
  

 

 

PREDMETI  

  

EKONOMSKI TEHNIK  

  

SLOVENŠČINA   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za slovenščino za poklicno maturo (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 

na 104. seji 5. 7. 2007).   

Zgradba izpita: Pisni in ustni izpit   

Členitev pisnega izpita: Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila: Izpitna pola 2: 

interpretacija poljubnega umetnostnega besedila (kratke pesmi) ali odlomka umetnostnega 

besedila. Naloge pisnega dela izpita so enake za vse kandidate.   

Čas pisanja: Izpitna pola 1: 60 minut, izpitna pola 2: 60 minut   

Ocenjevanje: Pisni izpit 60 % ocene; ustni izpit 40 % ocene.   

Pripomočki Nalivno pero ali kemični svinčnik.   

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir:  

Izpitne pole in ocenjevanje (dostopanje do gradiva)  

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/slovenscina/  

GOSPODARSTVO   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo gospodarstvo (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 

na 124. seji, 9. 7. 2010).   

Deli izpita v točkah: pisni izpit: 40 točk, ustni izpit: 60 točk   

Členitev pisnega izpita in trajanje: 1. izpitna pola: 90 min  

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021, 

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir:  

Izpitne pole in ocenjevanje (dostopanje do gradiva) 

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/gospodarstvo/ 

MATEMATIKA   
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Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo, matematika (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 

na 104. seji 5. 7. 2007).   

Zgradba izpita : Pisni in ustni izpit   

Členitev pisnega izpita Izpitna pola: 9 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, 

od katerih kandidat izbere in reši dve. Naloge pisnega dela izpita so enake za vse kandidate.   

Čas pisanja: 120 minut   

Ocenjevanje: Pisni izpit 70 % ocene; ustni izpit 30 % ocene.   

Pripomočki: Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez 

grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), 

ravnilo in kotomer. Nabor (morebiti uporabnih) formul je del izpitne pole.   

  

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir: 

Izpitne pole in ocenjevanje (dostopanje do gradiva) 

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/matematika/  

  

ANGLEŠČINA   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo, angleščina (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje na 104.seji 5.7. 2007).   

Zgradba izpita: Pisni in ustni izpit   

Členitev pisnega izpita Izpitna pola 1: A – bralno razumevanje, B – poznavanje in raba 

jezika, Izpitna pola 2: pisno sporočanje A – krajši pisni sestavek, B – vodeni spis. Naloge 

pisnega dela izpita so enake za vse kandidate.   

Čas pisanja: Izpitna pola 1: 60 minut, Izpitna pola 2: 60 minut.   

Ocenjevanje: Pisni izpit 60 % ocene; ustni izpit 40 % ocene.   

Pripomočki: Nalivno pero ali kemični svinčnik, angleško-angleški slovar, slovensko-angleški 

slovar, angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki).   

  

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir: Izpitne pole in 
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ocenjevanje (dostopanje do gradiva) 

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/anglescina/  

ITALIJANŠČINA (kot tuji in drugi jezik; tretji predmet poklicne mature)   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo italijanščina (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje na 80. seja, 16. 6. 2005).   

Zgradba izpita: Pisni in ustni izpit   

Deli izpita in število možnih točk: Pisni del izpita: 60 točk, ustni del izpita: 40 točk   

Členitev pisnega izpita in trajanje: Izpitna pola 1: 60 minut A – bralno razumevanje B – 

poznavanje in raba jezika Izpitna pola 2: 60 minut A – krajše (strokovno) besedilo v eni 

izmed stalnih oblik sporočanja B – besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice   

  

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir: 

Izpitne pole in ocenjevanje (dostopanje do gradiva) 

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/ita_tuji_jezik/  

  

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo gospodarstvo (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje na 124. seji, 9. 7. 2010).   

Deli in členitev izpita v točkah: izdelek oziroma storitev: 70 točk, od tega: načrtovanje: 10 

točk, izvedba: 50 točk, dokumentacija: 10 točk in zagovor: 30 točk   

(Glej internetno stran https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/, TEME ZA  

4. PREDMET POKLICNE MATURE)  

  

  

ARANŽERSKI TEHNIK  

  

SLOVENŠČINA   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za slovenščino za poklicno maturo (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 

na 104. seji 5. 7. 2007).   
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Zgradba izpita: Pisni in ustni izpit   

Členitev pisnega izpita: Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila: Izpitna pola 2: 

interpretacija poljubnega umetnostnega besedila (kratke pesmi) ali odlomka umetnostnega 

besedila. Naloge pisnega dela izpita so enake za vse kandidate.   

Čas pisanja: Izpitna pola 1: 60 minut, izpitna pola 2: 60 minut   

Ocenjevanje: Pisni izpit 60 % ocene; ustni izpit 40 % ocene.   

Pripomočki Nalivno pero ali kemični svinčnik.   

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir:  

Izpitne pole in ocenjevanje (dostopanje do gradiva)  

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/slovenscina/  

  

MATEMATIKA   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo, matematika (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 

na 104. seji 5. 7. 2007).   

Zgradba izpita : Pisni in ustni izpit   

Členitev pisnega izpita Izpitna pola: 9 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, 

od katerih kandidat izbere in reši dve. Naloge pisnega dela izpita so enake za vse kandidate.   

Čas pisanja: 120 minut   

Ocenjevanje: Pisni izpit 70 % ocene; ustni izpit 30 % ocene.   

Pripomočki: Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez 

grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), 

ravnilo in kotomer. Nabor (morebiti uporabnih) formul je del izpitne pole.   

  

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir: 

Izpitne pole in ocenjevanje (dostopanje do gradiva) 

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/matematika/  
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ANGLEŠČINA   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo, angleščina (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje na 104.seji 5.7. 2007).   

Zgradba izpita: Pisni in ustni izpit   

Členitev pisnega izpita Izpitna pola 1: A – bralno razumevanje, B – poznavanje in raba 

jezika, Izpitna pola 2: pisno sporočanje A – krajši pisni sestavek, B – vodeni spis. Naloge 

pisnega dela izpita so enake za vse kandidate.   

Čas pisanja: Izpitna pola 1: 60 minut, Izpitna pola 2: 60 minut.   

Ocenjevanje: Pisni izpit 60 % ocene; ustni izpit 40 % ocene.   

Pripomočki: Nalivno pero ali kemični svinčnik, angleško-angleški slovar, slovensko-angleški 

slovar, angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki).   

  

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir: 

Izpitne pole in ocenjevanje (dostopanje do gradiva) 

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/anglescina/  

  

ITALIJANŠČINA (kot tuji in drugi jezik; tretji predmet poklicne mature)   

Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo italijanščina (na predlog 

Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje na 80. seja, 16. 6. 2005).   

Zgradba izpita: Pisni in ustni izpit   

Deli izpita in število možnih točk: Pisni del izpita: 60 točk, ustni del izpita: 40 točk   

Členitev pisnega izpita in trajanje: Izpitna pola 1: 60 minut A – bralno razumevanje B – 

poznavanje in raba jezika Izpitna pola 2: 60 minut A – krajše (strokovno) besedilo v eni 

izmed stalnih oblik sporočanja B – besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice   

  

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/ Vir: 

Izpitne pole in ocenjevanje (dostopanje do gradiva) 

https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/ita_tuji_jezik/   
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OBLIKOVANJE V ARANŽERSTVU   

  
Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo oblikovanje v aranžerstvu (na 

predlog Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje na 106. seji, 21. 3. 2008).   
 Delitev izpita v točkah: pisni izpit: 60 točk, ustni izpit: 40 točk   
Členitev pisnega izpita in trajanje: 1. izpitna pola: 45 minut, 2. izpitna pola: 45 minut   

  

Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021,  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/  

  

  
IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR   

  
Podlaga za izpit: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo izdelek oziroma storitev in zagovor 

(na predlog Državne komisije za poklicno maturo ga je določil Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje na seji, 16. 6. 2004, in 90. seji, 28. 3. 2006).   

Delitev in členitev izpita v točkah: izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega: načrtovanje: 10 

točk, izvedba: 60 točk,  dokumentacija 10 točk  Zagovor: 20 točk.  

  

(Glej internetno stran https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/, TEME ZA  

4. PREDMET POKLICNE MATURE)  

  

https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/
https://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202021/2019082714522836/
https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/
https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/
https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/
https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/
https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/
https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/
https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/
https://scsks.splet.arnes.si/za-dijake-2/poklicna-matura/

