z dosedanjimi rezultati. Težavnost drugih postavk v IP 2
se giblje med 0,73 in 0,84. Povprečna indeksa težavnosti IP 1 in IP 2 kažeta, da so rezultati IP 2 primerljivi z
običajnimi, medtem ko so rezultati IP 1 nekoliko nižji, vendar z vidika teorije testiranja dobri.
Preglednica 5.5.2.5: Uspeh kandidatov pri pisnem in ustnem izpitu v spomladanskem izpitnem roku 2018
Možne točke
Povprečne točke

Pisni del

Ustni del

Skupaj

60

40

100

43,86 (73,10 %)

34,52 (86,03 %)

78,38 (78,38 %)

Kandidati so pri ustnem izpitu v povprečju dosegli dobrih 86 % točk, pri pisnem pa je ta vrednost dobrih 73 %.
Boljše rezultate ustnega dela lahko pripisujemo boljši zmožnosti kandidatov pri ustnem izražanju, morebiti pa tudi
subjektivnemu notranjemu ocenjevanju ali neusklajenemu razumevanju meril ocenjevanja.
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Primerjava rezultatov s prejšnjimi poklicnimi maturami
Preglednica 5.5.2.6: Primerjava uspeha kandidatov na treh zaporednih spomladanskih izpitnih rokih
Leto

Število
kandidatov

1

2

3

4

5

Uspeh

Povprečna
ocena

2016

3.432

41
(1,19)

324
(9,44)

916
(26,69)

1.275
(37,15)

876
(25,52)

3.391
(98,81)

3,76

2017

3.608

34
(0,96)

202
(5,72)

848
(24,00)

1.436
(40,63)

1.014
(28,69)

3.500
(99,04)

3,90

2018

3.861

43
(1,11)

506
(13,11)

1.225
(31,73)

1.399
(36,23)

688
(17,82)

3.818
(98,89)

3,57

V letu 2018 je poklicno maturo iz angleščine prvič v celoti opravljalo 3.861 kandidatov, kar je 50,63 % vseh, ki so
prvič opravljali poklicno maturo iz tretjega predmeta. Odstotek se je v primerjavi s prejšnjimi leti spet povečal (v
letu 2017: 49,67; v letu 2016: 46,01; v letu 2015: 43,40; v letu 2014: 40,01; v letu 2013: 39,54; v letu 2012: 37,6 %; v
letu 2011: 33,6 %; v letu 2010: 31,72 %).
Povprečna ocena v letu 2018 je nižja od navedenih v zgornji razpredelnici. Razloge lahko iščemo v generaciji, ki je
opravljala ta izpit, in delu komisije. Slednja je namreč v zadnjih letih večkrat ugotovila, da so bile posamezne
postavke pri nalogah iz bralnega razumevanja premalo zahtevne, kar sedaj upošteva pri pripravi novih nalog.
Preglednica 5.5.2.7: Povprečne ocene na različnih izpitnih rokih v zadnjih treh letih
2016

2017

2018

Spomladanski izpitni rok

3,76

3,90

3,57

Jesenski izpitni rok

3,51

3,49

3,35

Zimski izpitni rok

3,20

3,35

3,39

Spomladanski rok 2018 ima nižjo povprečno oceno od tistih iz prejšnjih let; isto gibanje je opaziti na jesenskem
roku, medtem ko je bila povprečna ocena na zimskem roku 2018 nekoliko višja od tiste na jesenskem roku.

5.5.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
Na spomladanskem izpitnem roku 2018 je bilo od vseh kandidatov (3.861), ki so prvič opravljali izpit iz angleščine,
v vzorec za statistično obdelavo vključenih 239 (6,19 % populacije). Ugotavljamo sledeče:
−
−
−
−
−

indeks zanesljivosti pisnega izpita v spomladanskem izpitnem roku 2018 je visok (0,97) in enak lanskemu;
visok je tudi indeks objektivnosti IP 2, ki znaša 0,92 (lani 0,89);
vrednosti indeksa diskriminativnosti pri nalogah iz bralnega razumevanja dosegajo povprečno vrednost 0,35;
pod orientacijsko vrednostjo (0,20) je le ena postavka, katere vrednost znaša 0,10; negativnih vrednosti ni.
Naloge iz bralnega razumevanja v letu 2018 so bolj ustrezno razlikovale med dijaki kakor lanske;
vrednosti indeksa diskriminativnosti pri nalogah iz pisnega sporočanja so dobre, saj dosegajo povprečje 0,62.
Znanje kandidatov najbolje diskriminira naloga iz daljšega pisnega sestavka, pri kateri so vse vrednosti nad
0,60;
indeksi težavnosti kažejo, da se IP 1 (0,65) in IP 2 (0,76) razlikujeta po zahtevnosti, kar je posledica zahtevnejših
nalog iz bralnega razumevanja na tem izpitnem roku.

5.5.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
DPK PM za angleščino izpitne komplete sestavlja skladno s Predmetnim izpitnim katalogom in Katalogom znanja za
tuji jezik. Komisija skrbi, da je izpit tematsko pester, da vsebuje različne besedilne zvrsti in tipe nalog ter da je
ustrezno taksonomsko stopnjevan. Komisija pri sestavljanju nalog sledi tudi opisnikom za raven B1 po SEJO.
Rezultati kažejo, da je trenutna raven zahtevnosti IP 2 za številne kandidate premalo zahtevna, medtem je IP 1 bolj
primerna. Komisija je uresničila cilj iz prejšnjih let, saj je v IP 1 uspešno vključila več zahtevnejših postavk.
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5.5.5 Strokovna opažanja
DPK PM za angleščino bi ustrezno težavnost in diskriminativnost izpitnih vprašanj lahko natančneje nadzorovala z
rednim predtestiranjem/pilotiranjem izpitnih nalog. Tako bi lahko manj zahtevne naloge bolj enakomerno
razporedili po izpitnih polah. Prav tako bi natančneje ugotovili, ali je boljši rezultat na posameznem izpitnem roku
posledica lažjih nalog, uspešnejše/šibkejše generacije ali obojega hkrati. Pri tem bi nam pomagala tudi
natančnejša statistična obdelava podatkov že uporabljenih izpitnih kompletov.
Standardizacija ocenjevanja na seminarju za učitelje ocenjevalce poklicne mature v organizaciji ZRSŠ je tudi v letu
2018 pokazala, da ocenjevalci ne razumejo meril za ocenjevanje pisnih in ustnih izdelkov dovolj enotno. Nujno je
ohraniti in podpirati dvojno ocenjevanje pisnih izdelkov in ustnih nastopov. Za večjo veljavnost izpita in bolj
enakopravno obravnavo kandidatov bi bilo treba povečati eksternost ocenjevanja pisnih sestavkov. Komisija je že
večkrat predlagala sistem, vzporeden obstoječemu na splošni maturi.
Ogled statističnih podatkov in spremljave, ki jih komisija s podporo DK PM redno izvaja v šolah, prav tako
nakazujejo potrebo po nekaterih izboljšavah ustnega dela mature. Še vedno menimo, da je smiselno premisliti o
manjšem deležu ustnega izpita v skupni oceni in uvesti večjo eksternost s pomočjo zunanjih članov/ocenjevalcev.
Na vsebino izpita bi lahko vplivali tudi s centralno pripravljenimi nalogami za splošni del vprašanj na ustnem
izpitu.
Izpit še vedno ne vsebuje ločenega dela, ki bi preverjal slušno razumevanje, kar negativno vpliva na njegovo
veljavnost. Dodatna naloga na tem področju bi spodbujala vključevanje slušnega razumevanja v delo v razredu in
bi s tem razvijala tudi zmožnost, ki jo kandidati na poklicni maturi iz tujih jezikov posebej nujno potrebujejo. Poziv
tujejezičnih DPK PM k uvedbi nalog slušnega razumevanja ima podporo DK PM, odgovora z MIZŠ pa komisije niso
prejele.

5.6

Nemščina

5.6.1 Aktivnosti
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Priprava načrta dela DPK PM za nemščino za šolsko leto 2017/2018;
redno sestajanje komisije (26 sej);
priprava treh načrtovanih izpitnih kompletov in navodil za ocenjevanje v skladu z veljavnim Predmetnim
izpitnim katalogom za poklicno maturo (PIK PM);
pregled komentarjev ocenjevalcev izpitnih kompletov;
določanje praga za pozitivno oceno in mej med ocenami;
dežurstvo na Ricu med pisanjem poklicne mature iz nemščine na spomladanskem izpitnem roku;
izvedba moderacij Navodil za ocenjevanje: na spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku;
analiza vzorcev pisnih nalog na posameznih izpitnih rokih poklicne mature, evalvacija in primerjava rezultatov
s statističnimi podatki Rica;
razvijanje novih tipov nalog po sodobnih smernicah in spremljava novosti na področju stroke;
sodelovanje z ZRSŠ: Mihaela Urška Zakošek je na študijskem srečanju avgusta 2018 v Celju izvedla delavnico
na temo: Deutsch öffnet Türen;
sodelovanje članic Marije Helene Regoršek, Suzane Ramšak in Mihaele Urške Zakošek na Mednarodni
konferenci SDUNJ 2018 v sodelovanju z Goethejevim inštitutom Ljubljana, november 2018, Maribor;
aktivna udeležba članice Mateje Pivec na seminarju Deutsch im Beruf, Goethe Institut, 9. 11. in 30.11. 2018,
Ljubljana;
sodelovanje članice Mateje Pivec pri projektu POKIT, Razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev
splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov poklicnih in strokovnih šol, da bi razvili digitalne
kompetence dijakov v luči okvira digitalnih kompetenc za državljane, obdobje 2018–2020;
članica Suzana Ramšak je oblikovala poročilo o članstvu v DPK PM za nemščino in delu komisije v letu 2017 za
skupno poročilo ZRSŠ;
članica Suzana Ramšak je sodelovala pri organizaciji nacionalne konference Jeziki v izobraževanju (11. –12. 4.
2018, Laško) in izvedla delavnico na temo večjezičnosti;
članica Marija Helena Regoršek se je udeležila nacionalne konference Jeziki v izobraževanju (11. –12. 4. 2018,
Laško);
Mihaela Urška Zakošek je zunanja članica predmetne razvojne skupine za nemščino na ZRSŠ.
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5.6.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
Preglednica 5.6.2.1: Primerjava uspeha celotne populacije kandidatov pri nemščini v zadnjih treh letih
Leto
Izpitni rok

Število
kandidatov

Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav
dobro

Odlično

Uspeh %

Povprečna
ocena

spomladanski

222

8
(3,60)

27
(12,16)

37
(16,67)

63
(28,38)

87
(39,19)

96,40

3,87

jesenski

26

1
(3,85)

1
(3,85)

8
(30,77)

10
(38,46)

6
(23,08)

96,15

3,73

zimski

9

0
(0,0)

0
(0,0)

1
(11,11)

6
(66,67)

2
(22,22)

100

4,11

Skupaj

257

2016

2017
spomladanski

214

2
(0,93)

22
(10,28)

48
(22,43)

75
(35,05)

67
(31,31)

99,07

3,86

jesenski

21

2
(9,52)

2
(9,52)

6
(28,57)

6
(28,57)

5
(23,81)

90,48

3,48

zimski

4

0
(0,0)

0
(0,0)

2
(50)

1
(25)

1
(25)

100

3,75

Skupaj

239

2018
spomladanski

194

2
(1,03)

11
(5,67)

34
(17,53)

59
(30,41)

88
(45,36)

98,97

4,13

jesenski

21

1
(4,76)

5
(23,81)

2
(9,52)

6
(28,57)

7
(33,33)

95,24

3,62

zimski

/

/

/

/

/

/

/

/

Skupaj

215

Iz preglednice 5.6.2.1 je razvidno, da se število kandidatov na poklicni maturi iz nemščine iz leta v leto zmanjšuje.
Povprečna ocena na spomladanskem izpitnem roku 2018 je 4,13 in je višja od povprečnih ocen na
spomladanskem izpitnem roku leta 2017 in leta 2016.
Uspeh na spomladanskem izpitnem roku 2018 je skoraj identičen uspehu na spomladanskem izpitnem roku 2017
in za 2,57 % višji od spomladanskega izpitnega roka 2016.
Uspeh na jesenskem izpitnem roku leta 2018 je za 4,76 % višji od jesenskega izpitnega roka 2017 in za 0,91 % nižji
kakor na izpitnem roku 2016. Povprečna ocena na jesenskih izpitnih rokih se giblje med 3,48 in 3,73.
Na zimskih izpitnih rokih poklicne mature v letih 2016 in 2017 so bili uspešni vsi kandidati, povprečna ocena je l.
2017 za 0,36 % nižja od povprečne ocene na zimskem izpitnem roku 2016. Na zimskih izpitnih rokih se število
kandidatov prav tako znižuje. V zimskem roku 2018 ni nihče opravljal poklicne mature v celoti, zato v preglednici
ni podatkov za nemščino.

5.6.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in o posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
Na spomladanskem izpitnem roku 2018 je 194 kandidatov opravljalo poklicno maturo iz nemščine. Iz preglednice
2 je razvidno, da je 98,97 % kandidatov poklicno maturo iz nemščine opravilo uspešno, od tega je 75,77 %
kandidatov doseglo oceno prav dobro ali odlično.

110

|

LETNO MATURITETNO POROČILO O POKLICNI MATURI 2018

Preglednica 5.6.3.1: Uspeh kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali v spomladanskem izpitnem roku 2018
prvič v celoti
Preglednica 5.6.3.1 prikazuje celotno populacijo, ki je opravljala poklicno maturo iz nemščine na spomladanskem
izpitnem roku 2018 prvič v celoti.
Ocena

Število kandidatov

Število kandidatov v %

odlično

88

45,36

prav dobro

59

30,41

dobro

34

17,53

zadostno

11

5,67

nezadostno

2

1,03

194

100 %

Skupaj

Preglednica 5.6.3.2: Podatki o ocenah pri ustnem in pri pisnem izpitu za spomladanski izpitni rok 2018
Možne točke
Povprečno število točk

Pisni izpit

Ustni izpit

Skupaj

60

40

100

50,60

35,68

86,25 (86,25 %)

Podatki v preglednici 5.6.3.2 kažejo, da so kandidati pri ustnem in pisnem izpitu iz nemščine na spomladanskem
izpitnem roku 2018 dosegli dobre rezultate. V povprečju so pri ustnem izpitu dosegli 35,68 točke, 34,88 % vseh
kandidatov je na tem izpitu doseglo maksimalno število točk, v primerjavi z lani je 7,1 % več kandidatov z
maksimalnim številom točk pri ustnem izpitu.
K boljšim rezultatom pri ustnem izpitu pripomore dejstvo, da se gradivo za izvedbo tega izpita pripravlja notranje,
ne moremo pa izključiti niti subjektivnosti pri notranjem ocenjevanju. Pri pisnem izpitu je bilo doseženih v
povprečju 50,60 točke, to je za 4,57 točke višji rezultat kakor v letu 2017 (46,03 točke).
Preglednica 5.6.3.3: Rezultati pisnega izpita pri posameznih izpitnih polah (IP)
Možne točke
Povprečno število točk

IP 1

IP 2

IP 1 + IP 2

30

30

60

28,06

24,38

52,44

Podatki v preglednici 5.6.3.3 kažejo, da so kandidati pri pisnem izpitu iz nemščine na spomladanskem izpitnem
roku 2018 dosegli odlične rezultate, v povprečju 52,44 točke. Statistični podatki temeljijo na obdelavi vzorca 78
izpitnih pol, to pa pomeni 45,34-odstotni delež celotne populacije kandidatov, ki so izpit iz nemščine opravljali v
spomladanskem roku.
Izpitna pola 1
Število postavk

Možne točke

Vrednost IP 1

Indeks težavnosti

Indeks
diskriminativnosti

30

30

30 %

0,93

0,66

Izpitna pola 1 vsebuje tri naloge bralnega razumevanja. Vsaka naloga obsega deset postavk. Vrednost indeksa
težavnosti izpitne pole 1 znaša v povprečju 0,93, kar je za celotno IP 1 glede na populacijo ustrezno. Vrednosti
indeksa težavnosti posameznih postavk v nalogah se gibljejo od 0,69 do 1,00. Deseta postavka 10 ni povsem
ustrezna, saj ni ločevala boljših kandidatov od slabših.
Vrednosti indeksa diskriminativnosti posameznih postavk so od -0,04 do 0,64. Dve postavki sta glede na indeks
diskriminativnosti neustrezni. Povprečje indeksa diskriminativnosti je 0,66, to pomeni, da imajo naloge zadovoljivo
stopnjo diskriminativnosti, saj so jih boljši kandidati uspešneje reševali kakor slabši.
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Izpitna pola 2
Število postavk

Možne točke

Vrednost IP 2

Indeks težavnosti

Indeks
diskriminativnosti

7

30

30 %

0,81

0,82

Izpitna pola 2 vsebuje dve nalogi. To sta krajši in daljši pisni sestavek. Krajši pisni sestavek obsega tri postavke:
sporočilnost, zgradbo in jezik. Daljši pisni sestavek obsega štiri postavke: sporočilnost, jezik, besedišče, slog in
zgradbo. Indeks težavnosti IP 2 znaša 0,81, to pomeni, da sta izpitni nalogi zelo primerni.
Indeks diskriminativnosti IP 2 je 0,82, kar pomeni, da sta nalogi ustrezni in dobro ločujeta slabše kandidate od
boljših.

5.6.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
Naloge obeh izpitnih pol pokrivajo poglavja iz Kataloga znanja in Predmetnega izpitnega kataloga za tuji jezik; prav
tako zahtevajo znanje na različnih taksonomskih stopnjah. Naloge so tematsko raznolike, uporabljene so različne
besedilne vrste in različni tipi nalog.
Preglednica 5.6.4.1: Mrežni diagram IP 1 – spomladanski izpitni rok 2018
Tematsko področje

Besedilne vrste
izhodiščnih besedil

Stopnja
zahtevnosti
besedila
po SEJO*

Stopnja
zahtevnosti
naloge
po SEJO

Število točk od
skupaj 30 točk

Tip naloge

Moje okolje

Alles Banane
(poljudnoznanstveni
članek o banani)

B1

B1

10

zapis ključnih
informacij

Sosedska/evropska/
tuja država

Diamantenfieber in DeutschSüdwestafrika
(članek o kraju Kolmanskuppe)

B1

B1

10

kratki odgovori
na vprašanja

Razvoj znanosti in
tehnologije

Elektroautos - Fahren mit
Strom (predstavitev
elektromobilnosti in vozil)

B1

B1

10

povezovanje
besedila z
naslovom

* SEJO: Skupni evropski jezikovni okvir

IP 1 vsebuje tri besedila s po tremi nalogami oziroma skupaj 30 izpitnih postavk. V ponazorilo je pri vsakem
besedilu naveden tudi zgled reševanja naloge.
Prvo besedilo obravnava tropski sadež, banano. Kandidati na podlagi besedila zapišejo ključne informacije.
V drugem besedilu je predstavljeno mesto Kolmanskuppe. Kandidati odgovarjajo na vprašanja.
Tema tretjega besedila je predstavitev električnih vozil. Kandidati povezujejo dele besedila z naslovom.
Besedila so publicistična in splošno strokovna. Po tematski razvrstitvi glede na Predmetni izpitni katalog za poklicno
maturo sodijo ta besedila v tematska področja Moje okolje (»Alles Banane«), Sosedska/evropska/tuja država
(»Diamantenfieber in Deutsch-Südwestafrika«) in Razvoj znanosti in tehnologije (»Elektroautos - Fahren mit Strom«).
Povprečno število doseženih točk je bilo 28,06 od možnih 30.
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V izpitni poli 2 kandidat napiše krajši in daljši pisni sestavek.
Preglednica 5.6.4.2: Mrežni diagram IP 2 – spomladanski izpitni rok 2018
Besedilne vrste
ciljnih besedil

Tematsko področje

Stopnja zahtevnosti
naloge po SEJO

Število točk od
skupaj 30 točk

Tip naloge

krajši pisni sestavek
(elektronsko pismo)

Workcamp (Moja šola)

B1

10

vodeni esejski
tip

daljši pisni sestavek
(prosti sestavek)

Gegensätze ziehen sich an,
nicht wahr
(Nasprotja se privlačijo,
mar ne?)
Meine Vorbilder
(Moji vzorniki)

B1

20

esejski tip

Pri krajšem pisnem sestavku mora kandidat napisati elektronsko pismo, v katerem prijateljici predlaga, da se prijavi
na počitniško delavnico v tujini. Na kratko predstavi delavnico in jo navduši, da se le-te udeleži.
Daljši pisni sestavek je prosti sestavek z danimi vsebinskimi iztočnicami, ki pa so kandidatu lahko le v oporo.
Kandidat izbira med dvema naslovoma, ki ju spremlja tudi ustrezno slikovno gradivo. Tematsko ozadje obeh
predlaganih naslovov temelji na katalogu znanja oziroma predmetnem izpitnem katalogu. Na spomladanskem
izpitnem roku 2018 so kandidati izbirali med naslovoma: Gegensätze ziehen sich an, nicht wahr (Nasprotja se
privlačijo, mar ne?) in Meine Vorbilder (Moji vzorniki).
Povprečno število doseženih točk je bilo 24,38 od možnih 30.
Primerjava izpitnih kompletov na spomladanskem izpitnem roku leta 2017 in 2018 kaže, da se ta razlikujeta glede
na izbrana tematska področja in glede na tipologijo nalog v IP 1, na pa tudi glede na taksonomsko stopnjo.

5.6.5 Strokovna opažanja
Komisija ugotavlja, da se glede na statistiko letošnje naloge na poklicni maturi bistveno ne razlikujejo od nalog iz
preteklih let. Dobre rezultate pri celotnem izpitu poklicne mature 2018 pripisujemo ustreznemu, vedno boljšemu
jezikovnemu znanju kandidatov pri nemščini (pričakovana raven B1 po SEJO ob koncu šolanja). K uspehu prispeva
tudi dovoljena raba slovarja pri reševanju obeh izpitnih pol.
Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo iz nemščine, so specifična skupina iz sledečih razlogov:
−
−
−

kandidatom je omogočena izbirnost, saj izbirajo med matematiko ali tujim jezikom (angleščina oz. nemščina);
kandidati, ki opravljajo poklicno maturo iz nemščine, prihajajo v večji meri iz SV dela Slovenije in so
neposredno in dlje časa v stiku s ciljnim tujim jezikom (ekonomska, zgodovinska in geografska pogojenost
potrebe po znanju nemščine);
glede na dosedanja spremljanja ustnih izpitov ugotavljamo, da kandidati tudi v tem delu izpita izkazujejo zelo
dobro znanje nemščine, saj jih učitelji zelo kakovostno in sistematično pripravljajo na jezik stroke.

Članice DPK PM za nemščino se zavzemamo za stalno strokovno usposabljanje ocenjevalcev in učiteljev, ki
poučujejo v programih poklicne mature, saj lahko le tako zagotovimo večjo objektivnost pri ustnem izpitu in
vrednotenju pisnih nalog.
Ustni izpit je na šolah pripravljen interno, zato je pomembno, da so ustni izpiti standardizirani z uporabo kriterijev
za oblikovanje izpitnih listkov, nadzorom pri izvedbi ustnega izpita in povratno informacijo šolam o izvedbi tega
izpita.
Kandidati od šolskega leta 2015/2016 ob spričevalu dobijo potrdilo o znanju nemškega jezika glede na SEJO.
Velika težava pri poklicni maturi je, da le-ta ne preverja slušne kompetence. Menimo, da bi bilo glede na ostale
primerljive izpite v tujini nujno uvesti slušno razumevanje.
Za zagotavljanje standardizacije in validacije izpitnih nalog komisija predlaga uvedbo pilotiranja izpitnih nalog.
Ugotavljamo, da je bilo izpitno gradivo vsebinsko usklajeno s PIK PM in Katalogom znanja za tuji jezik, oblikovno
kakovostno in primerno tako za kandidate srednješolskega izobraževanja kakor za kandidate izobraževanja
odraslih*.
* Termin »udeleženec izobraževanja odraslih« opredeljuje dijaka, ki se izredno izobražujejo po zakonu, ki ureja poklicno
in strokovno izobraževanje, oziroma za odraslega, ki se izobražuje po zakonu, ki ureja gimnazijsko izobraževanje«.
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5.7

Matematika

5.7.1 Aktivnosti
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−

114

DPK PM za matematiko je imela od začetka septembra 2017 do septembra 2018 skupaj 18 sej;
člani komisije so v roku pripravili vse načrtovane izpitne pole;
po vseh izpitnih rokih so bile izvedene moderacije točkovnikov in končno oblikovanje navodil za ocenjevalce
na šolah. Moderacije, na katere so bili povabljeni tudi učitelji iz različnih šol, so potekale brez zapletov;
člani komisije so s prispevki sodelovali na seminarjih o poklicni in splošni maturi, ki ju je aprila 2018 organiziral
Zavod RS za šolstvo;
člani komisije so na seminarju Matematika v šoli in na poklicni maturi aprila 2017 pridobili od učiteljev
informacijo, da je veliko razlik med šolami pri pripravi in izvedbi ustnega izpita iz matematike na poklicni
maturi in da bi učitelji želeli imeti podrobnejša navodila glede izvedbe tega dela izpita. Člani komisije so
pripravili spletno anketo, s katero so preverili, če je izvedba ustnega izpita iz matematike na poklicni maturi po
šolah primerljiva, in spremljajoči dopis za ravnatelje in tajnike poklicne mature o namenu izvedbe spletne
ankete. Spletna anketa je bila izvedena v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom. Člani komisije so
analizirali odgovore v anketi in pripravili predlog, ki je vseboval več različnih možnosti poenotenja izvedbe
ustnega izpita iz matematike. Predlog so člani komisije predstavili učiteljem tudi na 4. mednarodni konferenci o
učenju in poučevanju matematike – KUPM 2018. Na podlagi povratnih informacij, pridobljenih na omenjeni
konferenci in drugih strokovnih srečanjih, je komisija začela pripravljati podrobnejša navodila za izvedbo
ustnega izpita iz matematike;
člani komisije DPK PM za MAT so junija 2018 na 4. mednarodni konferenci o učenju in poučevanju
matematike – KUPM 2018 sodelovali s prispevkoma: Reševanje algebrskih nalog na poklicni maturi in Ustni
del izpita na poklicni maturi iz matematike. Namen slednjega prispevka je bila seznanitev učiteljev
matematike z načrti razvoja poklicne mature iz matematike ter pridobivanje mnenj in povratnih informacij
učiteljev matematike o poklicni maturi iz matematike;
v okviru razprave o razvoju poklicne mature so člani DPK PM za matematiko razpravljali tudi o uporabi
žepnega računala pri pouku matematike in na maturi. Izpostavljeno je bilo, da imajo dijaki zelo različne
modele žepnih računal in da se je glede tega vprašanja smiselno uskladiti z DPK SM za matematiko;
komisija je podala svoje mnenje glede možnosti uporabe trigonirja na poklicni maturi;
komisija je podala predlog, da se na spletno stran Ric umesti povezavo do spletne učilnice Zavoda RS za
šolstvo, v kateri so shranjeni prispevki s seminarjev o poklicni maturi;
člani komisije so prilagodili in dopolnili že oddani izpitni komplet v skladu z novim Predmetnim izpitnim
katalogom;
člani komisije so pripravili dopis za DK PM, v katerem so izpostavili nekaj težav, s katerimi se soočajo nekateri
člani DPK PM (potni nalogi, urniki, nadomeščanje odsotnosti).
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5.7.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
Preglednica spodaj prikazuje podatke za vse tri izpitne roke v letih 2016, 2017 in 2018.
Preglednica 5.7.2.1: Podatki za vse tri izpitne roke v letih 2016, 2017 in 2018
Izpitni rok

Število vseh kandidatov

Povprečna ocena

Odstotek negativnih

3.482

3,42

3,99

388

2,43

21,39

spomladanski 2016
jesenski 2016
zimski 2016

95

2,12

31,58

3.463

3,39

3,70

jesenski 2017

373

2,70

16,62

zimski 2017

68

2,60

13,24

3.342

3,48

5,51

spomladanski 2017

spomladanski 2018
jesenski 2018

243

2,06

33,33

zimski 2018

54

2,57

18,52

Uspeh kandidatov je bil v letu 2018 na vseh izpitnih rokih glede dosežene povprečne ocene primerljiv z uspehi v
preteklih letih, glede števila pozitivno ocenjenih kandidatov pa nekoliko slabši kot v preteklih letih. To je v
določeni meri gotovo tudi posledica zvišanja meje za pozitivno oceno.
Uspeh na jesenskem in zimskem izpitnem roku je v primerjavi s spomladanskim občutno slabši, kar je v največji
meri posledica tega, da se velika večina redno vpisanih dijakov udeleži spomladanskega izpitnega roka, znanje
kandidatov na jesenskem in zimskem izpitnem roku pa je nekoliko šibkejše in število kandidatov manjše. Je pa
glede na uspeh kandidatov na poklicni maturi iz matematike predmet matematika med zahtevnejšimi, kar vpliva
tudi na odločitev dijakov, ali si bodo izbrali matematiko ali ne.
DPK PM za matematiko se je odločila, da leta 2017, po petih letih brez sprememb, zviša potrebno število točk za
pozitivno oceno, mej pri ostalih ocenah pa ni spreminjala. DPK PM za matematiko se je odločila, da leta 2018
ponovne spremembe niso potrebne, tako da so bile meje sledeče:
Preglednica 5.7.2.2: Meje za ocene
Leto

Zadostno (2)

Dobro (3)

Prav dobro (4)

Odlično (5)

2016

41

56

72

86

2017

42

56

72

86

2018

42

56

72

86

Namerava pa komisija v prihodnjih letih še nekoliko zvišati meje za posamezne ocene, pri čemer bo morala
upoštevati, da so rezultati pri matematiki, v primerjavi z rezultati pri slovenščini kot prvem predmetu na maturi in
angleščini kot tretjem predmetu na maturi, slabši, sploh pri deležu negativno ocenjenih dijakov, kar vpliva tudi na
delež kandidatov, ki se pri tretjem predmetu odločajo za matematiko.
Delež kandidatov, ki si je za tretji predmet izbral matematiko, je bil na spomladanskem izpitnem roku 45,54 %, na
jesenskem 34,86 % in na zimskem izpitnem roku 33,75 %.
Kandidati so na spomladanskem izpitnem roku v povprečju dosegli 68,97 točke. Na pisnem izpitu
spomladanskega roka so v povprečju dosegli 43,70 točke, kar je 63,36 % točk. Rezultat je povsem primerljiv z
lanskimi rezultati, ko so kandidati na spomladanskem izpitnem roku v povprečju dosegli 67,87 točke, od tega na
pisnem izpitu v povprečju 42,61 točke, kar je 62,8 % točk. Rezultat je primerljiv tudi z rezultati iz predhodnih let
(predlani 42,91 točke, kar je 61,3 % točk; pred tremi leti 40,65 točke, kar je 58,07 % možnih točk; pred štirimi leti
41,01 točke, kar je 58,59 %, in pred petimi leti 42,37, kar je 60,53 % možnih točk).
Če ne upoštevamo kandidatov z manj kot 20 točkami na pisnem izpitu, je bila razporeditev preostalih kandidatov
glede na število doseženih točk pri pisnem izpitu dokaj simetrična, ostaja pa razporeditev kandidatov glede na
število doseženih točk pri ustnem izpitu izrazito asimetrična, pri čemer je kar 24,67 % kandidatov doseglo vseh 30
možnih točk, vsaj 27 točk, torej vsaj 90 % možnih točk, pa več kot 56 % kandidatov. To se odraža tudi pri povprečju
na ustnem izpitu, ki je blizu maksimalnega možnega števila točk.
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Na ustnem izpitu spomladanskega izpitnega roka so kandidati pri matematiki v povprečju dosegli 25,27 točke, to
je 84,23 % možnih točk, kar je skoraj identično visokim povprečjem v preteklih letih. Lani so kandidati prav tako v
povprečju dosegli kar 25,26 točke, to je 84,2 % možnih točk, predlani so v povprečju dosegli 25,01 točke, to je
83,37 % možnih točk, pred tremi leti 24,97 točke, to je 83,23 % možnih točk, pred štirimi leti 24,71 točke, kar je
82,37 % možnih točk, in pred petimi leti 25,53 točke, kar je 85,1 % točk.
Komisija meni, da na izjemno visok odstotek točk pri ustnem izpitu iz matematike med drugim vpliva interni način
izvedbe, zato je v preteklosti že predlagala, da se poveča eksternost tega izpita. Hkrati na oceno vpliva tudi narava
ustnega izpita iz matematike, kjer se znanje matematike preverja s pomočjo strokovnih tem in situacij iz realnega
življenja.

5.7.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in o posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
Statistični indeksi so bili izračunani na vzorcu 253 kandidatov (7,3 % vseh kandidatov), kar je nekoliko več kot lani
(6,4 % vseh kandidatov) in pred tremi leti (prav tako 6,4 % vseh kandidatov) ter primerljivo s predlani (7,4 % vseh
kandidatov). Velikost vzorca je še vedno zelo majhna, sploh če upoštevamo, da kandidati prihajajo z zelo različnih
šol z različnim številom ur matematike. Komisija si bo še naprej prizadevala, da bi pridobili podatke za vse
kandidate, ki so sodelovali na maturi.
Težavnost nalog v prvem delu je bila zelo ustrezna, saj so bile naloge znotraj priporočenih okvirov težavnosti
(naloga naj bi bila najprimernejša, če je uspešnost reševanja naloge – torej indeks težavnosti (IT) – med 0,50 in
0,80), zunaj priporočenih merskih karakteristik sta v prvem delu še najbolj odstopali enajsta (IT = 0,86), deveta (IT =
0,47) in osma naloga (IT = 0,49). V drugem delu sta bili prva (prvi del IT = 0,24, drugi del IT = 0,23) in tretja naloga
(prvi del IT = 0,29, drugi del IT = 0,49) nekoliko slabše reševani, najbolje pa je bila reševana druga naloga (prvi del
IT=0,54, drugi del IT=0,59). Ni pa iz statističnih podatkov razvidno, koliko dijakov si je izbralo posamezno nalogo v
drugem delu, kar je potrebno upoštevati pri presoji težavnosti nalog v drugem delu.

Najlažje in najtežje naloge na spomladanskem izpitnem roku 2018
Kandidati so v prvem delu najbolje reševali enajsto (IT = 0,86) in sedmo nalogo (IT = 0,79), v drugem delu pa
drugo nalogo (prvi del IT = 0,54, drugi del IT = 0,59).
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11. naloga
11. Znana sta drugi in četrti člen aritmetičnega zaporedja:

,

5,

, 11 , …

Izračunajte diferenco tega zaporedja, izpolnite prazna okvirčka in izračunajte vsoto prvih 20-ih
členov.
(6 točk)
Naloga Točke Rešitev

11

Skupaj

Dodatna navodila

2



izračun ali zapis diference, npr.: 2d = 6 , d = 3 1* + 1

2



izračun ali zapis prvega in tretjega člena, npr.: 1 + 1
a1 = 2 , a3 = 8

2



izračun vsote prvih dvajsetih členov
20 ( 2 ⋅ 2 + 19 ⋅ 3 )
zaporedja,
npr.: s20
=
= 610
2

1* + 1

6

Naloga o aritmetičnem zaporedju je bila zelo nazorno formulirana, kandidatom izračun diference zaporedja ni
predstavljal večjih težav, ta podatek pa so lahko nato neposredno uporabili v formuli, ki jo imajo na voljo.
7. naloga
7.

Na lončku 180-gramskega jogurta so zapisani podatki:
Hranilne vrednosti
Energijska vrednost
Maščobe
Ogljikovi hidrati
Beljakovine
Sol

v 100 g izdelka
201kJ/48 kcal
1,3 g
5,2 g
3,8 g
0,12 g

Koliko odstotkov in koliko gramov maščob je v 180 gramih jogurta?
(4 točke)
Naloga Točke Rešitev

7

Skupaj

Dodatna navodila

1



odstotek maščob v jogurtu: 1,3 %

2



masa maščob v jogurtu, npr.: 1,3 ⋅ 1,8 =
2,34 g

1* + 1

1



odgovor, npr.: V 180 g jogurta je 1,3 % in
2,34 g maščob.

Kandidat dobi točko za odgovor, če
odgovori pravilno vsaj na del
vprašanja.

4

Kandidati naloge z odstotki različno uspešno rešujejo. Tokrat je naloga opisovala situacijo, ki jo kandidati dobro
poznajo, tudi formulacija je bila zelo nazorna, zato je bil tudi rezultat, ki so ga dosegli kandidati pri tej nalogi,
dober.
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2. naloga drugega dela
2.

Valj na sliki ima premer 6 cm in višino 5 cm.

2.1.

Narišite skico osnega preseka valja in izračunajte njegovo ploščino. Izračunajte dolžino
diagonale osnega preseka.
(5 točk)

2.2.

Na valj položimo polkroglo (glejte sliko). Natančno izračunajte prostornino nastalega telesa.
(5 točk)
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Naloga Točke Rešitev

2.1

Skupaj

1
1*

Dodatna navodila



skica osnega preseka
zapis ali uporaba formule za ploščino osnega
preseka, npr.: =
S 2r ⋅ v

1



rezultat, npr.: S = 30 cm2

1



2
izračun diagonale, npr.: d=
62 + 52

1



rezultat, npr.:=
d



=
61  7,8 cm

5

Naloga Točke Rešitev

2.2

Skupaj

Dodatna navodila

1



zapis ali upoštevanje polmera valja: r = 3 cm

1*



izračun prostornine valja, npr.: V
= 45π cm3

1



zapis ali upoštevanje polmera krogle: r = 3 cm

1*



izračun prostornine polkrogle, npr.:
V= 18π cm3

1



izračun prostornine telesa, npr.: V= 63π cm3

5

Če kandidat ne računa z natančnimi vrednostmi in ne zapiše rezultata natančno, se mu v celoti
odšteje 1 točka.

Naloge iz prostorske geometrije običajno niso zelo dobro reševane, med drugim zaradi težav, ki jih imajo
kandidati s prostorsko predstavo. Skici, ki sta bili podani skupaj z besedilom, sta nalogo kandidatom občutno
olajšali, tudi opis valja je v primerjavi z ostalimi telesi med lažjimi, tako da je bil rezultat pri tej nalogi najboljši
izmed rezultatov nalog v drugem delu.
Kandidati so v prvem delu najslabše reševali deveto (IT = 0,47) in osmo nalogo (IT = 0,49), v drugem delu pa prvo
nalogo (prvi del IT = 0,24, drugi del IT=0,23).
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9. naloga
Ploščina osnovne ploskve pravilne 3-strane prizme je 16 3 cm2, višina prizme pa je 10 cm. Na
dve decimalki natančno izračunajte površino prizme.

9.

(5 točk)
Naloga Točke Rešitev

9

1

Skupaj

Dodatna navodila
2

a ⋅ 3
= 16 3
4



zapis ali upoštevanje, da je

1



izračun dolžine osnovnega roba: a = 8 cm

2*



izračun površine, npr.: P = 2 ⋅ 16 3 + 3 ⋅ 8 ⋅ 10

1



rezultat zapisan na dve decimalki natančno:
P = 295,43 cm2

1* + 1*

5

Kot je bilo omenjeno v komentarju prejšnje naloge, naloge iz prostorske geometrije običajno niso zelo dobro
reševane in v tem primeru je bilo tako. Dodatno je uspešnost kandidatov poslabšala tudi zahtevana natančnost
rezultata.
8. naloga
V preglednici so zapisani podatki za linearno funkcijo f . Zapišite predpis za funkcijo f in
dopolnite preglednico.

8.

(5 točk)

x

1

−3

f ( x)

−3

−15

1
2
6

Naloga Točke Rešitev

8

1



=
npr.: k

Skupaj

Dodatna navodila

izračun ali upoštevanje diferenčnega količnika,

−15 + 3
= 3
−3 − 1

1*



izračun ali upoštevanje začetne vrednosti,
npr.: n = −6

1*



zapisan predpis linearne funkcije:
f ( x=
) 3x − 6

2



dopolnjena preglednica, npr.:
9
 1
x =4, f  = −
2
2

1+1

5

Težavnost naloge ni bila velika, je pa bila naloga o linearni funkciji formulirana na nov način, kar veliko kandidatom
povzroča težave. Komisija želi prav z nalogami, ki na prvi pogled niso rutinske, vzpodbuditi kandidate, da pri
učenju poskušajo razumeti zastavljeno vprašanje, ne pa da samo rutinsko rešujejo veliko nalog istega tipa.
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1. naloga drugega dela
1.

2
Na sliki je graf kvadratne funkcije f ( x ) = 1 ( x − 2 ) − 4 .
2

y

x

A

1.1.

Zapišite:
teme grafa funkcije f : ___________________________________________________________
začetno vrednost funkcije f : _____________________________________________________
odprti interval, na katerem funkcija f pada: _________________________________________
(3 točke)

1.2.

Izračunajte koordinato y točke A ( 4, y ) . V točki A skicirajte tangento na graf funkcije f .
Zapišite enačbo tangente na graf funkcije f v točki A .
(7 točk)
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Naloga Točke Rešitev

1.1

Skupaj

Dodatna navodila

1



teme: T (2, −4)

1



začetna vrednost, npr.: f (0) = −2

1



funkcija f pada na intervalu ( −∞,2 )

Kandidat dobi točko tudi, če zapiše
interval ( −∞,2 .

3

Naloga Točke Rešitev

1.2

Dodatna navodila

1



izračun koordinate y točke A : y = −2

1



skica tangente na graf funkcije f v točki A
y

x

A



2



odvod funkcije: f ′( x ) = x - 2

1*



izračun smernega koeficienta tangente,
′(4) 2
npr.:
=
kt f=

1*



uporaba formule: =
y kx + n ali

1



1+1

y − y0 = k ( x − x0 )
Skupaj

rezultat, npr.: =
y 2 x − 10

7

Pri prvi nalogi je bila zajeta snov, ki je zahtevala izračun odvoda funkcije in nato uporabo odvoda za izračun
tangente na graf funkcije. Vsekakor za veliko dijakov težja naloga, s pomočjo katere je bil pokrit eden od
pomembnih delov učne snovi, ki se običajno obravnava bolj proti koncu programa.
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5.7.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
Člani DPK PM za matematiko ocenjujejo, da je kakovost izpitnih pol ustrezna, bi si pa želeli pridobiti statistične
podatke za vse kandidate na poklicni maturi, saj bi šele ta informacija omogočila, da bi lahko podali bolj izčrpen
odgovor o kakovosti izpitnih pol na poklicni maturi.

5.7.5 Strokovna opažanja
Člani DPK PM za matematiko na podlagi povratnih informacij šol opozarjajo, da je pričakovana raven znanja
matematike na različnih programih zelo različen. Zato se DPK PM za matematiko zavzema, da bi se pri
maturitetnem izpitu iz matematike vpeljali dve ravni zahtevnosti.

5.8

Zdravstvena nega

5.8.1 Aktivnosti
−
−
−
−
−

Komisija se je redno sestajala in izdelala načrtovane izpitne komplete na podlagi mrežnega načrta, v skladu z
veljavnim predmetnim izpitnim katalogom za drugi predmet poklicne mature zdravstvena nega.
Članice komisije smo pripravile moderirana Navodila za ocenjevanje izpitnih pol za spomladanski, za jesenski in
za zimski izpitni rok za drugi predmet poklicne mature zdravstvena nega.
Opravile smo dežurstvo na Ricu med pisanjem izpitnih pol na spomladanskem izpitnem roku.
V sodelovanju s koordinatorko smo določile prag za pozitivno oceno in meje med ocenami.
Pripravile smo prispevek za Letno maturitetno poročilo o poklicni maturi 2018.

5.8.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
Preglednica 5.8.2.1: Primerjava uspešnosti kandidatov v zadnjih petih letih
Leto

2014

2015

2016

2017

2018

Izpitni rok

Število vseh
kandidatov

Odstotek pozitivno
ocenjenih kandidatov

Povprečna ocena –
zdravstvena nega

Povprečna ocena –
vsi izpiti skupaj

spomladanski

940

93,4

3,4

3,2

jesenski

124

70,2

2,5

2,3

zimski

47

66,0

2,4

2,2

spomladanski

966

94,6

3,4

3,2

jesenski

190

77,4

2,3

2,2

zimski

108

73,1

2,3

2,2

spomladanski

1.003

94,9

3,6

3,4

jesenski

108

82,4

2,9

2,4

zimski

42

50,0

2,6

2,6

spomladanski

1006

95,7

3,6

3,3

jesenski

107

71,0

2,5

2,3

zimski

36

75,0

3,0

2,7

spomladanski

967

94,4

3,8

3,4

jesenski

98

73,5

2,4

2,4

zimski

24

62,5

2,5

2,5

Poklicno maturo je v spomladanskem izpitnem roku 2018 opravljalo 967 kandidatov. Delež pozitivno ocenjenih
kandidatov je bil 94,4 % in je nižji od preteklega leta, ko je bil 95,7 %.
Na pisnem izpitu so trije kandidati dosegli vseh 60 točk, kar je dva kandidata več kot v preteklem letu. Na ustnem
izpitu je 157 kandidatov oz. 16,2 % doseglo vseh 40 točk, kar je 20 kandidatov oz. 1,4 % manj kot v preteklem letu.
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Na pisnem izpitu je bilo povprečno število doseženih točk 44,53, kar je nekoliko višje kakor v preteklem letu
(43,30). Na ustnem izpitu je bilo povprečno število doseženih točk 32,13 in je nekoliko višje kakor v preteklem letu
(31,62 točke).
V spomladanskem izpitnem roku je bila pri drugem predmetu poklicne mature, pri zdravstveni negi, povprečna
ocena v letu 2018 višja od povprečne ocene za vse izpite skupaj, v jesenskem in v zimskem roku pa je bila pri tem
predmetu povprečna ocena v letu 2018 enaka kot povprečna ocena za vse izpite skupaj. Odstotek pozitivnih
kandidatov od preteklega obdobja je višji v jesenskem izpitnem roku, nekoliko nižji je v spomladanskem in v
zimskem izpitnem roku.

5.8.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in o posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
V IP 1 je bilo 30 nalog in možnih 30 točk. Večji negativni odklon, ko so kandidati dosegli slabši rezultat, izkazujeta
dve nalogi: 20. in 28. Možna razloga za slabši rezultat pri omenjenih nalogah sta neznanje in nenatančnost
kandidatov pri branju navodil, to pa ima za posledico napačno rešitev.
V IP 2 je bilo 8 nalog in možnih 30 točk. Negativni odklon, ko so kandidati dosegli slabši rezultat in je povprečno
število točk znašalo 0,48, se je izkazal samo pri postavki 5.1.

5.8.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
Pri poklicni maturi iz drugega predmeta zdravstvena nega kandidati izkazujejo poklicne kompetence različnih
taksonomskih stopenj, kot so poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. IP 1 in IP 2 sta bili
primerni, kot dokazuje tudi delež uspešnih kandidatov.

5.8.5 Strokovna opažanja
Obe izpitni poli pri pisnem izpitu na poklicni maturi 2018 sta bili primerni in v gradivu ni bilo ne tehničnih ne
strokovnih napak.

5.9

Vzgoja predšolskega otroka

5.9.1 Aktivnosti
Članice DPK PM za drugi predmet poklicne mature – vzgoja predšolskega otroka (DPK PM VPO), ki je bila
imenovana dne 15. 4. 2016, smo:
−
−
−
−
−

124

se redno sestajale;
pripravile vse izpitne komplete po avtorskih pogodbah (izpitne pole in navodila za ocenjevanje);
pripravile moderirana Navodila za ocenjevanje izpitnih pol na treh izpitnih rokih za vzgojo predšolskega otroka;
dežurale na Ricu med pisanjem izpitnih pol;
sodelovale pri pretvorbi točk v ocene in pri določitvi praga za pozitivno oceno in mej med ocenami.

|
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5.9.2 Komentar uspeha celotne populacije kandidatov glede na prejšnja
leta
Rezultati vseh treh izpitnih rokov 2018 so prikazani v preglednicah spodaj. V oklepaju so rezultati oziroma podatki
poklicne mature 2017.
Preglednica 5.9.2.1: Rezultati spomladanskega izpitnega roka 2018

Št. kandidatov
%

Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav
dobro

Odlično

2–5

Vsi

Povprečna
ocena

16
(17)

84
(105)

198
(292)

352
(328)

261
(188)

895
(913)

911
(930)

3,83
(3,60)

1,77
(1,80)

9,22
(11,30)

21,73
(31,40)

38,63
(35,30)

28,64
(20,20)

98,24
(98,20)

Prav
dobro

Odlično

2–5

Vsi

Povprečna
ocena

19
(23)

7
(21)

69
(130)

76
(141)

3,00
(3,10)

25,00
(16,30)

9,21
(14,90)

90,79
(92,20)

Preglednica 5.9.2.2: Rezultati jesenskega izpitnega roka 2018

Št. kandidatov
%

Nezadostno

Zadostno

7
(11)

19
(32)

9,21
(7,80)

25,00
(22,70)

Dobro
24

(54)

31,58
(38,30)

Preglednica 5.9.2.3: Rezultati zimskega izpitnega roka 2018

Št. kandidatov
%

Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav
dobro

Odlično

2–5

Vsi

Povprečna
ocena

6
(3)

10
(9)

2
(13)

12
(10)

2
(5)

26
(37)

32
(40)

2,81
(3,13)

18,75
(7,50)

31,25
(22,50)

6,25
(32,50)

37,50
(25,00)

6,25
(12,50)

81,25
(92,50)

Iz preglednic lahko razberemo, da se povprečna uspešnost kandidatov z vsakim izpitnim rokom spremeni. Več
podobnosti zaznamo predvsem med jesenskim in zimskim izpitnim rokom; na teh izpitnih rokih je podobno
število uspešnih kandidatov. Največ uspešnih je na spomladanskem izpitnem roku, najmanj pa na zimskem.
Povprečna ocena na spomladanskem izpitnem roku 2018 je bila 3,83, na jesenskem 3,00 in na zimskem izpitnem
roku 2,81.
Na spomladanskem izpitnem roku 2018 je bilo povprečno število točk 77,05, minimalno število točk (17) je
dosegel en kandidat, en kandidat pa je dosegel maksimalno število točk 100. Možnih točk pri vzgoji predšolskega
otroka je 100, standardni odklon je bil 12,23.
V primerjavi z rezultati poklicne mature 2017, ko smo četrtič izvedli pisni izpit pri vzgoji predšolskega otroka, je
minimalno število točk nižje za 9 (lani je en kandidat dosegel 26 točk, ostali so dosegli več točk), maksimalno
število točk pa je za 2 višje kakor lansko leto. Na spomladanskem izpitnem roku 2018 je en kandidat dosegel 100
točk, lani pa je en kandidat dosegel 98 točk. Povprečno število točk na spomladanskem izpitnem roku 2018 je za
2,45 točke višje od lanskega povprečja (lani: 74,60; letos: 77,05). Tudi letošnja povprečna ocena 3,83 pri vzgoji
predšolskega otroka je višja kakor lansko leto, ko je bila ta 3,60. Razlika je 0,23.

5.9.3 Komentar statističnih podatkov o nalogah in o posameznih delih
izpita na podlagi vzorca
Za vzgojo predšolskega otroka v spomladanskem izpitnem roku 2018 se je četrtič vodila statistika o posameznih
delih izpita.
Na spomladanskem izpitnem roku 2018 je bilo pri pisnem izpitu (izpitna pola 1 /IP 1/ in izpitna pola 2 /IP 2/
povprečno število doseženih točk 51,01, minimalno število točk 17 je dosegel en kandidat, prav tako pa je en
kandidat dosegel maksimalno število točk 70. Možnih točk pri pisnem izpitu je 70. Standardna deviacija na
spomladanskem pisnem izpitu pri VPO je bila 8,82.
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Izpitna pola 1 je vsebovala 19 nalog, možnih točk je bilo 30, vrednost izpitne pole je 30 %, povprečno število
absolutnih točk je bilo 21,52. Indeks težavnosti IP 1 se giblje med 0,32 pri 18. nalogi in 0,97 pri 3. nalogi. Standardni
odklon je pri tej izpitni poli 0,12, indeks diskriminativnosti pri IP 1 se giblje med 0,02 pri 5. nalogi in 0,48 pri 12.
nalogi; povprečni indeks diskriminativnosti za IP 1 je torej 0,25.
Analiza rezultatov je pokazala, da je ta razkorak pri posameznih nalogah nastal predvsem zaradi nenatančnega
branja navodil ali reševanja nalog.
Izpitna pola 2 je vsebovala 8 nalog, možnih točk je bilo 40, vrednost izpitne pole 40 %, povprečno število točk je
bilo 26,49. Indeks težavnosti IP 2 se giblje med 0,29 pri 5. nalogi in 0,83 pri 1. in 2. nalogi. Indeks diskriminativnosti
v IP 2 se giblje med 0,22 pri 2. nalogi in 0,53 pri 3. nalogi; povprečni indeks diskriminativnosti za IP 2 je torej 0,39.

5.9.4 Ocena kakovosti izpitnih pol tekoče poklicne mature
Članice DPK PM za vzgojo predšolskega otroka ocenjujemo, da so izpitne pole na poklicni maturi 2018
zahtevnostno uravnotežene in veljavne glede na cilje in vsebine učnega načrta ter predmetnega izpitnega
kataloga. Obe izpitni poli sta sestavljeni v skladu z vnaprej določenim mrežnim diagramom. Na pisnem izpitu so
bile zastopane vsebine vseh štirih strokovnih modulov: pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju,
razvoj in učenje predšolskega otroka, kurikulum oddelka v vrtcu ter varno in zdravo okolje. Taksonomsko so bile
zastopane vse stopnje, kakor je razvidno tudi iz mrežnih diagramov. V IP 1 je bil poudarek na prvi in na drugi
taksonomski stopnji (takšnih nalog je največ). V tej izpitni poli so naloge z izbirnimi odgovori, z odgovori tipa
da/ne, naloge z dopolnjevanjem in naloge s kratkimi odgovori. V IP 2 je bil poudarek na četrti, peti in na šesti
taksonomski stopnji, v njej so tudi strukturirane naloge. Poleg naštetega DPK PM za vzgojo predšolskega otroka
zasleduje cilj, da bi kandidati čim bolje razumeli obravnavane teme.
Kandidati niso imeli pripomb glede navodil v izpitnih polah, zato ocenjujemo, da so bila ta v obeh izpitnih polah
jasna in razumljiva. Vsebinskih napak v izpitnem gradivu na poklicni maturi 2018 ni bilo.

5.9.5 Strokovna opažanja
Obe izpitni poli pri pisnem izpitu na poklicni maturi 2018 sta bili primerni in v gradivu ni bilo napak. Po oceni
članic DPK PM za vzgojo predšolskega otroka delež uspešnih kandidatov in povprečna ocena izražata, da je
izvedba pisnega izpita pri vzgoji predšolskega otroka vplivala na izboljšanje poučevanja, učenja in vrednotenja
znanja.
Za tokratne izpite ugotavljamo, da so k uspešnosti kandidatov pri izpitu iz vzgoje predšolskega otroka veliko
pripomogle ocene pri ustnem izpitu, ki je na šolah pripravljen notranje. Izpitni listek je vseboval tri naloge, možnih
točk je bilo 30, vrednost ustnega dela je 30 %, povprečno število točk je bilo 26,03; minimalno število točk 0 (3
kandidati); maksimalno število točk 30 (280 kandidatov ali 30,74%); 27–30 točk je doseglo kar 59,16 % ali 539
kandidatov.
Šolam priporočamo, da se na vsakem listku za ustni izpit zapišejo: ena situacija iz stroke ali iz vsakdanjega življenja
v vrtcu in tri vprašanja, ki izhajajo iz te situacije oziroma se nanjo smiselno navezujejo. Vprašanja vključujejo znanje,
spretnosti in veščine iz različnih strokovnih modulov, ki so sestavni del drugega predmeta (vzgoja predšolskega
otroka). Primer izpitnega listka in merila za vrednotenje so v PIK PM. Zato je pomembno, da so ustni izpiti
standardizirani z uporabo kriterijev za oblikovanje izpitnih listkov, nadzorom pri izvedbi ustnega izpita in povratno
informacijo šolam o izvedbi tega nadzora. Ugotavljamo, da je zunanje pripravljeno izpitno gradivo vsebinsko
usklajeno s PIK PM in primerno tako za kandidate srednješolskega izobraževanja kakor za kandidate izobraževanja
odraslih.
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5.10 Izbira matematike oziroma tujega jezika kot tretjega
predmeta poklicne mature 2018 po izobraževalnih
programih
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5.11 Ocena in izvedba doseženih rezultatov pri drugem in
pri četrtem predmetu
Drugi predmet poklicne mature
Drugi predmet poklicne mature je v vseh treh izpitnih rokih opravljalo skupaj 8.584 kandidatov (294 manj kakor
leto poprej) v vseh vrstah izobraževalnih programov (SSI, PTI in PT). Če so kandidati opravljali izpit v izbranih
izpitnih rokih večkrat, so upoštevani samo enkrat. Od vseh skupaj je bilo 7.379 dijakov (294 manj kakor leto poprej)
in 1.205 drugih (odrasli udeleženci izobraževanja oziroma kandidati, ki so izgubili status dijaka). Teh je bilo za 222
manj kakor leto poprej.
V spomladanskem izpitnem roku 2018 je izpit iz drugega predmeta (37 različnih drugih predmetov) v vseh vrstah
izobraževalnih programov (SSI, PTI in PT) skupaj opravljalo 8.106 kandidatov. Od tega jih je bilo uspešnih 7.608
(93,9 %). Dosegli so enako povprečno oceno kakor leto poprej in znaša 3,3 (70,7 odstotne točke). Tudi razlik med
doseženimi povprečnimi ocenami med izpiti iz drugega predmeta poklicne mature je manj kakor leto poprej in so
nekoliko višje. Pri vseh petih najbolj množično izvajanih drugih predmetih se giblje povprečna ocena od 3,0 do
3,8: pri gospodarstvu (3,4), pri zdravstveni negi (3,8), pri vzgoji predšolskega otroka (3,8), pri strojništvu (3,0) in pri
računalništvu (3,1).
V jesenskem izpitnem roku 2018 je izpit iz drugega predmeta v vseh vrstah izobraževalnih programov (SSI, PTI in
PT) skupaj opravljalo 1.438 kandidatov. Od tega jih je bilo uspešnih 1.077 (74,9 %); to je tudi nekoliko nižji odstotek
uspešnih kakor prejšnje leto. Dosegli so tudi nižjo povprečno oceno kakor leto poprej in znaša 2,20 (53,6 odstotne
točke).
V zimskem izpitnem roku 2019 je izpit iz drugega predmeta v vseh vrstah izobraževalnih programov (SSI, PTI in PT)
skupaj opravljalo samo 587 kandidatov. Od tega jih je bilo uspešnih samo 409 (69,7 %); to je nižji odstotek
uspešnih kakor leto poprej. Dosegli so tudi nekoliko nižjo povprečno oceno kakor leto poprej in znaša 2,2 (51,6
odstotne točke).
Z doseženimi rezultati v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku smo zadovoljni, saj so nekoliko
boljši kakor v preteklih letih. V spomladanskem izpitnem roku so rezultati vedno boljši kot v jesenskem in zimskem
izpitnem roku, saj takrat v veliki večini poklicno maturo opravljajo dijaki, ki dosegajo višji uspeh. Večjo uspešnost
pripisujemo tudi dejstvu, da se vedno več šol odloča za izvedbo enotnega pisnega izpita iz drugega predmeta
poklicne mature, ki ga pripravljajo posebne skupine učiteljev. Zaradi tega se učitelji stroke veliko več povezujejo,
usposabljajo in vlagajo napore v pripravo ter izvedbo izpita iz izkazovanja poklicnih kompetenc.
Če pogledamo doseženi uspeh pri drugem predmetu po statusu, vidimo, da je bilo neuspešnih 3,1 % dijakov
(dobili so nezadostno oceno) in kar 12,3 % odraslih. 21,9 % dijakov je doseglo oceno zadostno, medtem ko je to
oceno dobilo 24,8 % odraslih. Oceno dobro je prejelo 28,5 % dijakov in 21,3 % odraslih. Oceno prav dobro je
doseglo 28,2 % dijakov in 25,6 % odraslih, odlično oceno pa 18,3 % dijakov in 15,9 % odraslih. Že nekaj let
zapovrstjo ugotavljamo, da so bili dijaki uspešnejši oziroma so dosegli boljše ocene kakor odrasli udeleženci
izobraževanja.

Četrti predmet poklicne mature
Četrti predmet poklicne mature je v vseh treh izpitnih rokih opravljalo skupaj 8.147 kandidatov (218 manj kot lepo
poprej) v vseh vrstah izobraževalnih programov (SSI, PTI in PT). Če so kandidati opravljali izpit v izbranih izpitnih
rokih večkrat, so upoštevani samo enkrat. Od vseh skupaj je bilo 7.195 dijakov in samo 952 drugih (odrasli
udeleženci izobraževanja oziroma kandidati, ki so izgubili status dijaka).
V spomladanskem izpitnem roku 2018 je izpit iz četrtega predmeta v vseh vrstah izobraževalnih programov (SSI,
PTI in PT) skupaj opravljalo 7.809 kandidatov. Od tega jih je bilo uspešnih 7.746 (99,2 %); to je izvrsten rezultat.
Dosežena povprečna ocena za izdelek oziroma storitev in zagovor je bila 4,2, za storitev in zagovor 4,1, za izdelek
in zagovor tudi 4,1 ter za praktično protetiko in zagovor 3,9. Najvišjo povprečno oceno (4,7) so ponovno dosegli
kandidati pri izpitnem nastopu z zagovorom v izobraževalnem programu predšolska vzgoja.
Tudi tokrat so najboljše ocene pri poklicni maturi dobili kandidati pri četrtem predmetu, ki so bile enake kakor
lansko leto. V spomladanskem izpitnem roku je bila dosežena povprečna ocena 4,2 oziroma 85,1 odstotne točke, v
jesenskem 3,4 oziroma 74,5 odstotne točke in v zimskem izpitnem roku 3,3 oziroma 71,4 odstotne točke.
Razporeditev doseženih povprečnih ocen pri četrtem predmetu je enaka kakor v preteklih letih in popolnoma
drugačna kakor pri prvih treh predmetih (doseženi uspeh strmo narašča od najnižje ocene k najvišji). Kandidati
(dijaki) so dosegli največ odličnih ocen (50,9 %), kar je še malo več kakor lansko leto in hkrati največji delež pri tem
izpitu. Približno enako kot lani je bilo prav dobrih ocen (28,8 %), sledijo dobre (15,2 %) in zadostne (5,7 %).
Negativnih ocen pri četrtem predmetu skorajda ni, saj smo jih zabeležili nekoliko manj kot lani, samo 0,4 %.
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Z izredno dobrim uspehom, doseženim pri četrtem predmetu poklicne mature, ki se celo vsako leto malenkostno
povečuje, smo zelo zadovoljni. Dobri rezultat pripisujemo tudi konceptu izpita, saj ga lahko kandidati delno
opravljajo že med šolskim letom in se nanj dobro pripravijo, delno pa tudi notranji izvedbi izpita. Poleg tega
menimo, da imajo kandidati pri tem izpitu možnost izkazati svoje poklicne kompetence in da so dobro poklicno
usposobljeni.

Ugotovitve
Pri drugem in četrtem predmetu je uspeh nekoliko višji v primerjavi z uspehom, doseženem v preteklem letu. Na
splošno pa vzrok za slabši uspeh pri drugem predmetu poklicne mature – v primerjavi z drugima dvema
teoretičnima predmetoma – pripisujemo konceptu izpita. Ta izpit je obsežnejši in najverjetneje za kandidate
zahtevnejši, saj morajo izkazati temeljno strokovno znanje, ki so ga usvojili pri različnih obveznih strokovnih
modulih v vseh letih izobraževanja. Na mnogih šolah se morajo kandidati sami pripraviti nanj in sami povezati
temeljno strokovno znanje, ki so jim ga posredovali različni učitelji. Ta nepovezanost oziroma neusklajenost
strokovnih aktivov učiteljev se kaže tudi na ustnem izpitu, saj je na mnogih šolah še vedno po več izpraševalcev,
ker se učitelji med seboj ne uskladijo.
Vedno več šol in izobraževalnih programov se odloča za pripravo enotnih izpitnih pol, ki zmanjšujejo razlike med
kriteriji na šolah, istočasno pa opažamo, da so tudi učitelji bolj dejavni. To pozdravljamo, saj ugotavljamo, da se z
uvedbo eksternosti pri pisnem izpitu drugega predmeta poklicne mature (v primeru državnih predmetnih komisij
ali posebnih skupin) kažejo pozitivni učinki pri doseganju rezultatov. Zato predlagamo uvedbo eksternosti pri
vseh izpitih, kjer kandidati izkazujejo poklicne kompetence.
Tudi z rezultati, doseženimi pri četrtem predmetu poklicne mature, smo zadovoljni. Želimo pa, da bi pri poklicni
maturi v prihodnje več in bolje sodelovali delodajalci, ki bodo dali oceno in ugotovili praktično vrednost usvojenih
poklicnih kompetenc kandidatov, ki s poklicno maturo pridobijo srednjo strokovno izobrazbo.
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6 PRIKAZ DOSEŽKOV POKLICNE
MATURE PO ŠOLAH
Cilj prikaza dosežkov poklicne mature po šolah je priprava podlag za analizo kakovosti poklicne mature. Na
različne načine predstavljeni dosežki kandidatov na poklicni maturi skušajo prikazati posamezne vidike kakovosti v
skladu z 18. a-členom Zakona o maturi in v skladu s sprejeto metodologijo. Tako vsekakor ni mogoče zajeti vseh
vidikov kakovosti doseženih rezultatov, imajo pa šole možnost primerjati svoje dosežke z dosežki drugih šol in
opraviti analizo kakovosti svojega lastnega dela. Dosežki na poklicni maturi sami po sebi ne kažejo kakovosti dela
šole kot celote, saj je za analizo kakovosti dela šole treba poznati širše ozadje različnih dejavnikov, ki vplivajo na
dobljene rezultate. Predstavljeni prikazi so tako podlaga za evalvacijo in samoevalvacijo šol, obenem pa lahko šole
s programskim orodjem, ki ga je izdelal Ric, pripravijo podrobnejšo analizo svojih rezultatov.
V prikazih so upoštevani kandidati, za katere so prikazani združeni podatki vseh treh izpitnih rokov 2018 skupaj. Pri
združenih podatkih so tako upoštevani vsi kandidati, ki so v enem od vključenih izpitnih rokov opravljali poklicno
maturo v celoti prvič. Tedaj je upoštevan status kandidata v prvem od vključenih izpitnih rokov, pri izračunih
uspešnosti pa njegov najboljši rezultat. Če je, denimo, kandidat v spomladanskem izpitnem roku 2018 pristopil k
poklicni maturi v celoti prvič kot dijak in je v zimskem izpitnem roku uspeh poklicne mature izboljševal (takrat že
brez statusa dijaka), v združenih podatkih nastopa kot dijak in je tu upoštevan njegov najboljši rezultat, ki pa ga je
dosegel v zimskem izpitnem roku.

6.1

Porazdelitev šol za izbrane nazive izobrazbe

6.1.1 Porazdelitev šol glede na doseženi splošni uspeh za izbrane nazive
izobrazbe
Splošni uspeh šole je povprečni splošni uspeh vseh kandidatov na vseh izpitnih rokih 2018 skupaj, ki so poklicno
maturo opravili, ločeno za kandidate s statusom dijaka in za preostale kandidate. Izbrani so prikazi za tiste nazive
izobrazbe, za katere se je v vseh treh izpitnih rokih prijavilo preko 500 kandidatov.
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Slike 6.1.1.1–6.1.1.8: Porazdelitev šol glede na povprečni splošni uspeh v vseh izpitnih rokih poklicne mature 2018
za izbrane nazive izobrazbe
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6.1.2. Porazdelitev šol glede na delež uspešnih kandidatov za izbrane
nazive izobrazbe
Delež uspešnih kandidatov je odstotni delež kandidatov posamezne šole na vseh izpitnih rokih 2018 skupaj, ki so
poklicno maturo opravili uspešno glede na število vseh, ki so poklicno maturo na tej šoli opravljali, ločeno za
kandidate s statusom dijaka in za preostale kandidate. Na slikah so prikazani rezultati za tiste nazive izobrazbe, za
katere se je v vseh treh izpitnih rokih prijavilo preko 500 kandidatov.
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Slike 6.1.2.1–6.1.2.8: Porazdelitev šol glede na delež uspešnih kandidatov v vseh izpitnih rokih poklicne mature
2018, ločeno po statusu, za izbrane nazive izobrazbe
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7 ANALIZA ANKETNEGA
VPRAŠALNIKA ZA PREDSEDNIKE
ŠMK PM O IZVEDBI POKLICNE
MATURE 2018
Spremljava izvedbe poklicne mature je bila opravljena z anketnim vprašalnikom za predsednike ŠMK PM tistih
izobraževalnih ustanov, ki so izvajale poklicno maturo 2018 v spomladanskem, jesenskem ali zimskem izpitnem
roku. Vprašalnik je bil namenjen ugotavljanju stališč predsednikov ŠMK PM do poklicne mature, odkrivanju težav
in nejasnosti za njeno pripravo in izvedbo ter pridobivanju predlogov za njeno izboljšavo. V vprašalnik je bilo
vključeno tudi poročilo o poklicni maturi. Vprašalnik smo v marcu 2019 objavili na spletni strani Rica, izpolnjevanje
pa je potekalo elektronsko.
Na anketo je odgovorilo 130 predsednikov ŠMK PM, to je 94,5 % predsednikov ŠMK PM vseh izobraževalnih
ustanov, ki so izvajale poklicno maturo 2018 (leta 2017: 89,7 %; leta 2016: 92,6 %; leta 2015: 85,5 %; leta 2014:
86,9 %; leta 2013: 90,7 %). Vključenost organizacij v anketo glede na izobraževalne programe je primerljiva: 94,3 %
jih je bilo s programom srednjega strokovnega izobraževanja (program SSI), 95,4 % s programom poklicnotehniškega izobraževanja (program PTI) in 92,9 % s poklicnim tečajem (program PT).
Stališča predsednikov ŠMK PM do poklicne mature. V splošnem imajo predsedniki ŠMK PM do poklicne mature
pozitivno stališče. Večina (93,4 %) jih meni, da poklicna matura pripomore k boljšemu znanju dijakov in
udeležencev izobraževanja odraslih ob zaključku izobraževanja za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
nekoliko manj pa, da prispeva tudi k njihovi strokovni usposobljenosti za delo na določenem strokovnem
področju (90,5 %) in k strokovni usposobljenosti za visokošolski študij (89,1 %). Večina se jih tudi strinja s tem, da
predmetni izpitni katalogi vplivajo na izboljšanje kakovosti poučevanja (90,5 %), da sta se med učitelji, ki izvajajo
priprave na poklicno maturo, okrepila sodelovanje in timsko delo (90,5 %) in da postaja zaključek šolskega leta –
ob boljšem poznavanju pravil in kriterijev ocenjevanja – vsako leto mirnejši (89,1 %). Veliko jih ocenjuje, da
poklicna matura pozitivno učinkuje na splošno razgledanost dijakov in odraslih (77,4 %). Predsednikov ŠMK PM, ki
se strinjajo s trditvijo, da se življenje in delo srednje šole preveč podrejata ciljem poklicne mature, je manj od tistih,
ki se s tem ne strinjajo (30,7 % : 69,3 %). O nepotrebni vznemirjenosti udeležencev izobraževanja odraslih zaradi
poklicne mature je prepričana dobra polovica vseh anketiranih (52,6 %), razloge za vznemirjenost pa največkrat
pripisujejo vpisu na visokošolski študij (35,8 %) ter obsežni izpitni snovi (35,0 %).
Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK PM. Večina predsednikov ŠMK PM (127 od 137) se zavzema za to, da bi
posveti s predsedniki in tajniki ŠMK PM ostali takšni, kakor so bili do sedaj, eden je za njihovo ukinitev (0,7 %),
devet pa jih predlaga spremembe (8,5 %). Predlogi za spremembe so: več časa za obravnavanje konkretnih
primerov s težavami in njihovim reševanjem (predvsem operativna aktualna tematika za tekoče šolsko leto z
natančnimi navodili za delo tajnikov ŠMK PM ter novostmi v tekočem šolskem letu), poudarek naj bo na
predstavitvi dobrih praks, izpostavijo naj se konkretni primeri težavav, več časa naj bo namenjenega odgovorom
na vprašanja udeležencev, manj naj bo prikazovanja analiz in statističnih podatkov (predstavljene naj bodo le
ključne ugotovitve). Posamični predlogi so: poenotenje meril in kriterijev na ustnem delu izpita, zaradi
novoimenovanih tajnikov in predsednikov ŠMK SM naj se pogosteje izpostavijo osnovna pravila (samo
opozarjanje na novosti ni dovolj).
Priprava in izvedba poklicne mature. V sklopu vprašanj o pripravi in izvedbi poklicne mature nas je zanimalo, s
katerimi težavami se srečujejo organizacije pri izvajanju poklicne mature, kdo pripravlja izpitne pole za pisne izpite
pri drugem predmetu poklicne mature in ali se organizacije strinjajo s tem, da bi izpitne pole za pisne izpite pri
drugem predmetu poklicne mature pripravljale državne predmetne komisije za poklicno maturo.
Najpogosteje izpostavljene težave (nad 5 %) so bile organizacija pouka med izvedbo poklicne mature (20 oziroma
14,6 %), nadzorni učitelj pri pisnih izpitih (14 oziroma 10,2 %), organizacija prostorov za izvedbo poklicne mature
(10 oziroma 7,3 %), izvedba poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami (8 oziroma 5,8 %) in koledar
izvedbe poklicne mature (7 oziroma 5,1 %).
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V primerjavi z letom 2017 se je zmanjšal odstotek težav pri izvedbi poklicne mature za kandidate s posebnimi
potrebami (leta 2018: 5,8 %; leta 2017: 6,2 %), drugje pa se je ta odstotek povečal: pri organizaciji pouka med
izvedbo poklicne mature (leta 2018: 14,6 %; leta 2017: 9,2 %), z nadzornimi učitelji pri pisnih izpitih (leta 2018:
10,2 %; leta 2017: 7,3 %), pri organizaciji prostorov za izvedbo poklicne mature (leta 2018: 7,3 %; leta 2017: 4,6 %),
zaradi koledarja izvedbe poklicne mature (leta 2018: 5,1 %; leta 2017: 3,8 %), pri ocenjevanju maturitetnih izpitov
(leta 2018: 3,6 %; leta 2017: 3,1 %), pri tehnični pripravi izpitnega gradiva za pisni izpit iz drugega predmeta
poklicne mature (leta 2018: 2,9 %; leta 2017: 0,0 %) in pri dostavi izpitnega gradiva za pisne izpite (leta 2018: 0,7 %;
leta 2017: 0,0 %).
Okoli tri četrtine organizacij (leta 2018: 73,7 %; leta 2017: 80,0 %) je pripravilo izpitne pole za pisni izpit iz drugega
predmeta poklicne mature na šoli (notranje), manj pa je tistih (leta 2018: 29,9 %; leta 2017: 27,7 %), v katerih so
izpitne pole pripravile posebne skupine učiteljev, kakor so jih določile šole za skupno izvedbo drugega predmeta
poklicne mature istega izobraževalnega programa, oziroma tistih, katerim so izpitne pole sestavile državne
komisije za drugi predmet poklicne mature (leta 2018: 25,5 %; leta 2017: 29,2 %). Učitelji strokovnih aktivov so
pripravili največ izpitnih pol za programe: ekonomski tehnik (44), strojni tehnik (22), logistični tehnik (10), tehnik
računalništva (10), elektrotehnik (7) in avtoservisni tehnik (6). V posebnih skupinah učiteljev so pripravili največ
izpitnih pol za programe: gastronomski oz. gastronomsko-turistični tehnik (11), elektrotehnik (7) in tehnik
računalništva (6).
Veliko organizacij (leta 2018: 74,5 %; leta 2017: 77,7 %) je izrazilo željo, da bi izpitne pole za drugi predmet poklicne
mature pripravljale državne predmetne komisije.
Usposabljanja, moderacija in ocenjevanje poklicne mature. Usposabljanja za ocenjevalce prvega in tretjega
predmeta poklicne mature se zdijo ustrezna 91,2 % predsednikom ŠMK SM (leta 2017: 86,2 %), usposabljanja za
ocenjevalce drugega predmeta poklicne mature 86,1 % (leta 2017: 76,9 %), usposabljanja za ocenjevalce četrtega
predmeta poklicne mature pa 86,1 % (leta 2017: 76,2 %).
Moderacijo Navodil za ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature je izvedlo 15 od 137-ih organizacij oziroma
10,9 % (leta 2017: 10,9 %), od tega največ s področja ekonomije (4) in mehatronike (4).
Večina predsednikov ŠMK PM (nad 97 %; enako leta 2017) meni, da so navodila in merila za ocenjevanje pisnih in
ustnih izpitov za prvi, drugi, tretji in četrti predmet poklicne mature ustrezna.
Prilagojeni način izvajanja poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami. V prilagojeni način izvajanja
poklicne mature 2018 je bilo vključenih 95 organizacij oziroma 69,3 % (leta 2017: 70,8 %). Predsedniki ŠMK PM z
najvišjo povprečno oceno vrednotijo sodelovanje Rica in organizacij (ocena: 4,9), nekoliko nižji povprečni oceni pa
dodeljujejo prilagoditvam izpitnih pol (ocena: 4,7) in elektronskemu obrazcu za prijavljanje kandidatov s
posebnimi potrebami (ocena: 4,6).
Orodje za analizo izkazanega znanja ob koncu programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. To
orodje je podprto z državnimi podatki o poklicni maturi od leta 2002 dalje. Šolam omogoča analize na treh ravneh
šolskega sistema: na državni, na šolski in na razredni ravni.
Največ predsednikov ŠMK PM odgovarja, da orodje za analizo izkazanega znanja uporablja občasno (73,0 %), drugi
najpogostejši odgovor je nikoli (17,5 %), najmanj pa je takih, ki ga uporabljajo pogosto (9,5 %).
Z orodjem za analizo izkazanega znanja opravljajo predsedniki ŠMK PM največ analiz splošnega uspeha (74,5 % od
137) in uspeha pri predmetu po (točkovnih) ocenah (68,6 %), najmanj pa analiz po nalogah (14,6 %) in analiz
dodane vrednosti (10,9 %).
Predsedniki ŠMK PM o analizah najpogosteje (nad 50 %) razpravljajo v predmetnih oziroma strokovnih aktivih (leta
2018: 54,7 %; leta 2017: 59,2 %), z učitelji na pedagoški konferenci (leta 2018: 53,3 %; leta 2017: 50,0 %), manj
pogosto (pod 50 %) pa v ožjem krogu s pomočnikom ali svetovalnim delavcem (leta 2018: 48,2 %; leta 2017:
50,8 %), z učitelji na individualnih pogovorih (leta 2018: 33,6 %; leta 2017: 30,0 %), na svetu staršev (leta 2018:
10,9 %; leta 2017: 20,0 %) in na svetu šole (leta 2018: 9,5 %; leta 2017: 16,2 %). Posamični odgovori so: da se o
analizah razpravlja v okviru ŠMK PM (štirje odgovori) in na andragoškem zboru (izobraževanje odraslih).
Šole na podlagi analiz uvajajo različne izboljšave: največ jih ugotovitve o izkazanem znanju ob koncu srednje šole
uporablja za izboljšanje dela na šoli v procesu samoevalvacije (leta 2018: 69,3 %; leta 2017: 66,9 %), okoli 40 % pri
umeščanju ugotovitev v letni delovni načrt (leta 2018: 40,9 %; leta 2017: 43,1 %) in pri usposabljanju in delu
učiteljev za naslednja šolska leta (leta 2018: 37,2 %; leta 2017: 36,2 %), okoli 20 % pa za izboljšanje rezultatov
poklicne mature glede na sorodne šole (leta 2018: 24,8 %; leta 2017: 30,8 %) in pri izboljšanju medletnih trendov
uspeha pri posameznih učiteljih (leta 2018: 19,7 %; leta 2017: 24,6 %).
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Posredovanje informacij. Analiza odgovorov kaže, da predsedniki ŠMK PM pozitivno ocenjujejo natančnost,
pravočasnost in nedvoumnost informacij, ki jih organizacijam posreduje Ric, saj deleži pozitivnih ocen presegajo
97 odstotkov. Predsednikom ŠMK PM se zdi ustreznejši način posredovanja pisnih informacij Rica z e-pošto
(97,1 %), manj pa z objavo na eRicu (56,9 %) in s klasično pošto (12,4 %).
Ocena sodelovanja. Ta se je v vprašalniku navezovala na sodelovanje organizacij z Ricem in na sodelovanje
predstavnikov delodajalcev v ŠIK PM za četrti predmet poklicne mature.
Sodelovanje z Ricem so predsedniki ŠMK PM ocenjevali z ocenami od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično). Povprečna
ocena 4,9 je bila enaka kot leta 2017.
ŠMK PM so imenovale predstavnike delodajalcev za zunanje člane ŠIK PM za četrti predmet poklicne mature v 87
organizacijah (leta 2018: 63,5 %; leta 2017: 65,4 %) – število imenovanih predstavnikov delodajalcev se je gibalo od
najmanj 1 do največ 13. Vseh organizacij, ki so k sodelovanju v ŠIK PM za četrti predmet poklicne mature vabile
tudi predstavnike delodajalcev, je bilo 80. Te organizacije so odgovorile tudi na vprašanje, ali so se predstavniki
delodajalcev odzvali na njihova vabila. Odgovora Vedno ali Pogosto sta bila pogostejša (53,8 %) kakor odgovora
Redko ali Nikoli (46,3 %); odgovori o številu sodelujočih so se gibali od najmanj 0 do največ 10.
Tukaj so predsedniki ŠMK PM pogosteje dodali komentar, da je sodelovanje s predstavniki delodajalcev dobro,
izkušnje s sodelovanjem so pozitivne, saj to omogoča povezovanje šole z delodajalci, predstavniki delodajalcev
dobijo vpogled v znanje, ki so si ga dijaki pridobili v času šolanja (pogoste opombe so, da so nad znanjem in
izdelki dijakov pozitivno presenečeni). Predstavniki delodajalcev dajejo koristne povratne informacije, prispevajo
primere iz prakse, šolam dajejo priporočila o vsebinah, s svojim strokovnim znanjem pripomorejo k izboljšanju
izvedbe poklicne mature. Med dijaki najdejo tudi bodoče kadre. Iz organizacij, v katerih predstavniki delodajalcev
niso sodelovali v ŠIK PM za četrti predmet poklicne mature oziroma so sodelovali redko, je bilo največ pripomb, da
je težko uskladiti njihove službene obveznosti z izvedbo poklicne mature, da je to dodatno neplačano delo in da
za sodelovanje ne kažejo zanimanja predvsem zato, ker za to nimajo časa. Nekateri navajajo, da se predstavniki
delodajalcev pogosto udeležujejo praktičnega usposabljanja z delom (PUD), ne udeležujejo pa se ustnih
zagovorov.
Tehnična podpora. Predsedniki ŠMK PM so ocenili računalniški program za podporo izvedbe poklicne mature s
povprečno oceno 4,7 (lestvica ocen je bila od 1 do 5). S povprečnima ocenama 4,7 so ocenili tudi spletno stran
ŠMK PM: eRic in splošno spletno stran: www.ric.si.
Kršitve maturitetnih pravil in vrste ukrepov. Zabeleženi kršitvi maturitetnih pravil sta bili dve, ena zaradi motenja
poteka izpita, druga pa zaradi uporabe nedovoljenih pripomočkov. Ukrep prekinitve reševanja izpitne pole je
izvedla samo ena ŠMK PM.
Pritožbe na postopek izvedbe in ugovori na oceno. Pritožba na ŠMK PM je dovoljena, če je pri opravljanju
pisnega, ustnega ali praktičnega dela izpita kršen izvedbeni postopek. Na šolsko maturitetno komisijo lahko
kandidat vloži tudi ugovor na oceno v pisni obliki, ugovarja pa lahko na način izračuna izpitne ocene ali na oceno.
Če je ugovor upravičen, se ocena kandidatu popravi. V letu 2018 se je na postopek izvedbe pritožilo 7 kandidatov,
vpogledov je bilo 110, ugovorov pa 31 (na način izračuna izpitne ocene 13, na oceno 18). Po ugovorih je bila
ocena popravljena 18 kandidatom (58,1 %).
Ocena ustreznosti maturitetnih aktov. Tudi ustreznost maturitetnih aktov so predsedniki ŠMK PM ocenjevali z
ocenami od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično). Ocene so dodeljevali trem predpisom: maturitetnemu koledarju za
poklicno maturo, maturitetnim pravilom o varovanju izpitne tajnosti in izpitnemu redu. S podobno povprečno
oceno so ovrednotili ustreznost maturitetnih pravil o varovanju izpitne tajnosti in ustreznost izpitnega reda (ocena
4,8). Nekoliko nižjo povprečno oceno (4,5) so prisodili maturitetnemu koledarju za poklicno maturo.
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8 POROČILA JAVNIH ZAVODOV
8.1

Poročilo Državnega izpitnega centra (Ric)

8.1.1 Moderacija navodil za ocenjevanje
Moderacija je zadnja redakcija navodil za točkovanje odgovorov, ki se opravi po poprejšnjem pregledu vzorca
izpitnih nalog. Navodila se sestavijo skupaj z nalogami, vendar se šele po pisanju izpita lahko ugotovijo vsi pravilni
odgovori, predvsem tam, kjer so do odgovora možne in dovoljene različne poti in kjer so točkovani tudi delni in
delno pravilni odgovori. Še posebej pa je moderacija potrebna pri izpitih, pri katerih so naloge z odprtimi
odgovori in prosti pisni sestavki na dano temo.
V posameznem izpitnem roku je Ric izbral vzorec šol, na katerih so po njegovih navodilih fotokopirali ustrezno
število izpitnih pol za točno določene predmete. Pri izbiranju vzorca je bilo poleg števila prijavljenih kandidatov
pri posameznem predmetu upoštevano tudi to, da so bile izbrane šole s čimbolj različnimi programi. Tako je bilo
na spomladanskem izpitnem roku v vzorec vključenih 76 šol, na jesenskem 44 in na zimskem izpitnem roku 40 šol.
Šole so po navodilih Rica fotokopirale izpitne pole pri predmetih: slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina
kot tuji in drugi jezik, slovenščina kot drugi jezik, matematika, vzgoja predšolskega otroka in zdravstvena nega.
Preglednica 8.1.1.1: Število izpitnih pol v vzorcu pri posameznem predmetu v posameznem izpitnem roku
Izpitni rok

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Nemščina

Italijanščina
kot tuji in
drugi jezik

Slovenščina
kot drugi
jezik

Spomladanski

312

267

264

88

56

1

100

100

Jesenski

120

81

80

25

20

1

50

50

Zimski

108

58

54

9

11

0

40

40

Zdravstvena
Vzgoja
nega
predšolskega
otroka

Na podlagi fotokopiranih izpitnih pol so DPK PM opravile moderacijo Navodil za ocenjevanje. Pri predmetih:
slovenščina, angleščina, nemščina in matematika so pri pregledovanju fotokopiranih izpitnih pol poleg DPK PM
sodelovali še povabljeni učitelji, ki učijo na šolah s poklicno maturo. Ric je v času, kakor je bilo določeno v
koledarju poklicne mature, objavil moderirana Navodila za ocenjevanje na spletni strani eRic.

8.1.2 Tiskanje izpitnega gradiva
V začetku septembra leta 2018 so bili na spletni strani www.ric.si – poleg drugih aktualnih MIK PM in PIK PM za
prvi in za tretji predmet – objavljeni še MIK PM za leto 2020 in PIK za angleščino za leto 2020. V oktobru smo na isti
spletni strani objavili tudi izpitne pole z navodili za ocenjevanje iz še treh izpitnih rokov, do vključno
spomladanskega izpitnega roka 2018.
Izpitno gradivo, ki zajema izpitne pole, ocenjevalne obrazce, konceptne liste, rešitve in navodila za ocenjevanje, je
bilo natisnjeno za predmaturitetni preizkus ter za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok poklicne mature. Šole
so po izvedenih moderacijah dobile moderirana navodila v elektronski obliki.

Predmaturitetni preizkus na poklicni maturi
Šole lahko za dijake zadnjih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvedejo predmaturitetni preizkus. Zato
so bili vzorci za predmaturitetni preizkus 2018 za prvi, za drugi (vzgoja predšolskega otroka in zdravstvena nega) in
za tretji predmet poklicne mature v novembru 2017 objavljeni na eRic, šole pa so dobile ponudbo, da jim Ric
natisne in pošlje gradivo po naročilu. Za naročanje gradiva se je odločilo 67 šol, dobile so ga v februarju 2018,
druge šole pa so za razmnoževanje poskrbele same.

Spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok poklicne mature
V spomladanskem izpitnem roku poklicne mature so se kandidati pri prvem in pri tretjem predmetu poklicne
mature prijavili na izpit iz slovenščine, italijanščine, madžarščine, matematike, angleščine, nemščine, italijanščine
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kot tujega in drugega jezika in iz slovenščine kot drugega jezika. Za drugi predmet poklicne mature pa so lahko
izbrali tudi zdravstveno nego in vzgojo predšolskega otroka. Za kandidate je bilo natisnjenih 41.215 izvodov
izpitnih pol.
V jesenskem izpitnem roku poklicne mature so se kandidati prijavili na izpit iz slovenščine, italijanščine,
matematike, angleščine, nemščine, italijanščine kot tujega in drugega jezika in iz slovenščine kot drugega jezika,
zdravstvene nege in iz vzgoje predšolskega otroka. Natisnjenih je bilo 9.690 izvodov izpitnih pol.
V zimskem izpitnem roku poklicne mature so se kandidati prijavili na izpit iz slovenščine, matematike, angleščine,
nemščine, italijanščine kot tujega in drugega jezika, zdravstvene nege in iz vzgoje predšolskega otroka.
Natisnjenih je bilo 4.015 izvodov izpitnih pol.

Prevodi izpitnih pol za italijansko in za madžarsko narodno skupnost
Za spomladanski izpitni rok so bile natisnjene izpitne pole za matematiko, prevedene v madžarski jezik, in izpitne
pole za angleščino z navodili k nalogam, prevedenimi v italijanski jezik; natisnjenih je bilo 20 izvodov izpitnih pol.
Za jesenski in zimski izpitni rok so bile natisnjene izpitne pole za matematiko, prevedene v madžarski jezik (v obeh
rokih po 5 izvodov).

Izpiti za kandidate s posebnimi potrebami
V spomladanskem izpitnem roku poklicne mature je bilo pripravljenih 150 povečav izpitnih pol (s formata A 4 na
format A 3), dve izpitni poli sta bili na zgoščenki v obliki zapisa pdf, štiri prilagojene izpitne pole pa so bile na
pomnilniškem ključu v obliki zapisa doc (program Word). V jesenskem izpitnem roku je bilo pripravljenih 32
povečav izpitnih pol, v zimskem roku pa šest.

8.1.3 Kandidati s posebnimi potrebami
Kandidati s posebnimi potrebami so opravljali poklicno maturo 2018 v skladu s 4. členom Zakona o maturi (Uradni
list RS, št. 1/07 – UPB) in v skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 82/2014), ki natančneje definira roke, do katerih lahko kandidati uveljavljajo pravico in
dokumentacijo/dokazila, s katerimi izkažejo upravičenost do prilagojenega načina izvajanja poklicne mature. V
spomladanskem izpitnem roku je 438 kandidatov s posebnimi potrebami opravljalo izpite poklicne mature na 96
srednjih šolah. V primerjavi z letom 2017 se je število tovrstnih kandidatov povečalo za 11 odstotkov.
V skladu s 27. členom Zakona o maturi je 15 kandidatov opravljalo poklicno maturo v dveh delih, v dveh
zaporednih izpitnih rokih. Od tega je DK PM dvema kandidatoma s sklepom odobrila pravico do uveljavljanja
spomladanskega izpitnega roka pri vpisu v nadaljnje izobraževanje. Kandidati, ki so želeli uveljavljati pravico
priznavanja za nazaj, so morali DK SM posredovati posebno pisno vlogo.
V jesenskem izpitnem roku 2018 je imelo 139 kandidatov status kandidata s posebnimi potrebami, ki so opravljali
poklicno maturo na 69 šolah.
V zimskem izpitnem roku je 48 kandidatov opravljalo izpite poklicne mature na 32 šolah, ki izvajajo srednje
strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj.
Pravico so uveljavljali:
−

−

−

kandidati z odločbami o usmeritvi, ki so bili zaradi slepote, slabovidnosti ali okvare vidne funkcije, gluhote ali
naglušnosti, avtistične motnje, govorno-jezikovnih motenj, gibalne oviranosti, dolgotrajne bolezni, čustvenih
motenj in motenj vedenja, primanjkljajev na posameznih področjih učenja in zaradi barvne slepote usmerjeni
v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojene
izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom;
kandidati brez odločbe o usmeritvi, ki so zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, kakršna se je zgodila v
šolskem letu, v katerem so opravljali poklicno maturo, potrebovali prilagoditev, kakor jo imajo slepi, slabovidni
ali kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi ali naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni kandidati. Podlaga
za uveljavljanje pravic je bilo dokazilo pristojne institucije oziroma mnenje zdravnika specialista za posamezno
področje; to dokazilo ni smelo biti starejše od enega leta;
kandidati brez odločbe o usmeritvi, ki so se poškodovali, ponesrečili ali zboleli teden pred prijavo ali po izteku
roka za prijavo na poklicno maturo.
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Slika 8.1.3.1: Način uveljavljanja pravic kandidatov s posebnimi potrebami na poklicni maturi 2018
Kandidati s posebnimi potrebami so morali ŠMK PM oddati prijavo za opravljanje prilagojenega izvajanja poklicne
mature skupaj z odločbo o usmeritvi oziroma z mnenjem ustrezne ustanove najpozneje do roka, ki je bil določen z
maturitetnim koledarjem za zbiranje predprijav in prijav k poklicni maturi. V ta namen je Ric pripravil računalniški
program Prijave KPP in preglednico z naborom možnih prilagoditev v sodelovanju s strokovnjaki za posamezno
motnjo. Pri oblikovanju predloga je morala ŠMK PM upoštevati prilagoditve, ki jih je imel kandidat med poukom,
odločbo o usmeritvi in možne prilagoditve Rica. DK PM je potrdila predloge prilagojenih načinov izvajanja
poklicne mature in s sklepom o tem obvestila šole in kandidate.
Prilagojeno izvajanje maturitetnih izpitov vključuje prilagojeni način opravljanja izpita, prilagoditev izpitnega
gradiva, uporabo posebnih pripomočkov in prilagojeni način ocenjevanja. Na poklicni maturi 2018 so bili
kandidati najpogosteje deležni prilagoditev načina preverjanja znanja in prilagojenega ocenjevanja.
Prilagojeno
ocenjevanje
17 %
Uporaba
posebnih
pripomočkov
12 %

Prilagoditev
izpita
2%

Prilagoditev
načina
preverjanja
69 %

Slika 8.1.3.2: Delež posameznih prilagoditev v spomladanskem izpitnem roku poklicne mature 2018
Prilagoditev načina opravljanja izpita pomeni podaljšan čas opravljanja izpita, prekinitev pisnega izpita po potrebi
(tudi prekinitev zvočnih posnetkov), opravljanje izpita s pomočnikom (bralcem, tolmačem in pisarjem za slepe in
slabovidne), poseben prostor in prilagoditev opreme v prostoru.
S tehničnimi prilagoditvami se izpitna pola prevede v kandidatu dostopno komunikacijsko obliko (povečava
gradiva s formata A 4 na format A 3; zapis nalog v obliki pdf na zgoščenki; zapis nalog iz matematike v pisavi Latex
v obliki doc; zvočni zapis nalog pri matematiki; prepis v brajico). Prilagoditve obsegajo motnji, oviri ali primanjkljaju
prilagojene spremembe nalog v izpitni poli, prilagoditve naslovnice (dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki,
navodila kandidatu) in prilagoditve navodil za ocenjevanje.
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Kandidati s posebnimi potrebami lahko pri preverjanju uporabljajo različne posebne pripomočke: računalnik,
računalnik z brajevo vrstico in s sintetizatorjem zvoka, brajev pisalni stroj, prilagojen pisalni pribor, označevalce
besedila, prilagojen pribor za geometrijo, folije za pozitivno risanje, folije koordinatnega sistema, dodatne liste,
žepno (zvočno) računalo, povečevalno steklo, elektronska povečala, slušalke in elektroakustične aparature.
ŠMK SM v skladu z odločbo o usmeritvi in v skladu s strokovnim mnenjem Ricu predlaga prilagojene oblike
ocenjevanja. Opisi prilagojenega ocenjevanja, ki so jih pri posameznem predmetu izvajali učitelji pri pouku,
morajo biti čimbolj natančni, saj le tako omogočijo strokovno korektno ocenjevanje (npr. upoštevanje
skromnejšega besednega zaklada in toleranca pri ocenjevanju slogovne ustreznosti, ne ocenjujejo se glasoslovne
in naglasoslovne naloge, toleranca pri izpuščanju, dodajanju in zamenjavi črk, toleranca pri čitljivosti pisave ipd.).
Gluhi in naglušni kandidati so lahko oproščeni slušnega dela preverjanja znanja, ustnega izpita in zagovora.
Preglednica 8.1.3.1: Število kandidatov po motnjah in po načinih prilagoditev v spomladanskem izpitnem roku
poklicne mature 2018
Prilagoditve

AM

ČVM

DOB

GIO

GJM

GLU

NGL

PPU

SLE

SLV

Skupaj

Prilagoditev načina
preverjanja

6

12

114

27

34

3

5

314

1

5

435

Prilagoditev izpita

0

0

4

6

7

0

0

26

1

2

40

Uporaba posebnih
pripomočkov

3

0

44

12

16

0

1

147

1

3

179

Prilagojeno
ocenjevanje

3

0

49

11

28

2

2

131

1

4

186

Skupaj

6

12

116

27

35

3

5

320

1

5

438

Opomba: Isti kandidat ima lahko več motenj, zato ni nujno, da se seštevek motenj ujema s skupnim številom kandidatov.
Legenda:
AM – avtistične motnje
ČVM – čustvene in vedenjske motnje
DOB – dolgotrajna bolezen
GIO – gibalna oviranost
GJM – govorno-jezikovne motnje
GLU – gluhost
NGL – naglušnost
PPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja
SLE – slepota
SLV – slabovidnost
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Preglednica 8.1.3.2: Prilagoditve in izpiti poklicne mature, ki so jih kandidati s posebnimi potrebami izbrali v
spomladanskem izpitnem roku poklicne mature 2018
Predmet poklicne mature
Slovenščina

Prilagoditev
Prilagoditev
načina preverjanja
izpitnega
znanja
gradiva

Uporaba
posebnih
pripomočkov

Prilagojeno
ocenjevanje

Število
kandidatov

412

36

149

177

414

Madžarščina

1

0

0

1

1

Italijanščina

1

0

1

0

1

Angleščina

218

11

69

95

219

Nemščina

11

0

4

4

11

Italijanščina kot tuji in drugi jezik

5

0

0

2

5

183

26

93

76

185

Optika

1

0

0

0

1

Računalništvo

36

0

6

15

36

Elektronske komunikacije

1

0

1

1

1

Gospodarstvo

44

4

9

21

45

Zasebno varovanje

5

0

2

4

5

Kemija

5

0

2

3

5

Farmacija

3

1

1

2

3

Naravovarstvo

10

1

3

4

10

Okoljevarstvo

3

0

0

1

3

Strojništvo

31

5

8

11

31

Mehatronika

17

3

10

12

18

Avtomehatronika

4

0

3

4

4

Elektrotehnika

24

3

8

9

24

Umetnostna zgodovina

17

0

8

10

17

Oblikovanje v aranžerstvu

8

0

5

2

8

Medijska in graf. tehnologija

20

2

6

7

20

Hortikultura

7

1

5

4

7

Veterinarstvo

14

0

4

5

14

Kmetijstvo

6

0

4

3

6

Gozdarstvo

2

2

2

2

2

Lesarstvo

6

1

1

2

6

Osnova geodezije

1

0

0

0

1

Graditev objektov

3

0

0

0

3

Modna oblačila

3

0

2

2

3

Zobna protetika

5

0

5

2

5

Zdravstvena nega

39

3

6

14

39

Laboratorijska biomedicina

1

0

0

1

1

Vzgoja predšolskega otroka

41

6

12

14

41

Gastronomija in turistične
storitve

19

0

8

2

19

Gastronomija in turizem
s podjetništvom

18

1

3

5

18

Živilstvo in prehrana

5

1

0

2

5

Tehnologija tiska in dodelave

1

0

1

1

1

Logistika

3

2

3

3

3

Matematika
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Predmet poklicne mature

Prilagoditev
Prilagoditev
načina preverjanja
izpitnega
znanja
gradiva

Uporaba
posebnih
pripomočkov

Prilagojeno
ocenjevanje

Število
kandidatov

Fotografija

1

0

1

0

1

Kozmetika

14

1

4

4

14

Izdelek oz. storitev in zagovor

228

4

20

59

233

Izdelek in zagovor

30

0

1

7

30

Storitev in zagovor

44

0

1

9

44

Izpitni nastop in zagovor

21

0

1

4

21

Praktična protetika in zagovor

5

0

1

2

5

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov: iz dveh predmetov skupnega dela in iz dveh predmetov izbirnega
dela.
−

−

Predmeti skupnega dela poklicne mature so slovenščina (na območjih, kjer živi italijanska narodnostna
skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela poklicne mature namesto
slovenščine italijanščina, na območjih, kjer živi madžarska narodnostna skupnost, pa lahko kandidat izbere
slovenščino ali madžarščino) in temeljni strokovnoteoretični predmeti. Zato je pri slovenščini kot obveznem
delu poklicne mature tudi največ prilagoditev. Med temeljnimi strokovnoteoretičnimi predmeti izstopajo
gospodarstvo (45 kandidatov), vzgoja predšolskega otroka (41 kandidatov), zdravstvena nega (39 kandidatov),
računalništvo (36 kandidatov) ter strojništvo (31 kandidatov).
V izbirnem delu poklicne mature sta s številom prilagoditev na prvem mestu angleščina (219 kandidatov) in
matematika (185 kandidatov).

8.2

Poročilo Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ)

ZRSŠ je bil vključen v poklicno maturo 2018 na več načinov:
1.

Direktor ZRSŠ je po funkciji član DK PM (13. člen Zakona o maturi). Dr. Vinko Logaj je sodeloval na rednih in
dopisnih sejah DK PM in soodločal pri sklepih o obravnavanih problematikah.

2.

2. Svetovalci ZRSŠ so člani v nekaterih DPK PM. Zavodove svetovalke in svetovalec so sodelovali v DPK PM za
matematiko, nemščino, italijanščino kot materinščino in za italijanščino kot drugi in kot tuji jezik. V DPK PM za
slovenščino, slovenščino kot drugi jezik in madžarščino ZRSŠ nima predstavnika. Delovanje svetovalke v
predmetni komisiji za angleščino je mirovalo zaradi sorodstvenih vezi z eno od kandidatk. Delovanje
zavodovih svetovalcev v komisijah je razvidno iz nadaljnjega besedila in iz poročil državnih predmetnih
komisij.

3.

Svetovalec Tomaž Kranjc je sodeloval pri nastajanju Letnega poročila o poklicni maturi.

4.

4. ZRSŠ se je od septembra 2016 do januarja 2018, za pripravo in izvedbo poklicne mature 2018 za prvo in za
tretjo izpitno enoto, vključeval v različne oblike sodelovanja z DPK PM in Ricem ter učitelji, ki so pripravljali
kandidate na poklicno maturo in vrednotili izdelke. Tako je – kakor vsako leto – izvedel usposabljanja
(seminarji, študijska srečanja) za učitelje predmetov, ki so tudi maturitetni predmeti na poklicni maturi,
znotraj teh usposabljanj ali posebej pa še za ocenjevanje na poklicni maturi, če je bilo za razpisano
usposabljanje dovolj prijav v skladu s kriteriji za izvedbo.

8.2.1 Slovenščina in slovenščina kot drugi jezik
ZRSŠ nima predstavnika v predmetni komisiji za slovenščino in slovenščino kot drugi jezik na poklicni maturi.
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8.2.2 Italijanščina kot materni jezik
Član DPK PM je svetovalec za italijanščino, dr. Sergio Crasnich. Kot predstavnik ZRSŠ je zastopal predmetno
področje pri:
−
−
−
−
−
−
−
−

pripravi sprememb v izpitnem katalogu za poklicno maturo 2019,
delu državne predmetne komisije,
pripravi izpitnih kompletov in meril za ocenjevanje za vse tri izpitne roke (trije kompleti izpitnih pol),
oblikovanju mrežnega diagrama za vsak izpitni komplet (taksonomija posameznih nalog),
pripravi moderiranih različic navodil za ocenjevanje izpitnih pol za vsak izpitni rok,
študijski skupini za srednje šole,
določanju praga za pozitivno oceno in mej med ocenami,
pripravi sklepnega poročila o poklicni maturi 2018.

8.2.3 Madžarščina
ZRSŠ nima predstavnika v predmetni komisiji za madžarščino kot materni jezik. Kljub temu so imeli učitelji
Dvojezične srednje šole Lendava možnost svetovanja svetovalke ZRSŠ, Màrie Pisnjak, osebno in telefonsko.

8.2.4 Matematika
V Državni komisiji za poklicno maturo za matematiko (DPK PM za MAT) je sodelovala mag. Mojca Suban,
koordinatorica Predmetne skupine za matematiko na Zavodu RS za šolstvo. Od marca 2018 do februarja 2019 je
bila vključena v te dejavnosti:
1.

V okviru nalog DPK PM za MAT je mag. Mojca Suban opravila te dejavnosti:
−
−
−
−
−
−

priprava in oddaja treh izpitnih kompletov (izpitna pola, navodila za vrednotenje) za matematiko,
izdelava mrežnih diagramov (specifikacijskih tabel) za posamezno izpitno polo,
izvedba moderacije spomladanskega izpitnega roka poklicne mature z vabljenimi učitelji in priprava
moderiranih navodil za vse tri izpitne roke poklicne mature 2018,
postavljanje mej za ocene za vse tri izpitne roke poklicne mature 2018,
priprava poročila o vključenosti ZRSŠ v izvedbo poklicne mature 2017,
koordinacija med DPK PM za MAT in predmetno skupino za matematiko na Zavodu RS za šolstvo
(točke 2, 3 in 4).

2.

Za učitelje matematike, ki izvajajo splošno ali poklicno maturo iz matematike, je bil aprila in maja 2018 v
Ljubljani izveden seminar Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi podatkov eksternih preverjanj
znanja I-Matematika na maturi. Udeležilo se ga je 27 učiteljev. Na seminarju je o Uporabni vrednosti rezultatov
eksternega preverjanja spregovoril Vladimir Milekšić. Mag. Mojca Suban je predstavila Kvalitativno analizo
nalog na poklicni maturi, mag. Mateja Sirnik pa Kvalitativno analizo nalog na splošni maturi. Učitelji (ki so tudi
člani DPK PM ali DPK SM) Irena Rauter Repija, Sonja Ivančič in mag. Alojz Grahor so predstavili prispevke iz
pedagoške prakse Kako rezultate mature lahko uporabim pri svojem strokovnem delu?. Delavnico Načrtovanje
prenosa ugotovitev v prakso sta vodili mag. Mojca Suban in mag. Mateja Sirnik. Delavnica je bila uvod v delo
na daljavo, kjer so udeleženci izdelali osebni načrt, v katerem so poleg osnovnih podatkov navedli
kvalitativno analizo stanja na njihovi šoli in načrtovane dejavnosti/korake za prenos ugotovitev v lastno
poučevalno prakso. Svoje načrte so učitelji predstavili na zaključnem srečanju v živo.

3.

Člani DPK PM za MAT so s strokovnim prispevkom sodelovali na 4. mednarodni konferenci o učenju in
poučevanju matematike (KUPM 2018), ki je 27. in 28. 6. 2018 potekala v Laškem in jo je organiziral Zavod RS za
šolstvo. Pripravili so delavnico z naslovom Ustni izpit iz matematike na poklicni maturi. Na delavnici so
predstavili izsledke vprašalnika za učitelje, s katerim so želeli ugotoviti, kakšno je stanje na področju izvajanja
izpita iz matematike na poklicni maturi. Predstavili so tudi osnutek predloga razvoja izpita in od učiteljev
pridobili povratne informacije o predvidenih rešitvah.

4.

Člani DPK PM za MAT so sodelovali na študijskem srečanju za učitelje matematike v srednjih šolah, ki je
istočasno potekalo na dveh lokacijah (Ljubljana, Slovenska Bistrica) v oktobru 2018. V prispevku z naslovom
Razvoj izpita na poklicni maturi so med ostalim predstavili načrtovana priporočila za izvajanje ustnega izpita
pri matematiki na poklicni maturi.
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8.2.5 Angleščina
ZRSŠ v letu 2018 ni imel predstavnika v predmetni komisiji za angleščino, saj se je članica Andreja Andrin zaradi
sorodnika na poklicni maturi začasno umaknila iz dela komisije.

8.2.6 Italijanščina kot tuji in drugi jezik na narodno mešanem območju
V Državni predmetni komisiji za italijanščino na poklicni maturi (DPK PM za ITA) je po upokojitvi Neve Šečerov
sodelovala svetovalka Nataša Kabaj Bavdaž.
Članice DPK PM za ITA so se v letu 2018 redno sestajale in opravljale sprotne aktivnosti pri pripravi izpitnih
kompletov. V skladu z rokovnikom so pripravile in oddale posamezne izpitne komplete po avtorskih pogodbah
(izpitne pole, navodila za ocenjevanje, mrežne diagrame in predlog odstotnih točk za oceni 2 in 5). Izvedle so
moderacijo Navodil za ocenjevanje po vsakem izpitnem roku, sodelovale pri pretvorbi točk v ocene in določitvi
praga za pozitivno oceno in mej med ocenami.
Komisija je posodobila mrežni diagram in prilagodila točkovni sistem opisnim kriterijem vrednotenja, ki jih uvaja
skupni evropski dokument za učenje, poučevanje in vrednotenje tujega jezika (SEJO 2011). V skladu s tem komisija
zagotavlja primerjavo ravni zahtevnosti vseh pol med posameznimi roki in preverja, da so izdani certifikati o
poznavanju italijanščine skladni s smernicami. Povprečje zahtevnosti pol v obdobju, obravnavanem v tem
poročilu, se giblje med 79 in 82 točk, kar predstavlja povprečje zahtevane ravni B1.

8.2.7 Nemščina
Predstavnica ZRSŠ v DPK PM za NEM je svetovalka Suzana Ramšak.
Predmetno skupino za nemščino je zastopala pri opravljanju teh aktivnosti:
−
−
−

priprava načrta dela za DPK PM za šolsko leto 2017/2018;
aktivna udeležba na šestindvajsetih sejah DPK PM – večinoma na daljavo;
priprava treh izpitnih kompletov in navodil za ocenjevanje v skladu z veljavnim predmetnim izpitnim
katalogom – strokovni pregled nalog glede na jezikovno ustreznost, usklajenost s Katalogom znanja za tuji
jezik, s PIK PM za nemščino ter SEJO;
− pregled komentarjev ocenjevalcev izpitnih kompletov;
− določanje praga za pozitivno oceno in mej med ocenami;
− priprava posodobljenega Predmetnega izpitnega kataloga, ki prične veljati s spomladanskim rokom l. 2021.
Pomembna sprememba so novo oblikovana merila vrednotenja krajšega in daljšega pisnega sestavka ter
nova merila za vrednotenje ustnega dela izpita;
− analiza vzorcev pisnih nalog na posameznih izpitnih rokih poklicne mature;
− evalvacija in primerjava rezultatov s statističnimi podatki Rica;
− razvijanje novih tipov izpitnih nalog glede na novosti stroke;
− priprava zaključnega poročila o delu DPK PM za nemščino za leto 2018;
− koordinacija med DPK PM in predmetno skupino za nemščino ter področno skupino Jeziki na Zavodu RS za
šolstvo; vključevanje članic DPK PM v aktivnosti ZRSŠ: članstvo v predmetni razvojni skupini za nemščino
(Mihaela Urška Zakošek), sodelovanje s prispevki na usposabljanju za srednješolske učitelje nemščine v
avgustu 2018 (Mihaela Urška Zakošek);
− spodbujanje izobraževanja učiteljev ocenjevalcev za zagotavljanje večje stopnje objektivnosti pri vrednotenju
pisnega in ustnega izpita – kot koordinatorica je v dogovoru z ostalimi članicami DPK PM za NEM v Katisu
razpisala seminar Nemščina na poklicni maturi v okviru IJZ II, ki pa je bil zaradi premajhnega števila prijav
odpovedan.
Komisija za nemščino predlaga obvezno strokovno usposabljanje učiteljev, ki vrednotijo izpitne naloge (kot npr.
pri splošni maturi), saj se kljub ažurnemu obveščanju ocenjevalci slabo odzivajo na ponujena usposabljanja. Še
posebej je strokovno usposabljanje nujno, ker se ustni izpit na šolah pripravlja in vrednoti notranje, zato je
pomembno, da DPK PM na seminarjih poskrbi za standardizacijo le-tega, in sicer s kriteriji za oblikovanje in
vrednotenje izpitnih nalog ter simulacijo ustnega izpita z ocenjevanjem. Za zagotavljanje standardizacije in
validacije izpitnih nalog komisija prav tako predlaga uvedbo pilotiranja izpitnih nalog.
Prav tako je v luči izdaje certifikatov za državne izpite iz znanja tujih jezikov pri poklicni maturi nujna uvedba
slušnega razumevanja kot temeljne jezikovne zmožnosti, na kar članice DPK PM za NEM opozarjajo že več let.
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8.3

Poročilo Centra Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje (CPI)

CPI je bil vključen v poklicno maturo 2018 na več načinov:
−
−
−
−
−
−

z aktivnim sodelovanjem z DK PM in DPK PM,
s sodelovanjem svetovalcev CPI z učitelji in s šolami,
z usposabljanjem učiteljev stroke prek projektnih programov operacije Krepitev kompetenc strokovnih delavcev
na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2016–2018, z aktivnostjo
kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju,
z usposabljanji prek programov profesionalnega razvoja Katis,
z delovanjem v študijskih skupinah,
s pripravo skupnega izpitnega gradiva za drugi predmet poklicne mature.

8.3.1 Sodelovanje v DK PM
Direktor CPI Elido Bandelj je kot član po funkciji sodeloval na sejah DK PM.
Svetovalka Breda Zupanc, ki na CPI vodi dejavnosti v zvezi s poklicno maturo, je sodelovala:
−
−
−
−
−

na sejah DK PM,
na posvetih za predsednike in tajnike ŠMK PM,
v uredniškem odboru Letnega maturitetnega poročila o poklicni maturi 2018,
pri pripravi Maturitetnega izpitnega kataloga 2020 in
na usposabljanjih za učitelje.

8.3.2 Državne predmetne komisije za drugi predmet poklicne mature
Delovanje obeh DPK PM, ki sta bili ustanovljeni v preteklosti, je bilo dobro, pozitivno sprejeto, kandidati pa
dosegajo vsako leto boljše rezultate. Glede na dobre izkušnje in na dejstvo, da se s tem večajo veljavnost,
objektivnost, zanesljivost, transparentnost in pravičnost izpitov, je DK PM sprejela načrt o širitvi eksternosti pri
stroki tudi na druga strokovna področja. Postopoma bi se ustanovile nove DPK PM za: elektrotehniko, farmacijo,
gastronomijo, gospodarstvo, kozmetiko, logistiko, medijsko in grafično tehnologijo, mehatroniko, računalništvo in
strojništvo. Komisije še niso imenovane, vendar je bil dosežen dogovor o njihovem imenovanju s pristojnim
ministrstvom.

8.3.3 Usposabljanje učiteljev za izvedbo poklicne mature v šolskem letu
2017/2018
V šolskem letu 2017/2018 je bilo prek programov profesionalnega usposabljanja Katis izpeljano samo eno
usposabljanje Seminar za izpit iz četrtega predmeta poklicne, katerega se je udeležilo 41 učiteljev stroke.
Ostala usposabljanja za učitelje stroke smo lansko leto izvedli prek projektnih programov operacije Krepitev
kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2016–
2018, aktivnost Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Seminarji so bili
osemurni, izvedeni so bili za izobraževalne programe: ekonomski tehnik, elektrotehnik, gastronomija,
gastronomija in turizem, gozdarski tehnik, kozmetični tehnik, logistični tehnik, naravovarstveni tehnik, predšolska
vzgoja, tehnik mehatronike, tehnik računalništva in zdravstvena nega. V spodnji preglednici je navedenih vseh 31
izpeljanih seminarjev za drugi predmet poklicne mature, katerih se je udeležilo 429 učiteljev.
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Preglednica 8.3.3.1: Izvedena usposabljanja za učitelje stroke za drugi predmet poklicne mature
Ime drugega predmeta
Elektrotehnika
Gospodarstvo

Gastronomija in turistične storitve
in Gastronomija in turizem
Kozmetika

Logistika

Naravovarstvo
Vzgoja predšolskega otroka

Varovanje

Mehatronika
Računalništvo
Zdravstvena nega

Gozdarstvo

SKUPAJ

Seminar

Število udeležencev

Datum in kraj izvedbe

Modul 4

19

6. 3. 2018, Ljubljana

Modul 5

20

31. 5. 2018, Ljubljana

Modul 3

25

17. 10. 2017 Ljubljana

Modul 4

15

31. 3. 2018 Ljubljana

Modul 3

26

18. 1. 2018, Ljubljana

Modul 4

21

9. 3. 2918, Celje

Modul 5

23

31. 3. 2018, Ljubljana

Modul 5

10

13. 11. 2017, Maribor

Modul 2

9

29. 8. 2017, Strunjan

Modul 3

9

30.8.2017, Strunjan

Modul 4

8

15. 7. 2018, Ljubljana

Modul 5

7

21. 8. 2018, Maribor

Modul 4

18

5. 10. 2017, Ljubljana

Modul 5

15

15. 3. 2018, Ljubljana

Modul 4

22

5. 4. 2018, Ljubljana

Modul 5

17

24. 8. 2017, Ljubljana

Modul 1

7

4. 12. 2017, Ljubljana

Modul 2

7

30. 1. 2018, Celje

Modul 3

7

31. 1. 2018, Celje

Modul 4

5

29. 4. 2018, Celje

Modul 5

4

10. 5. 2018, Maribor

Modul 3

9

9. 4. 2018, Ljubljana

Modul 3

21

27. 3. 2018, Ljubljana

Modul 4

22

15. 5. 2018, Ljubljana

Modul 5

19

20.11. 2017 Ljubljana

Modul 6

23

29. 8. 2018, Ljubljana

Modul 1

9

3. 10. 2017, Maribor

Modul 2

8

20. 10. 2017, Postojna

Modul 3

8

21. 10. 2017, Postojna

Modul 4

8

10. 1. 2018, Ljubljana

Modul 5

8

8. 3. 2018, Ljubljana

31

429
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Lani smo pripravi izpitnih gradiv za drugi predmet poklicne mature posvetili deset študijskih srečanj. V preglednici
spodaj so prikazane študijske skupine, število udeležencev, obravnavane teme, kraj in čas, povezani s poklicno
maturo.
Preglednica 8.3.3.2: Teme, ki so bile obravnavane na študijskih skupinah
Ime
študijske skupine
Elektrotehnika

Računalništvo

Mehatronika

Kozmetika

SKUPAJ

Število
udeležencev

Obravnavane teme

Kraj in datum
izpeljave

5

Priprava izpitnih pol za drugi predmet PM

Ljubljana, 18. 1. 2018

5

Priprava izpitnih pol za drugi predmet PM

Ljubljana, 29. 3. 2018

5

Priprava izpitnih pol za drugi predmet PM

Ljubljana, 19. 1. 2018

5

Priprava izpitnih pol za drugi predmet PM

Ljubljana, 10. 4. 2018

5

Priprava izpitnih pol za drugi predmet PM

Ljubljana, 5. 6. 2018

4

Priprava izpitnih pol za drugi predmet PM

Ljubljana, 16. 1. 2018

6

Priprava izpitnih pol za drugi predmet PM

Ljubljana, 20. 4. 2018

6

Priprava izpitnih pol za drugi predmet PM

Ljubljana, 14. 5. 2018

10

Priprava izpitnih vprašanj in navodil
za točkovanje za drugi predmet PM

Celje, 1. 2. 2018

12

Priprava izpitnih vprašanj in navodil
za točkovanje za drugi predmet PM

Ljubljana, 26. 3. 2018

63 udeležencev

8.3.4 Priprava skupnega izpitnega gradiva za drugi predmet poklicne
mature
Vsako leto se vse več izobraževalnih programov in šol odloča za izvedbo enotnih pisnih izpitov iz drugega
predmeta poklicne mature. Pri tem jim pomagajo višji svetovalci za strokovna področja na CPI, ki jih usmerjajo in
koordinirajo. V lanskem letu so lahko šole uporabile enotne pisne pole za izobraževalne programe: elektrotehnik,
farmacevtski tehnik, gastronomija, gastronomija in turizem, gozdarski tehnik, kemijski tehnik, kozmetični tehnik,
tehnik mehatronike, tehnik računalništva in živilsko prehranski tehnik. Šolam dopuščamo, da kakšno vprašanje v
izpitni poli zamenjajo.
S skupaj pripravljenimi pisnimi izpitnimi polami in navodili za točkovanje ter s skupaj izvedenim pisnim izpitom se
dviga kakovost izpitov. Zagotovljene so večja veljavnost, objektivnost, zanesljivost in pravičnost, istočasno pa je
dosežena tudi večja transparentnost. Vse dejavnosti v zvezi s skupaj izvedenim pisnim izpitom (razen delovanje
DPK PM za vzgojo predšolskega otroka in DPK PM za zdravstveno nego) so bile v preteklem šolskem letu, enako
kakor vsa leta poprej, opravljene prostovoljno oziroma so jih financirale šole same.
Načrtno pripravljamo tiste izobraževalne programe, ki to želijo, in so predvideni za ustanovitev DPK PM.
Za vse učitelje, ki pripravljajo izpitno gradivo za drugi in za četrti predmet poklicne mature, je na voljo
spletna učilnica na naslovu: http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=4911; deluje v sistemu slovenskega
izobraževalnega omrežja (sio.si).
V spletni učilnici POKLICNA MATURA lahko učitelji v 1. poglavju najdejo vse splošne informacije o pripravi izpitnega
gradiva in izvedbi izpita (pravne podlage, Navodila za pripravo izpitnih kompletov za drugi predmet poklicne mature,
publikacija Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega predmeta poklicne mature, obrazec za pripravo
mrežnega načrta, priporočena dokumentacija za četrti predmet poklicne mature).
V nadaljevanju so razvrščeni izobraževalni programi za pridobitev srednje strokovne izobrazbe po abecednem
vrstnem redu; pri vsakem izobraževalnem programu so objavljeni veljavni predmetni izpitni katalogi za drugi in za
četrti predmet poklicne mature ter zbirka vprašanj oziroma nalog za drugi predmet poklicne mature. Vsako
poglavje ima tudi forum, na katerem se lahko postavljajo vprašanja, povezana s pripravo izpitnega gradiva
oziroma z izvedbo izpitov poklicne mature.
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Sklep
Še naprej bomo spodbujali pripravo in izvedbo enotnega pisnega izpita za drugi predmet poklicne mature za
izobraževalne programe, ki se množično izvajajo na različnih šolah. Učitelje bomo pripravljali na postopno
uvajanje eksternosti, pomagali jim bomo pri pripravi mrežnega načrta za pisni izpit in jih spodbujali k sestavi čim
večje kakovostne zbirke izpitnih vprašanj oziroma nalog z navodili za ocenjevanje, ki bo javno dostopna. Še naprej
bomo izvajali usposabljanja prek projektnih programov operacije Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na
področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022, aktivnost Kakovostna izvedba
zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Za mentorje četrtega predmeta poklicne mature bomo organizirali usposabljanja, na katerih se bodo lahko
usklajevali med šolami in izmenjevali dobre izkušnje. Poudarek bo na kakovostni pripravi izpitnega gradiva za
izdelek oziroma storitev in na ocenjevanju oziroma točkovanju izpita.
Prepričani smo, da z izmenjavo izkušenj in nenehnim usposabljanjem počasi, vendar vztrajno dvigujemo kakovost
poklicnega in strokovnega znanja ter izobraževanja v Sloveniji.
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9 UGOTOVITVE, OCENE IN
PREDLOGI DRŽAVNE KOMISIJE
ZA POKLICNO MATURO
9.1

Priprava in izvedba

Poklicna matura 2018 je bila izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. Priprava in izvedba mature sta potekali po
predvidenem maturitetnem koledarju, ki je objavljen v prilogi tega letnega poročila.
Državne predmetne komisije za poklicno maturo so pripravile komplete izpitnih nalog za prvi in za tretji predmet
poklicne mature. Pri drugem predmetu poklicne mature sta za izpitne naloge poskrbeli DPK PM za program
predšolska vzgoja in za program zdravstvena nega.
Ric je za izvedbo poklicne mature v letu 2018 vodil vse logistične postopke. V sodelovanju z DK PM je izpeljal tudi
posvete za predsednike in tajnike ŠMK PM. ZRSŠ je v sodelovanju z DPK PM usposabljal učitelje prvega in tretjega
predmeta za ocenjevanje poklicne mature, CPI pa je poskrbel za pripravo izpitnega gradiva in za ocenjevanje
drugega in četrtega predmeta.
V letu 2018 je k poklicni maturi v vseh treh rokih pristopilo 625 kandidatov s posebnimi potrebami, ki v skladu s
pravilnikom lahko uveljavljajo pravico do prilagojenega načina opravljanja poklicne mature. DK PM ugotavlja, da
število kandidatov s posebnimi potrebami z leti raste. V spomladanskem izpitnem roku je 438 kandidatov s
posebnimi potrebami opravljalo izpite poklicne mature na 96 srednjih šolah. V primerjavi z letom 2017 se je število
tovrstnih kandidatov povečalo za 11 odstotkov. V jesenskem izpitnem roku 2018 je imelo 139 kandidatov status
kandidata s posebnimi potrebami, ki so opravljali poklicno maturo na 69 šolah. V zimskem izpitnem roku je 48
kandidatov opravljalo izpite poklicne mature na 32 šolah, ki izvajajo srednje strokovno izobraževanje, poklicnotehniško izobraževanje in poklicni tečaj. Med kandidati s posebnimi potrebami je bilo 95 % kandidatov z odločbo
o usmeritvi in 5 % brez odločbe o usmeritvi (leto prej je bilo prvih 91 % in drugih 9 %). Najpogostejši način
prilagoditev je bil prilagojeni način opravljanja izpita (69 %), sledijo pa prilagojeni način ocenjevanja (17 %),
uporaba posebnih pripomočkov (12 %) in prilagoditev izpitnega gradiva (2 %). Po podatkih anketiranja
predsednikov ŠMK se je leta 2018 v primerjavi z letom 2017 nekoliko zmanjšal odstotek težav pri izvedbi poklicne
mature za kandidate s posebnimi potrebami (leta 2018: 5,8 %, leta 2017: 6,2 %).

9.2

Rezultati poklicne mature 2018

Meje za pretvorbo odstotnih točk v točkovne ocene
Državna komisija za poklicno maturo je na junijski seji določila meje za pretvorbo točk v ocene za prvi in za tretji
predmet ter za predmeta zdravstvena nega in vzgoja predšolskega otroka. Te meje so veljale za vse tri izpitne roke
poklicne mature 2018. Pri prvem predmetu in pri obeh drugih, ki se izvajata zunanje, je bila meja za pozitivno
oceno postavljena na 50 točk, pri tretjem predmetu prav tako 50 točk, z izjemo matematike (42 točk) in angleščine
(51 točk).

Glavni podatki o kandidatih
Na vse tri izpitne roke poklicne mature 2018 so se prijavili skupaj 10.704 kandidati. K opravljanju mature jih je
pristopilo 9.153. Razliko pomenijo kandidati, ki niso izpolnili pogojev za pristop k poklicni maturi.
Izmed 9.153 udeležencev je bilo 7.696 dijakov (84,1 %) in 1.457 drugih (15,9 %), torej kandidatov brez statusa
dijaka in udeležencev izobraževanja odraslih. V vsakem posameznem izpitnem roku poklicne mature 2018 so bili
dijaki pomembno uspešnejši od drugih udeležencev, v vseh treh rokih skupaj pa so bili dijaki uspešni v 95,5 %,
drugi udeleženci pa v 82,6 %.
V spomladanskem roku je maturo opravljalo 8.062 udeležencev (predhodno leto 8.003), pri čemer je bilo uspešnih
90,6 % (predhodno leto 91,3 %), v jesenskem roku 1.780 udeležencev (predhodno leto 1.936), pri čemer je bilo
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uspešnih 71,9 % (predhodno leto 76,1 %), v zimskem roku pa 767 udeležencev (predhodno leto 818), pri čemer je
bilo uspešnih 71,2 % (predhodno leto 69,8 %). Skupaj je poklicno maturo 2018 torej opravljalo 9.153 kandidatov
(predhodno leto 9.672), pri čemer je bilo uspešnih 93,5 % (predhodno leto 96,0 %).
Glede na vrsto programa je maturo opravljalo največ kandidatov iz srednjega strokovnega izobraževanja (7.235
kandidatov), sledijo kandidati iz poklicno-tehniškega izobraževanja (1.414 kandidatov) in iz poklicnega tečaja (504
kandidati). Najuspešnejši so bili kandidati s poklicnim tečajem (98,6 %), sledijo udeleženci programov srednjega
strokovnega izobraževanja (95,0 %), udeleženci v programih poklicno-tehniškega izobraževanja pa so opravili
maturo v 83,9 %.
Spomladanski rok poklicne mature 2018 je opravljalo nekoliko več žensk (4.067) kot moških (3.995), jesenski rok pa
precej več moških (1.006) kot žensk (774), prav tako je zimski izpitni rok opravljajo več moških (450) kot žensk (317).
Pri tem so bile v spomladanskem roku nekoliko uspešnejše ženske (91,5 %) kot moški (89,6 %) in enako v
jesenskem roku (ženske 72,2 %, moški 71,7 %), v zimskem izpitnem roku pa moški (71,8 %) bolj kot ženske (70,3 %).
Skupaj je poklicno maturo 2018 opravljalo 4.625 moških z uspešnostjo 92,8 % in 4.528 žensk z uspešnostjo 94,1 %.
Razlika v uspešnosti po spolu sicer ni izrazita.
Podatki o starostni strukturi kandidatov kažejo, da so bili na poklicni maturi 2018 najuspešnejši udeleženci
aktualne generacije in pa kandidati, ki so bili rojeni med leti 1974 in 1988.
Od kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo 2018, jih je največ končalo programe ekonomski tehnik (1.082),
zdravstvena nega (1.050), predšolska vzgoja (947), strojni tehnik (753), tehnik računalništva (626), gastronomija in
turizem (538) ter elektrotehnik (469). Manj kot 30 kandidatov je k opravljanju poklicne mature pristopilo v
programih tehnik steklarstva (5), geotehnik (8), geodetski tehnik (10), grafični tehnik (11), plovbni tehnik (16) in
tehnik optik (20), fotografski tehnik (22), gozdarski tehnik (25), tehnik elektronskih komunikacij (26) in ustvarjalec
modnih oblačil (26).

Uspešnost kandidatov
Podatki o uspešnosti kandidatov so zbrani za vsak izpitni rok posebej, po vrsti programa, po posameznih
programih, po statusu in po spolu. Porazdelitev deležev kandidatov po doseženem številu točk na poklicni maturi
je v vseh treh vrstah programov normalna.
Povprečni splošni uspeh po izobraževalnih programih v spomladanskem roku je 15,9 točke oziroma 69,1 % od
vseh možnih točk (23), pri čemer so najuspešnejši vključeni v programe SSI (16,3 točke), PT (15,3 točke) in PTI (14,1
točke) ter ženske (16,2 točke) v primerjavi z moškimi (15,6 točke). V jesenskem roku je bil povprečni splošni uspeh
13,2 točke, pri čemer so bili najuspešnejši udeleženci v PT (14,4 točke), nato SSI (13,3 točke) in PTI (12,0 točke) ter
ženske (13,7 točke) v primerjavi z moškimi (12,7 točke). V zimskem roku je bil povprečni splošni uspeh 13,7 točke,
pri čemer so bili najuspešnejši udeleženci v PT (14,2 točke), nato SSI (13,8 točk) in PTI (12,7 točke) ter ponovno
ženske (14,2 točke) v primerjavi z moškimi (13,3 točke). Primerjava porazdelitev splošnega učnega uspeha v
spomladanskem, jesenskem in zimskem roku pokaže, da so rezultati najboljši v spomladanskem roku, sledita
zimski in jesenski rok.
Pri posameznih predmetih poklicne mature so najvišje povprečne ocene v odstotnih točkah v spomladanskem
roku (po vrsti): pri četrtem, tretjem, prvem in drugem predmetu mature, v jesenskem roku pri četrtem, prvem,
tretjem in drugem predmetu, v zimskem roku pa pri četrtem, tretjem, prvem in drugem predmetu. Za udeležence
je torej v povprečju najtežji drugi predmet poklicne mature. Povprečne ocene pri vseh štirih predmetih so
pomembno višje v spomladanskem kakor v jesenskem in zimskem roku, prav tako pa je povprečna ocena pri
četrtem predmetu primerjalno pomembno višja glede na povprečne ocene ostalih predmetov poklicne mature.
Porazdelitve ocen pri prvem, drugem in tretjem predmetu so približno normalne, pri četrtem predmetu pa ne:
približno polovica udeležencev doseže najvišjo oceno 5. To lahko pojasnimo tako z internostjo ocene četrtega
predmeta, kot tudi z večjo motiviranostjo kandidatov pri tem predmetu ter z vsebino in načinom ocenjevanja
tega predmeta.
Povprečna ocena prvega predmeta poklicne mature je bila v vseh programih v spomladanskem roku 4,2, v
jesenskem 3,0, v zimskem pa 2,6.
Pregled povprečnih ocen v spomladanskem roku pri drugem predmetu glede na posamezni program pokaže
izrazite razlike med programi oziroma med strokovnimi predmeti: povprečna ocena drugega predmeta za vse
programe je bila v spomladanskem roku 3,3, pri tem pa je bila najvišja povprečna ocena drugega predmeta pri
predmetih gozdarstvo (4,0) in modna oblačila (4,0), najnižja pa pri predmetih tehnologija tiska in dodelave (1,8) ter
elektronske komunikacije (2,3). V jesenskem roku je bila povprečna ocena drugega predmeta za vse programe 2,2,
v zimskem roku pa prav tako 2,2. Najvišji delež uspešnih kandidatov pri drugem predmetu poklicne mature v
spomladanskem roku je bil v programih z manjšim številom kandidatov, kot so: fotografski tehnik – SSI (100 %),
gastronomija in turizem – PT (100 %), geotehnik – SSI (100 %), gozdarski tehnik – SSI (100 %), grafični tehnik – PTI
(100 %), hortikulturni tehnik – SSI (100 %), tehnik steklarstva – SSI (100 %), tehnik varovanja – PTI (100 %) in
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ustvarjalec modnih oblačil – SSI (100 %). Najnižji delež uspešnih pri drugem predmetu v spomladanskem roku pa
je bil v programih grafični tehnik – SSI (57,1 %), tehnik elektronskih komunikacij – SSI (65,7 %), tehnik računalništva
– PTI (74,0 %) in tehnik računalništva – PT (75,0 %). Ob tem je treba poudariti, da je v večini od naštetih programov
maturo opravljalo manjše število kandidatov (včasih le na eni ali na dveh šolah), zato rezultati uspešnosti
kandidatov v teh programih ne morejo biti merodajni pokazatelj kakovosti dela in priprav na maturo v teh
programih. Med programi, kjer je bilo več kot 400 udeležencev, pa je bil na spomladanskem roku najvišji delež
uspešnih pri drugem predmetu v programih predšolska vzgoja – SSI (98,0 %), zdravstvena nega – SSI (96,8 %),
ekonomski tehnik – SSI (96,0 %), strojni tehnik – SSI (95,3 %), tehnik računalništva-SSI (94,5 %) ter gastronomija in
turizem – SSI (91,4 %). Programa z najvišjim deležem uspešnih udeležencev pri drugem predmetu (predšolska
vzgoja in zdravstvena nega) imata že svoji državni predmetni komisiji za poklicno maturo.
Povprečna ocena tretjega predmeta poklicne mature je bila v vseh programih v spomladanskem roku 3,5, v
jesenskem 2,6, v zimskem pa 2,8. Pri tretjem predmetu se je na spomladanskem roku nekoliko več udeležencev
odločilo za tuji jezik (54,2 %) kakor za matematiko (45,8 %), pri čemer je bila povprečna ocena pri angleščini 3,5, pri
italijanščini 3,4, pri nemščini 4,2, pri matematiki pa 3,4.
Povprečna ocena četrtega predmeta poklicne mature je bila v vseh programih v spomladanskem roku 4,2, v
jesenskem 3,4, v zimskem pa 3,3.
V poročilu so predstavljene tudi podrobne analize deležev doseženih točk, povprečnih ocen in uspešnosti
udeležencev po posameznih predmetih poklicne mature za vse programe. Ta del podatkov je posebej relevanten
za šole, ki izvajajo posamezne programe, saj lahko na podlagi prikazanih podatkov primerjajo rezultate na lastni
šoli s povprečjem v teh programih. Seveda zanesljivost rezultatov pada z manjšanjem števila kandidatov, ki so
opravljali maturo..

Dodatni maturitetni predmet splošne mature ob poklicni maturi
V spomladanskem roku je dodatni maturitetni predmet splošne mature opravljalo 1.544 udeležencev (predhodno
leto 1.429), kar predstavlja porast števila takšnih kandidatov za 8 %. Pri tem je bila povprečna ocena dodatnega
predmeta splošne mature 2,8 (predhodno leto 2,9), uspešnost pa 77,7 % (predhodno leto 78,0 %).
Največ kandidatov je opravljalo angleščino (povprečna ocena 3,4 in uspešnost 94,9 %), kemijo (povprečna ocena
2,7 in uspešnost 82,6 %) ali matematiko (povprečna ocena 2,7 in uspešnost 75,5 %).
Med predmeti, ki si jih je izbralo več kot 70 kandidatov in so bili rezultati posebej slabi, so: biologija (povprečna
ocena 2,3 in uspešnost 69,1 %), zgodovina (povprečna ocena 2,0 in uspešnost 57,8 %), psihologija (povprečna
ocena 2,0 in uspešnost 57,9 %) in sociologija (povprečna ocena 1,8 in uspešnost 48,7 %).

Analiza poklicne mature po posameznih predmetih
Slovenščina in slovenščina kot drugi jezik
Pri slovenščini ni bilo večjih odstopanj glede na pretekla leta. Z obema izpitnima polama na spomladanskem roku
poklicne mature 2018 so se ustrezno preverjale vse taksonomske stopnje jezikovnega in literarnega znanja
oziroma zmožnosti, ki naj bi jih kandidati razvili med izobraževanjem v srednji šoli.
V spomladanskem izpitnem roku 2018 je slovenščino opravljalo 7.357 kandidatov, uspešno opravilo pa jo je 97,7
%. Slovenščina je predmet, ki se ocenjuje na osemtočkovni lestvici. Kandidati so dosegli povprečno oceno 4,2, kar
je nekoliko več kot leta 2017 (4,1). Na jesenskem roku so izpit opravljali 704 kandidati, pozitivno ocenjenih je bilo
93,3 %. Na zimskem roku je izpit opravljalo 161 kandidatov, pozitivno ocenjenih je bilo 88,2 %.
Na izpitu iz slovenščine so kandidati dosegli 71,4 točke (leta 2017 je bilo povprečje 70,4 točke). Pri pisnem izpitu so
kandidati dosegli v povprečju 39,7 točke (predhodno leto 38,9 točke) od možnih 60. Na ustnem izpitu je bilo
povprečje doseženih točk 31,7 (predhodno leto 31,5 točke). Kar 826 kandidatov oz. 11,0 % je na ustnem izpitu
doseglo vseh 40 točk (predhodno leto 750 kandidatov oz. 10,1 %). Delež kandidatov, ki na ustnem izpitu dosežejo
vse točke, se še vedno zvišuje.
Predmetna komisija ugotavlja, da so tisti kandidati, ki so v srednji šoli uspešni pri predmetu slovenščina, uspešnejši
tudi pri slovenščini na poklicni maturi.
Predmetna komisija že več let ugotavlja razliko v uspešnosti kandidatov na pisnem in ustnem izpitu poklicne
mature. Med interno in eksterno oceno je še vedno zmerna pozitivna korelacija in kandidati so na ustnem delu
precej uspešnejši kot na pisnem.
Slovenščina kot drugi jezik je na poklicni maturi izbirni predmet, izvedba izpita je potekala brez posebnosti.
Opravljali so jo trije kandidati, uspešno opravila pa dva..
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Madžarščina
Uspeh pri izpitu poklicne mature iz madžarščine je podoben uspehu iz prejšnjih let. Poklicna matura iz
madžarščine se izvaja le na Dvojezični srednji šoli Lendava. Izpit iz madžarščine sta v spomladanskem izpitnem
roku 2018 opravljala dva kandidata in ga tudi uspešno opravila, v jesenskem in v zimskem izpitnem roku pa
kandidati niso opravljali poklicne mature iz madžarščine.
Predmetna komisija meni, da je bila kakovost izpitnih pol primerna, podobna kakovosti izpitnih pol iz preteklih let.
Vse tri taksonomske stopnje so bile zastopane podobno kot v izpitnih polah preteklih let.

Italijanščina in italijanščina kot drugi tuji jezik
Kandidati so na poklicni maturi 2018 dosegli slabše rezultate kot v prejšnjih letih, zato je predmetna komisija
opravila temeljito statistično analizo, poskusila pa bo pridobiti še dodatne podatke o morebitnih spremembah
ravni pridobljenega znanja v šolskem kurikulumu italijanščine. Število kandidatov je bilo sicer majhno, kar ne
omogoča statistično utemeljenih sklepov.
Predmetna komisija je prepričana, da način vrednotenja (zunanje vrednotenje pri pisnem, notranje vrednotenje
pri ustnem izpitu) ne vpliva na doseženo točkovanje. Vse naloge so bile sestavljene v skladu s PIK PM za
italijanščino kot materinščino in z veljavnim učnim načrtom. Kandidati so odgovarjali na vsa vprašanja, navodila so
bila razumljiva. Zunanji ocenjevalci so na moderaciji pred začetkom točkovanja v naloge vnesli nekatera dopolnila.
Izpiti poklicne mature iz italijanščine kot materinščine so bili v letu 2018 uspešno izvedeni: ni bilo zapletov pri
pripravi izpitnega gradiva in tudi ne pri izvedbi izpita ter pri ocenjevanju izdelkov.
Italijanščina kot drugi tuji jezik: Število kandidatov, ki si na maturitetnem preizkusu izberejo ta predmet, se je v
primerjavi s prejšnjim letom povečalo. Predmetna komisija ugotavlja, da so v izpitnih polah poklicne mature 2018
enakomerno zastopane vse tri taksonomske stopnje, tipi nalog so različni in teme besedil posegajo po različnih
tematskih področjih, ki pa so vsa vsebinsko ustrezna (vključene so predlagane vsebine iz učnega načrta). Rezultati
so uravnoteženi in primerljivi s prejšnjimi leti.

Angleščina
V letu 2018 je poklicno maturo iz angleščine prvič v celoti opravljalo 3.861 kandidatov, kar je 50,6 % vseh, ki so
prvič opravljali poklicno maturo iz tretjega predmeta. Odstotek se je v primerjavi s prejšnjimi leti spet povečal.
Največ uspešnih kandidatov pri angleščini je bilo kot običajno na spomladanskem roku, rezultati vseh treh rokov
pa so primerljivi. Kandidati so pri ustnem izpitu v povprečju dosegli dobrih 86 % točk, pri pisnem pa je ta vrednost
dobrih 73 %. Boljše rezultate ustnega dela predmetna komisija pripisuje boljši zmožnosti kandidatov pri ustnem
izražanju, morebiti pa tudi subjektivnemu notranjemu ocenjevanju ali neusklajenemu razumevanju meril
ocenjevanja.
Povprečna ocena v letu 2018 je nižja od preteklih let. Spomladanski rok 2018 ima nižjo povprečno oceno od tistih
iz prejšnjih let; enako gibanje je opaziti na jesenskem roku, medtem ko je bila povprečna ocena na zimskem roku
2018 nekoliko višja od tiste na jesenskem roku. Predmetna komisija meni, da lahko razloge iščemo v generaciji, ki
je opravljala ta izpit, in pa v delu same predmetne komisije. Slednja je namreč v zadnjih letih večkrat ugotovila, da
so bile posamezne postavke pri nalogah iz bralnega razumevanja premalo zahtevne, kar sedaj upošteva pri
pripravi novih nalog.
Predmetna komisija za angleščino izpitne komplete sestavlja skladno s Predmetnim izpitnim katalogom in
Katalogom znanja za tuji jezik. Komisija skrbi, da je izpit tematsko pester, da vsebuje različne besedilne zvrsti in tipe
nalog in da je ustrezno taksonomsko stopnjevan. Komisija pri sestavljanju nalog sledi tudi opisnikom za raven B1
po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (SEJO).
Posebna strokovna opažanja in predlogi:
−
−

Rezultati kažejo, da je trenutna raven zahtevnosti IP 2 za številne kandidate premalo zahtevna, medtem je IP 1
bolj primerna. Komisija je uresničila cilj iz prejšnjih let, saj je v IP 1 uspešno vključila več zahtevnejših postavk.
Standardizacija ocenjevanja na seminarju za učitelje ocenjevalce poklicne mature v organizaciji ZRSŠ je tudi v
letu 2018 pokazala, da ocenjevalci ne razumejo meril za ocenjevanje pisnih in ustnih izdelkov dovolj enotno.
Nujno je ohraniti in podpirati dvojno ocenjevanje pisnih izdelkov in ustnih nastopov. Za večjo veljavnost
izpita in bolj enakopravno obravnavo kandidatov bi bilo treba povečati eksternost ocenjevanja pisnih
sestavkov. Komisija je že večkrat predlagala sistem, vzporeden obstoječemu na splošni maturi.
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−

−

Ogled statističnih podatkov in spremljave, ki jih komisija s podporo DK PM redno izvaja v šolah, prav tako
nakazujejo potrebo po nekaterih izboljšavah ustnega dela mature. Komisija meni, da je smiselno premisliti o
manjšem deležu ustnega izpita v skupni oceni in uvesti večjo eksternost s pomočjo zunanjih
članov/ocenjevalcev. Na vsebino izpita bi lahko vplivali tudi s centralno pripravljenimi nalogami za splošni del
vprašanj na ustnem delu.
Izpit še vedno ne vsebuje ločenega dela, ki bi preverjal slušno razumevanje, kar negativno vpliva na njegovo
veljavnost. Dodatna naloga na tem področju bi spodbujala vključevanje slušnega razumevanja v delo v
razredu in bi s tem razvijala tudi zmožnost, ki jo kandidati na poklicni maturi iz tujih jezikov posebej nujno
potrebujejo. Poziv tujejezičnih DPK PM k uvedbi nalog iz slušnega razumevanja ima podporo DK PM,
odgovora z MIZŠ pa komisije niso prejele.

Nemščina
Predmetna komisija ugotavlja, da se glede na statistiko letošnje naloge na poklicni maturi bistveno ne razlikujejo
od nalog iz preteklih let. Dobre rezultate pri celotnem izpitu poklicne mature 2018 komisija pripisuje ustreznemu,
vedno boljšemu jezikovnemu znanju kandidatov pri nemščini (pričakovana raven B1 po SEJO ob koncu šolanja).
K uspehu prispeva tudi dovoljena raba slovarja pri reševanju obeh izpitnih pol.
Število kandidatov na poklicni maturi iz nemščine se iz leta v leto zmanjšuje. Povprečna ocena na spomladanskem
izpitnem roku 2018 je 4,1 in je višja od povprečne ocene na spomladanskem izpitnem roku leta 2017. Povprečna
ocena na jesenskih izpitnih rokih se giblje med 3,5 in 3,7. V zimskem roku 2018 ni nihče opravljal poklicne mature
v celoti.
Na spomladanskem izpitnem roku 2018 je 194 kandidatov opravljalo poklicno maturo iz nemščine, uspešni so bili
v 99,0 %. Pri tem je 75,8 % kandidatov doseglo oceno prav dobro ali odlično. V povprečju so pri ustnem izpitu
dosegli 35,7 točke, 34,9 % vseh kandidatov pa je na tem izpitu doseglo maksimalno število točk (to je 7,1 % več
kot v preteklem letu). Predmetna komisija meni, da k boljšim rezultatom pri ustnem izpitu pripomore dejstvo, da
se gradivo za izvedbo tega izpita pripravlja interno, ne more pa izključiti niti subjektivnosti ocenjevalcev pri
internem ocenjevanju. Pri pisnem izpitu je bilo doseženih v povprečju 50,6 točke, kar je prav tako več kot v letu
2017 (46,0 točk).
Naloge obeh izpitnih pol pokrivajo cilje iz veljavnega Kataloga znanja in iz veljavnega Predmetnega izpitnega
kataloga za tuji jezik, prav tako pa zahtevajo znanje na različnih taksonomskih stopnjah. Naloge so tematsko
raznolike, uporabljene so različne besedilne vrste in različni tipi nalog. Kandidati od šolskega leta 2015/2016 ob
spričevalu dobijo potrdilo o znanju nemškega jezika glede na SEJO.
Posebna strokovna opažanja in predlogi:
−
−
−
−

Predmetna komisija za nemščino se zavzema za stalno strokovno usposabljanje ocenjevalcev in učiteljev, ki
poučujejo v programih poklicne mature, saj se lahko le tako zagotovi večja objektivnost pri ustnem izpitu in
vrednotenju pisnih nalog.
Ustni izpiti so na šolah pripravljeni interno, zato je pomembno, da so ti standardizirani z uporabo kriterijev za
oblikovanje izpitnih listkov, z nadzorom pri izvedbi ustnega izpita in s povratno informacijo šolam o izvedbi
tega izpita.
Velika težava pri poklicni maturi je, da le-ta ne preverja slušne kompetence. Komisija meni, da bi bilo glede na
ostale primerljive izpite v tujini nujno uvesti slušno razumevanje.
Za zagotavljanje standardizacije in validacije izpitnih nalog komisija predlaga uvedbo pilotiranja izpitnih
nalog.

Matematika
Uspeh kandidatov je bil v letu 2018 na vseh izpitnih rokih glede dosežene povprečne ocene primerljiv z uspehi v
preteklih letih, glede števila pozitivno ocenjenih kandidatov pa nekoliko slabši kot v preteklih letih. Uspeh na
jesenskem in zimskem izpitnem roku je v primerjavi s spomladanskim občutno slabši, kar je v največji meri
posledica tega, da se velika večina redno vpisanih dijakov udeleži spomladanskega izpitnega roka, znanje
kandidatov na jesenskem in zimskem izpitnem roku pa je nekoliko šibkejše in število kandidatov manjše. Komisija
meni, da je glede na uspeh kandidatov na poklicni maturi iz matematike ta predmet med zahtevnejšimi, kar vpliva
tudi na odločitev dijakov, ali si bodo izbrali matematiko ali ne. Delež kandidatov, ki si je za tretji predmet izbral
matematiko, je bil na spomladanskem izpitnem roku 45,5 %, na jesenskem 34,9 % in na zimskem 33,8 %.
Predmetna komisija za matematiko je leta 2017 dvignila mejo za pozitivno oceno iz 41 na 42 točk, ta meja pa je
potem ostala tudi na poklicni maturi 2018.
Kandidati so na spomladanskem izpitnem roku v povprečju dosegli 69,0 točk. Na pisnem izpitu spomladanskega
roka so v povprečju dosegli 43,7 točke, kar je 63,4 % točk. Rezultat je povsem primerljiv z rezultati predhodnih let.
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Razporeditev kandidatov glede na število doseženih točk na ustnem izpitu pa ostaja izrazito asimetrična, pri
čemer je kar 24,7 % kandidatov doseglo vseh 30 možnih točk, vsaj 27 točk, torej vsaj 90 % možnih točk, pa več kot
56 % kandidatov. To se odraža tudi pri povprečju na ustnem izpitu, ki je blizu maksimalnega možnega števila točk.
Na ustnem izpitu spomladanskega izpitnega roka so kandidati pri matematiki v povprečju dosegli 25,3 točke, to je
84,2 % možnih točk, kar je skoraj identično z visokim povprečjem v preteklih letih. Komisija meni, da na izjemno
visok odstotek točk pri ustnem izpitu iz matematike med drugim vpliva interni način izvedbe, zato je v preteklosti
že predlagala, da se poveča eksternost tega izpita. Hkrati na oceno vpliva tudi narava ustnega izpita iz matematike,
kjer se znanje matematike preverja s pomočjo strokovnih tem in situacij iz realnega življenja.
Posebna strokovna opažanja in predlogi:
−

−
−

Komisija namerava v prihodnjih letih še nekoliko zvišati meje za posamezne ocene, pri čemer bo morala
upoštevati, da so rezultati pri matematiki v primerjavi z rezultati pri slovenščini kot prvem predmetu na maturi
in angleščini kot tretjem predmetu na maturi slabši, še posebej pri deležu negativno ocenjenih dijakov, kar
vpliva tudi na delež kandidatov, ki se pri tretjem predmetu odločajo za matematiko.
Predmetna komisija meni, da je kakovost izpitnih pol ustrezna, bi si pa želela pridobiti statistične podatke za
vse kandidate na poklicni maturi, saj bi šele ta informacija omogočila, da bi lahko podali bolj izčrpen odgovor
o kakovosti izpitnih pol na poklicni maturi.
Komisija na podlagi povratnih informacij šol opozarja, da je pričakovana raven znanja matematike na različnih
programih preveč različna. Zato se komisija zavzema, da bi se pri maturitetnem izpitu iz matematike vpeljali
dve ravni težavnosti.

Zdravstvena nega
Poklicno maturo iz zdravstvene nege je v spomladanskem izpitnem roku 2018 opravljalo 967 kandidatov, delež
pozitivno ocenjenih kandidatov pa je bil 94,4 % in je nižji od preteklega leta, ko je bil 95,7 %.
Na pisnem izpitu so trije kandidati dosegli vseh 60 točk. Na ustnem izpitu je 157 kandidatov oz. 16,2 % doseglo
vseh 40 točk, kar je 1,4 % manj kot v preteklem letu. Na pisnem izpitu je bilo povprečno število doseženih 44,5
točke, kar je nekoliko višje kot v preteklem letu, ko je bilo povprečno število doseženih točk 43,3. Na ustnem izpitu
je bilo povprečno število doseženih točk 32,1 in je nekoliko višje kot v preteklem letu (31,6 točke).
V spomladanskem izpitnem roku je bila za drugi predmet poklicne mature zdravstvena nega povprečna ocena v
letu 2018 višja od povprečne ocene vseh izpitov skupaj, v jesenskem in zimskem roku pa je bila za drugi predmet
poklicne mature zdravstvena nega povprečna ocena v letu 2018 enaka kot povprečna ocena vseh izpitov skupaj.
Pri poklicni maturi iz drugega predmeta zdravstvena nega kandidati izkazujejo poklicne kompetence različnih
taksonomskih stopenj. IP 1 in IP 2 pri drugem predmetu poklicne mature zdravstvena nega sta bili primerni, kar
dokazuje tudi delež uspešnih kandidatov. Obe izpitni poli pri pisnem izpitu na poklicni maturi 2018 sta bili
primerni in v gradivu ni bilo napak..

Vzgoja predšolskega otroka
Največ uspešnih kandidatov pri izpitu vzgoja predšolskega otroka je bilo na spomladanskem izpitnem roku,
najmanj pa na zimskem. Povprečna ocena na spomladanskem izpitnem roku 2018 je bila 3,8, na jesenskem 3,0 in
na zimskem 2,8.
Na spomladanskem izpitnem roku 2018 je bilo povprečno število točk 77,1, minimalno število točk (17) je dosegel
en kandidat, prav tako je en kandidat dosegel maksimalno število točk (100). Standardni odklon je bil 12,2.
V primerjavi z rezultati poklicne mature 2017 je povprečno število točk na spomladanskem izpitnem roku 2018, ki
znaša 77,1 točke, višje za 2,5 točke. Tudi letošnja povprečna ocena 3,8 je višja kot lansko leto (3,6).
Posebna strokovna opažanja in predlogi:
−

−
−

Predmetna komisija ocenjuje, da so bile izpitne pole na poklicni maturi 2018 zahtevnostno uravnotežene in
veljavne glede na cilje in vsebine predmetnega izpitnega kataloga. Na pisnem izpitu so bile zastopane
vsebine vseh štirih strokovnih modulov: pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju, razvoj in
učenje predšolskega otroka, kurikulum oddelka v vrtcu ter varno in zdravo okolje. Prav tako so bile zastopane
vse taksonomske ravni.
Kandidati niso imeli pripomb glede navodil v izpitnih polah. Vsebinskih napak v izpitnem gradivu na poklicni
maturi 2018 ni bilo.
Po oceni članic predmetne komisije za vzgojo predšolskega otroka delež uspešnih kandidatov in povprečna
ocena nakazujeta, da je izvedba pisnega izpita pri vzgoji predšolskega otroka vplivala na izboljšanje
poučevanja, učenja in vrednotenja znanja v šolski praksi.
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Komisija ugotavlja, da so k uspešnosti kandidatov pri izpitu iz vzgoje predšolskega otroka veliko pripomogle
ocene pri ustnem izpitu, ki je na šolah pripravljen interno (maksimalno število točk (30) je doseglo 30,7 %
kandidatov, 27–30 točk pa 59,2% kandidatov).
Komisija šolam priporoča, da se na vsakem listku za ustni izpit zapišejo: ena situacija iz stroke ali vsakdanjega
življenja v vrtcu in tri vprašanja, ki izhajajo iz te situacije oziroma se nanjo smiselno navezujejo. Vprašanja naj
vključujejo znanje, spretnosti in veščine iz različnih strokovnih modulov, ki so sestavni del drugega predmeta
(vzgoja predšolskega otroka). Pomembno je, da so ustni izpiti standardizirani z uporabo kriterijev za
oblikovanje izpitnih listkov, z nadzorom pri izvedbi ustnega izpita in s povratno informacijo šolam o izvedbi
tega nadzora.

Izbira matematike ali tujega jezika kot tretjega predmeta poklicne mature 2018
Pri tretjem predmetu se je na spomladanskem roku nekoliko več udeležencev odločilo za tuji jezik (54,2 %) kakor
za matematiko (45,8 %), pri čemer je bila povprečna ocena pri angleščini 3,5, pri italijanščini 3,4, pri nemščini 4,2,
pri matematiki pa 3,4. Podobno razmerje pri izbiri matematike ali tujega jezika opažamo že nekaj let. Pri tem pa
velja, da obstajajo posamezni programi, v katerih se udeleženci bolj izrazito odločajo za en ali drugi predmet.

Zlati maturanti na poklicni maturi
DK PM je določila, da se izjemni splošni uspeh na poklicni maturi 2017 prizna kandidatom, ki dosežejo najmanj 22
točk od 23 možnih oziroma 20 točk od 20 možnih, kadar je prvi predmet poklicne mature ocenjen po lestvici ocen
od 1 do 5.
Zlatih maturantov je bilo 346 (4,0 % delež uspešnih maturantov), v predhodnem letu pa 295 (3,2 % delež). Ker ta
porast ni zanemarljiv, bo potrebna dodatna analiza razlogov in morebitnih ukrepov v luči ciljev poklicne mature,
sicer pa smo lahko na načelni ravni takšnega rezultata veseli. Največji delež zlatih maturantov glede na vse
uspešne v posameznem programu je bil v programih farmacevtski tehnik (15,2 %), ustvarjalec modnih oblačil
(11,1 %), geodetski tehnik (11,1 %), tehnik oblikovanja (6,9 %), kemijski tehnik (6,1 %), predšolska vzgoja (5,9 %),
veterinarski tehnik (5,7 %) in strojni tehnik (5,1 %).

9.3

Kakovost poklicne mature

Vse predmetne komisije ugotavljajo, da so bili preverjani cilji in vsebine izpitov v skladu s predmetnimi izpitnimi
katalogi, ti pa seveda v skladu s katalogi znanja posameznih predmetov.
Po podatkih Rica sta bili na poklicni maturi 2018 zabeleženi dve kršitvi maturitetnih pravil, ena zaradi motenja
poteka izpita, druga pa zaradi uporabe nedovoljenih pripomočkov. Ukrep je izvedla samo ena ŠMK PM (prekinila je
reševanje izpitne pole). V letu 2018 se je na postopek izvedbe pritožilo sedem kandidatov, vpogledov je bilo 110,
ugovorov pa 31 (na način izračuna izpitne ocene 13, na oceno 18). Po ugovorih je bila ocena popravljena 18
kandidatom (58,1 %).
Podobno kot pretekla leta, več predmetnih komisij ugotavlja razlike v višini dosežene ocene na pisnem in na
ustnem izpitu. Določen delež teh razlik je pričakovan zaradi drugačne narave znanja, ki se preverja z ustnimi izpiti,
zagotovo pa so še možne izboljšave internih ocenjevanj na šolah, s katerimi bi lahko prispevali k večji objektivnosti
ocen. Ena od takšnih možnosti je eksterno oblikovanje izpitnih vprašanj.
Najpogostejši predlog predmetnih komisij in DK PM za dvig kakovosti ocenjevanja je obvezno periodično
izobraževanje in usposabljanje ocenjevalcev. K premislekom in pozitivnim premikom pri izvedbe poklicne mature
pa lahko prispevajo tudi vsakoletni posveti s predsedniki in tajniki ŠMK PM.
K izboljšavam poklicne mature pa lahko prispevajo največ izvajalci srednješolskih programov sami: vmesna in
letna poročila ter uporaba orodij za statistično analizo rezultatov posamezne šole so pripomočki, s katerimi lahko
ravnatelji in učitelji učinkovito evalvirajo svoje delo ter načrtujejo morebitne potrebne spremembe učne prakse.
V letu 2018 je na elektronsko anketo za predsednike ŠMK PM odgovorilo 130 predsednikov, to je
94,5 % predsednikov ŠMK PM vseh izobraževalnih ustanov, ki so izvajale poklicno maturo 2018. Ta delež je
spodbuden, saj je najvišji v zadnjih letih. Vključenost organizacij v anketo glede na izobraževalne programe je
primerljiva: 94,3 % jih je bilo s programom SSI, 95,4 % s programom PTI in 92,9 % s programom PT. Izpostavljamo
nekatere ugotovitve na podlagi odgovorov na anketni vprašalnik:
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93,4 % predsednikov ŠMK PM meni, da poklicna matura pripomore k boljšemu znanju dijakov in udeležencev
izobraževanja odraslih ob zaključku izobraževanja za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, 90,5 % jih meni,
da prispeva tudi k njihovi strokovni usposobljenosti za delo na določenem strokovnem področju, 89,1 % pa,
da prispeva k strokovni usposobljenosti za visokošolski študij.
90,5 % predsednikov ŠMK PM meni, da predmetni izpitni katalogi vplivajo na izboljšanje kakovosti
poučevanja.
Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK PM: Večina predsednikov ŠMK PM (127 od 137) se zavzema za to, da bi ti
posveti ostali takšni, kakor so bili do sedaj. Predlogi za spremembe pa so: več časa za obravnavanje konkretnih
primerov s težavami in njihovo reševanje, poudarek naj bo na predstavitvi dobrih praks, več časa naj bo
namenjenega odgovorom na vprašanja udeležencev, manj naj bo prikazovanja analiz in statističnih podatkov
(predstavljene naj bodo le ključne ugotovitve).
Priprava in izvedba poklicne mature: Najpogosteje izpostavljene težave so bile organizacija pouka med izvedbo
poklicne mature (14,6 %), nadzorni učitelj pri pisnih izpitih (10,2 %), organizacija prostorov za izvedbo poklicne
mature (7,3 %), izvedba poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami (5,8 %) in koledar izvedbe
poklicne mature (5,1 %). V primerjavi z letom 2017 se je zmanjšal odstotek težav pri izvedbi poklicne mature
za kandidate s posebnimi potrebami (2018: 5,8 %, 2017: 6,2 %). Veliko organizacij (2018: 74,5 %, 2017: 77,7 %)
je izrazilo željo, da bi izpitne pole za drugi predmet poklicne mature pripravljale državne predmetne komisije.
Usposabljanja za ocenjevalce prvega in tretjega predmeta poklicne mature se zdijo ustrezna 91,2 %
predsednikom ŠMK SM (2017: 86,2 %), usposabljanja za ocenjevalce drugega predmeta poklicne mature 86,1
% (2017: 76,9 %), usposabljanja za ocenjevalce četrtega predmeta poklicne mature pa 86,1 % (2017: 76,2 %).
Predsedniki ŠMK PM z najvišjo povprečno oceno vrednotijo sodelovanje Rica in organizacij (ocena 4,9),
nekoliko nižji povprečni oceni pa dodeljujejo prilagoditvam izpitnih pol (ocena 4,7) in elektronskemu obrazcu
za prijavljanje kandidatov s posebnimi potrebami (ocena 4,6).
Največ predsednikov ŠMK PM odgovarja, da orodje za analizo izkazanega znanja uporablja občasno (73,0 %),
drugi najpogostejši odgovor je nikoli (17,5 %), najmanj pa je takih, ki ga uporabljajo pogosto (9,5 %).
Analiza odgovorov kaže, da predsedniki ŠMK PM pozitivno ocenjujejo natančnost, pravočasnost in
nedvoumnost informacij, ki jih organizacijam posreduje Ric, saj deleži pozitivnih ocen presegajo 97 %.
Predsedniki ŠMK PM so ocenili računalniški program za podporo izvedbe poklicne mature s povprečno oceno
4,7 (na lestvici od 1 do 5). S povprečnima ocenama 4,7 so ocenili tudi spletno stran ŠMK PM: eRic in splošno
spletno stran.

9.4

Predlogi Državne komisije za poklicno maturo

Nadaljevanje uvajanja eksternosti izpita pri drugem predmetu
Tudi letos v DK PM ugotavljamo, da so rezultati eksternega preverjanja znanja pri drugem predmetu poklicne
mature v programih zdravstvena nega in predšolska vzgoja dobri. Prav tako mnenja ŠMK PM podpirajo odločitev
DK PM glede uvedbe eksternosti pri drugem predmetu poklicne mature.
DK PM si bo dosledno in vztrajno prizadevala za vpeljavo eksternosti pri drugem predmetu poklicne mature v
vseh programih, v katerih poklicno maturo opravlja v povprečju več kot 200 kandidatov na vsaj treh šolah. V tej
luči podpiramo imenovanje novih DPK PM in eksterno izvedbo drugega predmeta, prednostno v programih
elektrotehnik, gastronomija (PTI), gastronomija in turizem (SSI), kozmetični tehnik, tehnik mehatronike, tehnik
računalništva in nato tudi v preostalih programih.

Posveti in usposabljanja za izvajanje poklicne mature
Posveti so po ocenah vsakoletnih udeležencev, ki prihajajo iz skoraj vseh zavodov, ustaljena in zanesljiva možnost
za informiranje ter pridobitev povratne informacije o poteku vsakoletne poklicne mature.
DK PM meni, da je smiselno nadaljevati in upoštevati pripombe in priporočila udeležencev, da bi z zgledi dobre
prakse šolam ponovno predstavili možnosti, ki jim jih ponuja uporaba orodja za analizo izkazanega znanja (po
podatkih iz ankete se to orodje še vedno ne uporablja za dvig kakovosti v zadostni meri).
DK PM prav tako meni, da mora država predpisati obvezno periodično usposabljanje ocenjevalcev posameznih
predmetnih oziroma strokovnih področij, saj je ocenjevalcev, ki se teh usposabljanj ne udeležujejo po več let
zapored ali celo nikoli, še vedno veliko.
DK PM predlaga tudi, da se člani državnih predmetnih komisij za poklicno maturo kot opazovalci udeležujejo
ustnih izpitov povsod tam, kjer beležimo prevelike razlike med ocenami pisnih in ustnih izpitov.
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Sodelovanje delodajalcev
Tudi letos DK PM ugotavlja, da vse šole še niso imenovale zunanjih članov šolskih izpitnih komisij za poklicno
maturo, če pa so jih, jih je bila na izpitih navzoča le peščica. Predstavniki delodajalcev iz različnih razlogov
preredko sodelujejo pri izvedbi zagovorov. DK PM opozarja na nujnost odprave ugotovljenih pomanjkljivosti , ker
verjame, da sodelovanje z gospodarstvom povečuje kakovost izpita pri četrti izpitni enoti poklicne mature in
posledično tudi srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Kandidati s posebnimi potrebami
DK PM ugotavlja nadaljevanje rasti števila kandidatov s posebnimi potrebami, ki pristopajo k poklicni maturi. Veča
se število vseh kategorij takšnih kandidatov, najbolj pa delež tistih, ki potrebujejo prilagoditve zaradi primanjkljajev
na posameznih področjih učenja. Najpogostejši prilagoditvi sta prilagojeni način ocenjevanja ali podaljšanje časa
opravljanja izpitov, ki pa ju kandidati le redko izkoristijo v celoti.
Večje število kandidatov s posebnimi potrebami na poklicni maturi pomeni za šole tudi več logističnih izzivov (in
težav), hkrati pa tudi veliko več dela za Ric pri odobritvah in pripravi izpitnih gradiv za prilagoditve na maturi.

Sklep
Državna komisija za poklicno maturo je ob pripravi letnega poročila za poklicno maturo 2018 izvedla poglobljeno
razpravo o postopkih izvedbe mature in rezultatih, ki so jih kandidati dosegli. Opravila je tudi temeljit premislek o
predlaganih spremembah, ki bi lahko povečale kakovost mature.
DK PM je izoblikovala te predloge in priporočila za nadaljnji razvoj poklicne mature:
−
−

−
−
−
−

zagotoviti je treba enake organizacijske, materialno-tehnične, kadrovske in finančne možnosti za izvedbo
poklicne mature, kot je to urejeno pri splošni maturi;
potrebno je nadaljevati proces zagotavljanja večje eksternosti in nadgradnja kakovostne priprave ter izvedbe
poklicne mature pri posameznih predmetih. Najprej bodo imenovane DPK PM za naslednje predmete:
elektrotehnika, gastronomija in turistične storitve ter gastronomija in turizem s podjetništvom, kozmetika,
mehatronika ter računalništvo. Eksterni del izpita naj se prične izvajati v letu 2020. Z enoletnim zamikom pa se
začne izvajati eksterni del izpita tudi za predmete: farmacija, gospodarstvo, logistika, medijska in grafična
tehnologija ter strojništvo. Pri tem DK PM in vse sodelujoče institucije pričakujejo odločno strokovno in
finančno podporo MIZŠ za izvajanje teh procesov;
uvede naj se obvezno periodično usposabljanje za vse ocenjevalce na poklicni maturi;
pri tujih jezikih naj se kot sestavni del izpita uvede preverjanje slušnega razumevanja; za izvedbo tega naj se
Ricu zagotovijo tudi ustrezni kadrovski pogoji;
za kakovostno presojo in izboljšanje kakovosti priprave izpitnih nalog naj se zagotovi zbiranje statističnih
podatkov po nalogah za pisne izpite, pri katerih so imenovane DPK PM;
DK PM podpira postopno uvedbo sistema e-ocenjevanja.

Državna komisija za poklicno maturo bo nadaljevala vse aktivnosti na področju uveljavljanja poklicne mature kot
enakovrednega stebra srednješolskega izobraževanja, ki daje srednjo strokovno ali poklicno izobrazbo, in sicer
tako za neposredni vstop na trg dela kot tudi za nadaljevanje strokovnega izobraževanja na terciarni stopnji.
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10 PRILOGE
10.1 Število zlatih maturantov po posameznem
izobraževalnem programu
Za izobraževalne programe, v katerih so bili tudi zlati maturanti, je navedeno število zlatih maturantov in število
vseh maturantov, ki so v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku uspešno opravili poklicno maturo.
Preglednica 10.1.1: Število zlatih maturantov po posameznem izobraževalnem programu
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10.2 Seznam zlatih maturantov poklicne mature
Preglednica 10.2.1: Seznam zlatih maturantov poklicne mature
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10.3 Koledar poklicne mature 2018
Spomladanski izpitni rok 2018
29. maj 2018

Začetek spomladanskega izpitnega roka

30. marec 2018

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

19. maj 2018

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi
iz upravičenih razlogov

25. maj 2018

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

Pisni izpiti
29. maj 2018

Slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

2. junij 2018

Angleščina

6. junij 2018

Nemščina

9. junij 2018

Matematika

11. junij 2018

Drugi predmet poklicne mature

12. junij 2018

Slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot tuji
in drugi jezik

Ustni izpiti in četrti predmet
Od 13. do 22. junija 2018
Opomba: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in
poklicne mature šola lahko le izjemoma organizira
ustne izpite 2. in 9. junija 2018.
Seznanitev kandidatov z uspehom
pri poklicni maturi
6. julij 2018
9. julij 2018

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo
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Jesenski izpitni rok 2018
24. avgust 2018

Začetek jesenskega izpitnega roka

7. julij 2018

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

14. avgust 2018

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz
upravičenih razlogov

20. avgust 2018

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

Pisni izpiti
24. avgust 2018

Slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

27. avgust 2018

Matematika

29. avgust 2018

Angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik,
italijanščina kot tuji in drugi jezik

31. avgust 2018

Drugi predmet poklicne mature

Ustni izpiti in četrti predmet
Od 24. avgusta do 5. septembra 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni
maturi
10. september 2018
13. september 2018

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo

Zimski izpitni rok 2018
1. februar 2019

Začetek zimskega izpitnega roka

3. december 2018

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

22. januar 2019

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi
iz upravičenih razlogov

28. januar 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

Pisni izpiti
1. februar 2019

Slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

4. februar 2019

Drugi predmet poklicne mature

5. februar 2019

Matematika, angleščina, nemščina, slovenščina kot
drugi jezik, italijanščina kot tuji in drugi jezik

Ustni izpiti in četrti predmet
Od 6. do 15. februarja 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni
maturi
4. marec 2019
7. marec 2019
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10.4 Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo (ŠMK PM)
1.
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Predsednica ŠMK: Jelena Keršnik
Tajnica ŠMK: Alenka Arh Šmuc

11.
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Predsednica ŠMK: Ana Šterbenc
Tajnica ŠMK: Martina Koražija

2.
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Predsednik ŠMK: Tomaž Markovič
Tajnica ŠMK: Tanja Masterl

12.
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo Ljubljana
Predsednica ŠMK: Marija Šušteršič
Tajnica ŠMK: Angela Petek

3.
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije Ljubljana
Predsednica ŠMK: Helena Lazar
Tajnik ŠMK: Rajko Bošnjak
4.
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Predsednica ŠMK: Andreja Preskar
Tajnica ŠMK: Mateja Berlec
5.
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola
in gimnazija Ljubljana
Predsednik ŠMK: Uroš Breskvar
Tajnica ŠMK: Tanja Kocjan
6.
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena
šola Ljubljana
Predsednik ŠMK: Gvido Jager
Tajnica ŠMK: Erna Klanjšek Tomšič
7.
Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola
Ljubljana
Predsednica ŠMK: Majda Kanop
Tajnik ŠMK: Miran Jamnik
8.
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Predsednica ŠMK: Marjetka Bizjak
Tajnica ŠMK: Vesna Kralj
9.
Srednja šola Domžale
Predsednik ŠMK: Andrej Pezdirc
Tajnik ŠMK: Branimir Vrtek
10.
Srednja šola Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica
Predsednik ŠMK: Milan Jevnikar
Tajnica ŠMK: Dragica Eržen

13.
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
Ljubljana
Predsednica ŠMK: Marjeta Smole
Tajnica ŠMK: Mojca Jerala
14.
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
Ljubljana
Predsednik ŠMK: Gregor Markelj
Tajnica ŠMK: Mojca Levin Fakin
15.
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in
kemijska šola
Predsednik ŠMK: Zdenko Nosan
Tajnica ŠMK: Helena Prevc
16.
Srednja trgovska šola Ljubljana
Predsednica ŠMK: Elizabeta Hernaus Berlec
Tajnica ŠMK: Stanislava Pfeifer-Buko
17.
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Predsednik ŠMK: Dušan Vodeb
Tajnica ŠMK: Maja Ipavec
18.
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in
umetniška gimnazija Ljubljana
Predsednik ŠMK: Alojz Pluško
Tajnica ŠMK: Veronika Šmid
19.
Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana
Predsednica ŠMK: Darinka Martinčič Zalokar
Tajnica ŠMK: Staša Sever
20.
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Predsednica ŠMK: Frančiška Al - Mansour
Tajnica ŠMK: Majda Grašič
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21.
Ekonomska šola Ljubljana
Predsednica ŠMK: Ema Kozar
Tajnica ŠMK: Jasna Jevšek
22.
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Kamnik
Predsednica ŠMK: Saša Markovič
Tajnica ŠMK: Vera Vrhovnik

32.
Javni zavod Cene Štupar-Center za
izobraževanje Ljubljana
Predsednik ŠMK: Bojan Hajdinjak
Tajnica ŠMK: Renata Bačvič
33.
B2, d. o. o., Srednja šola Ljubljana, zasebna šola
Predsednica ŠMK: Lidija Weis
Tajnica ŠMK: Polona Zega

23.
Srednja šola Zagorje, Zagorje ob Savi
Predsednica ŠMK: Aljaša Urbanija
Tajnica ŠMK: Tatjana Zupanc

34.
Paratus, d. o. o., Ljubljana
Predsednik ŠMK: Bojan Flac
Tajnica ŠMK: Sergeja Petročnik

24.
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Predsednica ŠMK: Bernarda Kokalj
Tajnik ŠMK: Aleš Zavrl

35.
Zavod AI - Akademija za inovativnost, Ljubljana
Predsednica ŠMK: Anita Jelen Žmitek
Tajnica ŠMK: Senja Trstenjak

25.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum,
Ljubljana
Predsednik ŠMK: Albert Štrancar
Tajnica ŠMK: Mateja Vurnik

36.
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Gimnazija in veterinarska šola
Predsednica ŠMK: Marjana Mastinšek-Šuštar
Tajnica ŠMK: Andreja Petek

26.
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra,
Kamnik
Predsednica ŠMK: Bernarda Trstenjak
Tajnica ŠMK: Gabrijela Gregorič

37.
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Živilska šola
Predsednica ŠMK: Tatjana Šček Prebil
Tajnik ŠMK: Marko Basej

27.
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Predsednica ŠMK: Silva Kastelic
Tajnica ŠMK: Vera Orešnik

38.
Čas - Zasebna šola za varnostno izobraževanje,
d. o. o., Ljubljana
Predsednik ŠMK: Tomaž Čas
Tajnik ŠMK: Rožle Bratec Mrvar

28.
Zasavska ljudska univerza, Zagorje ob Savi
Predsednica ŠMK: Polona Trebušak
Tajnica ŠMK: Tina Petek
29.
LANDIS, d. o. o., Izobraževanje in poslovno
svetovanje, Ljubljana
Predsednik ŠMK: Tomaž Šmid
Tajnica ŠMK: Monika Kačičnik
30.
Izobraževalni center GEOSS, d. o. o.,
Izobraževanje odraslih, Litija
Predsednica ŠMK: Sabina Rovšek
Tajnica ŠMK: Klavdija Mali
31.
ERUDIO Izobraževalni center, Ljubljana
Predsednica ŠMK: Nataša Muršec
Tajnica ŠMK: Boni Colnar
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39.
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega
varovanja, OE Center za usposabljanje
varnostnega osebja, Ljubljana
Predsednik ŠMK: Drago Velički
Tajnica ŠMK: Helena Prevc
40.
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Predsednik ŠMK: Samo Robič
Tajnica ŠMK: Karmen Puconja
41.
III. gimnazija Maribor
Predsednica ŠMK: Marija Lešer
Tajnica ŠMK: Maja Čelan
42.
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Predsednica ŠMK: Andreja Zver Dobaj
Tajnica ŠMK: Majda Poš Vrabl
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43.
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Predsednica ŠMK: Irena Srša Žnidarič
Tajnica ŠMK: Nataša Kralj

54.
Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
Predsednik ŠMK: Marjan Horvat
Tajnica ŠMK: Marija Ban

44.
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Predsednica ŠMK: Alenka Ambrož Jurgec
Tajnica ŠMK: Milena Cajzek

55.
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
Predsednik ŠMK: Rajko Fajt
Tajnik ŠMK: Bojan Terbuc

45.
Biotehniška šola Maribor
Predsednik ŠMK: Anton Krajnc
Tajnica ŠMK: Romana Šuman

56.
Prometna šola Maribor - Srednja prometna šola
Predsednica ŠMK: Mira Jug Skledar
Tajnica ŠMK: Klavdija Živko Pal

46.
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Predsednik ŠMK: Aleš Hus
Tajnik ŠMK: Franc Korpič

57.
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna
šola
Predsednik ŠMK: Darko Kukovec
Tajnik ŠMK: Petar Kos

47.
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola
Ravne na Koroškem
Predsednica ŠMK: Ivanka Stopar
Tajnica ŠMK: Veronika Kotnik
48.
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Predsednik ŠMK: Dušan Erjavec
Tajnica ŠMK: Eva Hercog
49.
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Predsednica ŠMK: Nadja Jager Popović
Tajnica ŠMK: Andreja Milanez Ritonja
50.
Srednja trgovska šola Maribor
Predsednica ŠMK: Tanja Lakoše
Tajnica ŠMK: Darja Lesjak
51.
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Predsednica ŠMK: Katja Rek
Tajnica ŠMK: Barbara Princes
52.
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA, Srednja
šola za prehrano in živilstvo, Maribor
Predsednik ŠMK: Davorin Urih
Tajnica ŠMK: Karmen Jurčevič
53.
Šolski center Ptuj, Ekonomska šola
Predsednik ŠMK: Darja Harb
Tajnik ŠMK: Vida Vidovič

58.
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Predsednik ŠMK: Bojan Lampret
Tajnica ŠMK: Jelka Avguštin
59.
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja
zdravstvena šola
Predsednik ŠMK: Blaž Šušel
Tajnica ŠMK: Boža Zalesnik
60.
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Predsednica ŠMK: Brigita Kruder
Tajnica ŠMK: Maja Kanop Krevh
61.
B2, d. o. o., Srednja šola Maribor, zasebna šola
Predsednica ŠMK: Lidija Weis
Tajnica ŠMK: Valerija Ferlinc
62.
DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno
središče, d. o.o., Maribor
Predsednica ŠMK: Helena Vogrinec
Tajnica ŠMK: Barbara Slanič
63.
Ljudska univerza Ptuj
Predsednica ŠMK: Mojca Volk
Tajnica ŠMK: Mateja Hlupič
64.
Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza
Predsednica ŠMK: Irena Urankar
Tajnica ŠMK: Anita Brglez
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65.
Ljudska univerza Ravne, Ravne na Koroškem
Predsednica ŠMK: Anja Benko
Tajnica ŠMK: Veronika Kotnik

76.
Srednja zdravstvena šola Celje
Predsednica ŠMK: Katja Pogelšek Žilavec
Tajnica ŠMK: Maja Basle

66.
Srednja šola Slovenska Bistrica
Predsednica ŠMK: Iva Pučnik Ozimič
Tajnica ŠMK: Andreja Šulek

77.
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije
Predsednica ŠMK: Simona Črep
Tajnica ŠMK: Lidija Leskovšek

67.
Gimnazija Ormož
Predsednica ŠMK: Klavdija Zorjan Škorjanec
Tajnik ŠMK: Peter Luknjar
68.
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola
Slovenj Gradec in Muta
Predsednik ŠMK: Bernard Kresnik
Tajnica ŠMK: Nevenka Žlebnik
69.
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo,
geotehniko in okolje
Predsednik ŠMK: Peter Rozman
Tajnica ŠMK: Polonca Glojek
70.
Šolski center Velenje, Šola za rudarstvo in
varstvo okolja
Predsednik ŠMK: Peter Rozman
Tajnica ŠMK: Polonca Glojek
71.
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška
šola
Predsednik ŠMK: Simon Konečnik
Tajnica ŠMK: Mojca Ošep
72.
Gimnazija Celje - Center
Predsednik ŠMK: Gregor Deleja
Tajnica ŠMK: Saša Ogrizek
73.
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Predsednica ŠMK: Bernarda Marčeta
Tajnica ŠMK: Lilijana Povalej
74.
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko
Predsednik ŠMK: Igor Lupše
Tajnica ŠMK: Sonja Pavlič
75.
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Predsednik ŠMK: Iztok Leskovar
Tajnica ŠMK: Andreja Lesjak
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78.
Šolski center Rogaška Slatina
Predsednica ŠMK: Dubravka Berc Prah
Tajnica ŠMK: Helena Topolovec
79.
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo
in varovanje okolja
Predsednica ŠMK: Irena Posavec
Tajnik ŠMK: Aleš Dobnik
80.
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo
Predsednik ŠMK: Mojmir Klovar
Tajnik ŠMK: Marko Vrečko
81.
Šolski center Velenje, Šola za storitvene
dejavnosti
Predsednica ŠMK: Mateja Klemenčič
Tajnica ŠMK: Dragica Tomelj
82.
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, SIC Izobraževanje odraslih in svetovanje
Predsednica ŠMK: Jasmina Mihelak Zupančič
Tajnica ŠMK: Ana Patricija Košir
83.
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,
Srednja poklicna in strokovna šola
Predsednica ŠMK: Štefanija Kos Zidar
Tajnica ŠMK: Bogdana Kapitler
84.
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in
strokovna šola
Predsednik ŠMK: Janez Vodopivc
Tajnica ŠMK: Simeona Rakun
85.
UPI Ljudska univerza Žalec
Predsednica ŠMK: Franja Centrih
Tajnica ŠMK: Marjana Rogel Peršič
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86.
Andragoški zavod, Ljudska univerza Velenje
Predsednica ŠMK: Brigita Kropušek Ranzinger
Tajnica ŠMK: Jasmina Felicijan

96.
Srednja šola Jesenice
Predsednica ŠMK: Monika Lotrič
Tajnica ŠMK: Nevenka Bregar

87.
Ljudska univerza Celje
Predsednica ŠMK: Dubravka Milovanović
Tajnica ŠMK: Ines Stilin

97.
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Predsednica ŠMK: Marjana Potočnik
Tajnica ŠMK: Mojca Vergelj

88.
Mocis, Center za izobraževanje odraslih,
Slovenj Gradec
Predsednica ŠMK: Sonja Lakovšek
Tajnica ŠMK: Kristina Navotnik

98.
Ljudska univerza Radovljica
Predsednica ŠMK: Mateja Rozman Amon
Tajnica ŠMK: Mojca Šolar Perko

89.
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja
poklicna in strokovna šola Zreče
Predsednica ŠMK: Jasmina Mihelak Zupančič
Tajnik ŠMK: Dušan Špoljar
90.
Ljudska univerza Rogaška Slatina, Zavod za
izobraževanje in kulturo
Predsednica ŠMK: Lidija Sovinc
Tajnica ŠMK: Nataš Hohnjec
91.
Prah izobraževalni center, d. o. o., Srednja
strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina zasebna šola
Predsednik ŠMK: Igor Prah
Tajnica ŠMK: Nina Šket
92.
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Predsednica ŠMK: Ksenija Lipovšček
Tajnica ŠMK: Nevenka Kunšič
93.
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za
strojništvo
Predsednica ŠMK: Mojca Šmelcer
Tajnica ŠMK: Ana Vidic
94.
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za
lesarstvo
Predsednik ŠMK: Milan Štigl
Tajnik ŠMK: Aleš Malnarič
95.
Biotehniški center Naklo - Srednja šola
Predsednica ŠMK: Andreja Ahčin
Tajnica ŠMK: Urška Teran Ravnikar

99.
Ljudska univerza Škofja Loka
Predsednik ŠMK: Jaka Šubic
Tajnica ŠMK: Tanja Avman
100.
Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje
in kulturo
Predsednica ŠMK: Mateja Šmid
Tajnica ŠMK: Karmen Kosem
101.
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska,
storitvena in gradbena šola
Predsednica ŠMK: Šmid Nada
Tajnica ŠMK: Gabrijela Jošt
102.
Ljudska univerza Tržič
Predsednik ŠMK: Mitja Slapar
Tajnica ŠMK: Kristina Zupan
103.
B & B izobraževanje in usposabljanje,
d. o .o., Kranj
Predsednik ŠMK: Brane Lotrič
Tajnica ŠMK: Polona Biba Drol
104.
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
Predsednica ŠMK: Margareta Mihelič
Tajnik ŠMK: Domen Mihelič
105.
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Predsednik ŠMK: Aljaž Rogelj
Tajnica ŠMK: Simona Rozman
106.
Gimnazija Jurija Vege, Idrija
Predsednica ŠMK: Karmen Vidmar
Tajnica ŠMK: Klavdija Stepančič
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107.
Šolski center Nova Gorica, OE Srednja
ekonomska in trgovska šola
Predsednica ŠMK: Inga Krusič Lamut
Tajnica ŠMK: Tanja Ušaj Hvalič
108.
Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina
Predsednica ŠMK: Andrej Rutar
Tajnica ŠMK: Tatjana Kodelja
109.
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in
zdravstvena šola
Predsednica ŠMK: Vesna Žele
Tajnica ŠMK: Tanja Ušaj Hvalič
110.
Šolski center, Biotehniška šola, Šempeter pri
Gorici
Predsednica ŠMK: Barbara Miklavčič Velikonja
Tajnica ŠMK: Janja Barber Rojc
111.
Ljudska univerza Nova Gorica
Predsednica ŠMK: Nada Uršič Debeljak
Tajnica ŠMK: Alenka Podgornik
112.
Elektrotehniška in računalniška šola Nova
Gorica
Predsednik ŠMK: Robert Peršič
Tajnica ŠMK: Ksenija Vogrinc
113.
Šolski center Nova Gorica - Strojna, prometna in
lesarska šola
Predsednik ŠMK: Herman Besednjak
Tajnica ŠMK: Ksenija Vogrinc
114.
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Predsednica ŠMK: Cvetka Kernel
Tajnica ŠMK: Nataša Ujčič
115.
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Predsednica ŠMK: Breda Švara
Tajnica ŠMK: Branka Žerjal
116.
Srednja šola Izola
Predsednica ŠMK: Adelija Perne
Tajnica ŠMK: Lučka Jevnikar
117.
Srednja tehniška šola Koper
Predsednica ŠMK: Iztok Drožina
Tajnica ŠMK: Erika Korošec
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118.
Srednja šola Pietro Coppo, Izola
Predsednik ŠMK: Alberto Scheriani
Tajnica ŠMK: Mirjana Zennaro Mojškerc
119.
Šolski center Postojna, Srednja šola
Predsednica ŠMK: Helena Posega Dolenc
Tajnica ŠMK: Kajetana Tornič
120.
Šolski center Srečka Kosovela Sežana Gimnazija in ekonomska šola
Predsednik ŠMK: Dušan Štolfa
Tajnica ŠMK: Jana Bele Lutman
121.
Srednja šola Izola
Predsednica ŠMK: Adelija Perne
Tajnica ŠMK: Liljana Čačić
122.
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, GEPŠ
Predsednik ŠMK: Borut Butinar
Tajnica ŠMK: Kristina Ugrin Knap
123.
Ljudska univerza Koper
Predsednica ŠMK: Kristina Udovič Kocjančič
Tajnica ŠMK: Petra Verbič
124.
Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza
Postojna, Postojna
Predsednica ŠMK: Tina Bazjako
Tajnica ŠMK: Lea Poropat
125.
Ljudska univerza Sežana
Predsednica ŠMK: Aljana Resinovič
Tajnica ŠMK: Mateja Kralj
126.
Izobraževalni center Memory, d. o. o., Dutovlje
Predsednica ŠMK: Ksenija Turk
Tajnik ŠMK: Peter Martinčič
127.
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in
gimnazija
Predsednica ŠMK: Vladimira Šuštaršič
Tajnica ŠMK: Elizabeta Pintarič
128.
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola
in tehniška gimnazija
Predsednik ŠMK: Boris Plut
Tajnica ŠMK: Ana Šterk Bukovac
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129.
Srednja šola Črnomelj
Predsednica ŠMK: Elizabeta Prus
Tajnica ŠMK: Anica Želježnjak
130.
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in
turizma OE Srednja šola za gostinstvo in
turizem, Novo mesto
Predsednik ŠMK: Jože Avsec
Tajnica ŠMK: Maja Skubic Avsec

138.
Šolski center Krško-Sevnica, Srednja poklicna in
strokovna šola Krško
Predsednik ŠMK: Jože Pavlovič
Tajnik ŠMK: Miran Pungerčič
139.
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma,
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Predsednica ŠMK: Vida Hlebec
Tajnica ŠMK: Mojca Vrečer

131.
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Predsednik ŠMK: Sebastijan Brežnjak
Tajnica ŠMK: Petra Štritof Šiško

140.
Dvojezična srednja šola Lendava
Predsednica ŠMK: Silvija Hajdinjak Prendl
Tajnica ŠMK: Brigita Laj

132.
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena,
lesarska in vzgojiteljska šola
Predsednica ŠMK: Damjana Gruden
Tajnica ŠMK: Nadja Kapš

141.
Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer
Predsednik ŠMK: Zvonko Kustec
Tajnica ŠMK: Nina Pečnik

133.
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena
in kemijska šola
Predsednica ŠMK: Damjana Papež
Tajnica ŠMK: Andreja Kmet
134.
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Poklicna in
strokovna šola
Predsednica ŠMK: Mojca Tomažin
Tajnik ŠMK: Boris Ambrož
135.
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Predsednica ŠMK: Patricija Pavlič
Tajnica ŠMK: Kristina Jerič
136.
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Predsednik ŠMK: Gregor Sepaher
Tajnica ŠMK: Anita Jakše
137.
Šolski center Novo mesto, Enota za
izobraževanje odraslih
Predsednik ŠMK: Zlatko Zepan
Tajnica ŠMK: Brigita Sinur

142.
Ekonomska šola Murska Sobota
Predsednik ŠMK: Darko Petrijan
Tajnica ŠMK: Cvetka Gomboc Alt
143.
Biotehniška šola Rakičan, Murska Sobota
Predsednica ŠMK: Simona Potočnik
Tajnica ŠMK: Saša Kerčmar
144.
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Predsednik ŠMK: Ludvik Sukič
Tajnik ŠMK: Marjan Čerpnjak
145.
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Predsednica ŠMK: Zlatka Lebar
Tajnik ŠMK: Božidar Šalamon
146.
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Predsednica ŠMK: Janja Prašnikar Neuvirt
Tajnica ŠMK: Tanja Škrilec Švegl
147.
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
Predsednica ŠMK: Andreja Vučak Hribar
Tajnica ŠMK: Darja Roškar
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