
Šolska maturitetna komisija in šolske izpitne komisije 

Šolska maturitetna komisija (ŠMK) vodi poklicno maturo na šoli. Sestavljajo jo: 

predsednik, namestnik, tajnik in dva člana. Predsednik ŠMK je ravnatelj. Namestnika, 

tajnika in člane ŠMK imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole v začetku 

šolskega leta za obdobje od 1. novembra do 31. oktobra naslednjega šolskega leta. 

Sestavo ŠMK objavi najkasneje do konca oktobra tekočega šolskega leta. ŠMK na SGGEŠ 

sestavljajo: 

Predsednica: Irena Posavec, univ.dipl.inž. 

Namestnik: Smiljan Čujež, prof. 

Člana: Mojca Kostanjšek prof., Marjeta Petriček univ.dipl.inž. 

Tajnik: Aleš Dobnik univ.dipl.inž. 

ŠMK izvaja naslednje splošne pristojnosti: 

– organizira in vodi poklicno maturo na šoli, 

– določi nadzorne učitelje pri pisnem izpitu, izdelavi izdelka oziroma storitve, 

– določi ocenjevalce za pisni izpit, 

– določi seznam tem za seminarske naloge in izdelke oziroma storitve, 

– potrdi kandidatu predlog seminarske naloge ali izdelka oziroma storitve ter določi 

mentorja, 

– v skladu z izpitnim katalogom določi uporabo pripomočkov pri izpitu, 

– določi in objavi dan in uro opravljanja izpita ter razpored po prostorih, 

– določi merila za pretvorbo točk v ocene pri drugi in četrti izpitni enoti, 

– določa ocene za posamezne predmete oziroma splošni učni uspeh kandidatov, 

– določa navodila za izvedbo poklicne mature na šoli, 

– sprejme poročilo o poteku in rezultatih poklicne mature in 

– odloča o drugih zadevah, določenih s pravilnikom o poklicni maturi.  

Šolske izpitne komisije (ŠIK) veljajo za vse tri roke. Šola objavi njihovo sestavo ter 

datum in uro za posamezni izpit najkasneje sedem dni pred začetkom izpitnega roka. ŠIK 

za prvi, drugi in tretji predmet sestavljajo predsednik, izpraševalec in član. Praviloma sta 

v komisiji dva učitelja tega predmeta. Predsednik ŠIK skrbi za pravilen potek izpita in 

vodi zapisnik. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki je kandidata poučeval v zaključnem 

letniku Praviloma je učitelj tega predmeta na šoli.  

Izdelek pri pisnem izpitu ocenjuje ocenjevalec. Ocenjevalec je praviloma učitelj tega 

predmeta na šoli. Morebitnega drugega ocenjevalca določi minister na predlog Državne 

izpitne komisije za POM (DIK). 

ŠIK za četrti predmet sestavljajo predsednik, mentor (ocenjevalec izdelka/storitve in 

izpraševalec pri zagovoru) ter član. V komisiji sta praviloma dva učitelja tega predmeta. 



Predsednik skrbi za pravilen potek izpita in vodi zapisnik. Minister lahko na predlog DIK 

določi četrtega zunanjega člana. ŠIK lahko odloča tudi, če zunanji član ni prisoten. 

 

 


