
 ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto 

 

Datum: 23. oktober 2018 

 

KOLEDAR INTERNIH DELOV SPLOŠNE MATURE 

 za šolsko leto 2018/2019 za dijake SSI in PTI programov 
 

LABORATORIJSKE VAJE – biologija, kemija, fizika, mehanika 
 

 laboratorijske vaje iz biologije se izvajajo med poukom v učilnici 124 > dijaki se udeležijo 

enega od terminov po dogovoru z mentorico 

mentorica: Valentina Mavrič Klenovšek (valentina.mavric@sc-nm.si) 

 

 laboratorijske vaje iz kemije se bodo izvajale v začetku februarja 2019 (natančen termin bo 

objavljen do konca decembra 2018) v učilnici 127 

mentor: Goran Pešić (goran.pesic@sc-nm.si) 

 

 laboratorijske vaje iz fizike se bodo izvajale v začetku decembra 2018 (natančen termin bo 

objavljen do sredine novembra 2018) v učilnici 125  

mentor: Matej Rožič (matej.rozic@sc-nm.si) 

 

 laboratorijske vaje iz mehanike se bodo izvajale v drugi polovici marca 2019 (natančen 

termin bo objavljen do konca februarja 2019)  

mentor: Uroš Avsec (uros.avsec@sc-nm.si) 

 

DAN DATUM VSEBINA 

torek 16.4.2019  rok za oddajo poročil o laboratorijskih vajah v 

spomladanskem izpitnem roku 

torek 14.5.2019  seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela 

maturitetnega izpita v spomladanskem roku na spletni 

strani http://matura.ric.si ali pri tajniku ŠMK SM 

petek 17.5.2019  zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk 

pri praktičnem delu maturitetnega izpita 

četrtek 16.8.2019  učitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela 

maturitetnega izpita v jesenskem roku 

sreda 4.9.2019  seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela 

maturitetnega izpita v jesenskem roku na spletni 

strani http://matura.ric.si ali pri tajniku ŠMK SM 

sobota 7.9.2019  zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih 

točk pri praktičnem delu maturitetnega izpita v 

jesenskem roku 

Podrobnejše informacije glede posameznega internega delu maturitetnega izpita prejmete pri 

učitelju- mentorju tega predmeta. 
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SEMINARSKE NALOGE – elektrotehnika, psihologija, sociologija 
 

 elektrotehnika 

mentor: Matej Kamin (matej.kamin@sc-nm.si)  

konzultacije: po predhodnem dogovoru v kabinetu D25k 

 

 psihologija 

mentor: Sebastijan Einsiedler (sebastijan.einsiedler@sc-nm.si)  

konzultacije: po predhodnem dogovoru v kabinetu 6 

 

 sociologija 

mentorica: Smiljana Valantič (smiljana.valantic@sc-nm.si) 

konzultacije: po predhodnem dogovoru ob petkih od 10:30 do 11:15 v kabinetu 324 

 

DAN DATUM VSEBINA 

torek 6.11.2018  rok za oddajo prijave za opravljanje seminarske naloge 

sreda 3.1.2019  učitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti 

prvi posvet oz. predložiti dispozicijo seminarske 

naloge 

četrtek 1.3.2019  učitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti 

drugi posvet oz. predložiti delovni osnutek 

seminarske naloge 

torek 16.4.2019  rok za oddajo seminarskih nalog  

torek 14.5.2019  seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela 

maturitetnega izpita v spomladanskem roku na spletni 

strani http://matura.ric.si ali pri tajniku ŠMK SM 

petek 17.5.2019  zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk 

pri praktičnem delu maturitetnega izpita 

četrtek 16.8.2019  učitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela 

maturitetnega izpita v jesenskem roku 

sreda 4.9.2019  seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela 

maturitetnega izpita v jesenskem roku na spletni 

strani http://matura.ric.si ali pri tajniku ŠMK SM 

sobota 7.9.2019  zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih 

točk pri praktičnem delu maturitetnega izpita v 

jesenskem roku 

 

Podrobnejše informacije glede posameznega internega delu maturitetnega izpita prejmete pri 

učitelju- mentorju tega predmeta. 

 

mailto:matej.kamin@sc-nm.si
mailto:sebastijan.einsiedler@sc-nm.si
mailto:smiljana.valantic@sc-nm.si
http://matura.ric.si/
http://matura.ric.si/


INTERNI DEL – zgodovina  
 

 mentorica: Vesna Čurk (vesna.curk@sc-nm.si);  

konzultacije: po predhodnem dogovoru vsak delovni petek ob 10:30 v kabinetu 251a 

 

Spomladanski izpitni rok 

DAN DATUM VSEBINA 

petek 8. 3. 2019 

ob  10h 

 opravljanje pisne naloge pri praktičnem delu 

zgodovine 

petek 15. 3. 2019 

ob 10h 

 izvajanje strokovne ekskurzije pri praktičnem delu 

zgodovine  

ponedeljek 18. 3. 2019  oddaja pisnega gradiva o strokovni ekskurziji (referat 

in poročilo) 

torek 15.5.2019  seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela 

maturitetnega izpita v spomladanskem roku na spletni 

strani http://matura.ric.si ali pri tajniku ŠMK SM 

petek 18.5.2019  zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih 

točk pri praktičnem delu maturitetnega izpita 

Načrt izvedbe praktičnega dela maturitetnega izpita za jesenski rok splošne mature 2019 bo 

objavljen 16.8.2019.  

 

 

Podrobnejše informacije glede posameznega internega delu maturitetnega izpita prejmete pri 

učitelju- mentorju tega predmeta. 

 

 

Tajnica ŠMK         Predsednik ŠMK 

Darja Marjanović, prof.                         Boris Plut, univ. dipl. inž. 
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