
 

Novo mesto, 20. november 2022 

 

KOLEDAR POKLICNE MATURE za šolsko leto 2022/2023 

ponedeljek 3. 10. 2022 Zadnji rok za seznanitev kandidatov s predmetnimi izpitnimi katalogi. 

ponedeljek 31. 10. 2022 Zadnji rok za oddajo vloge za odobritev teme in mentorja za 4. predmet  

 

torek 

 

15. 11. 2022 

Zadnji rok za oddajo: 
- predprijave k poklicni maturi (spomladanski rok), 
- vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) na 

podlagi odločbe za S, J in Z izpitni rok poklicne mature, 
- predprijave k izpitu iz posameznega predmeta splošne mature (5. predmet) na 

šolo z gimnazijskim programom, 

- vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) pri 
posameznem predmetu SM na podlagi odločbe za S, J in Z izpitni rok na šoli z 
gimnazijskim programom. 

sreda 30.11.2022 Zadnji rok za objavo koledarja poklicne mature na šolski oglasni deski ali šolski spletni 
strani. 

četrtek 22. 12. 2022 Zadnji rok za 1. obvezno posvetovanje pri mentorju glede izdelka pri 4. predmetu. 
Mentorji kandidatom izdajo navodila za 4. predmet in jih seznanijo s pravili in 
posledicami kršitev le teh pri opravljanju 4. predmeta (lesarski in gradbeni oddelek). 

sobota 31. 12. 2022 Zadnji rok za potrditev teme in mentorja za 4. predmet in izdajo sklepa. 

petek 17. 3. 2023 Zadnji rok za 2. obvezno posvetovanje z mentorjem glede izdelka pri 4. predmetu 
(lesarski in gradbeni oddelek). 

petek 17.3. 2023 Zadnji rok za potrditev teme in mentorja za 4. predmet (predšolska vzgoja) in izdajo 
sklepa. SKLEP ŠMK 

torek 28. 3. 2023 Zadnji rok za oddajo: 
‑ prijave k poklicni maturi (spomladanski rok), 
‑ prijave k izpitu iz posameznega predmeta splošne mature (5. predmet) na šolo 
‑ z gimnazijskim programom (spomladanski rok), 

‑ vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) brez 

‑ odločbe o usmeritvi za spomladanski izpitni rok. 

petek 21. 4. 2023 Zadnji rok za 3. obvezno posvetovanje z mentorjem glede izdelka pri 4. predmetu 
(lesarski in gradbeni oddelki). 

ponedeljek 15. 5. 2023 Zadnji rok za končno oddajo celotne dokumentacije (projektne naloge) za 4. predmet 

tajnici poklicne mature v MIC 15a za opravljanje zagovora 4. predmeta v 

spomladanskem roku. 

sreda 17. 5. 2023 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov 

torek 23. 5. 2023 Zadnji rok za: 
‑ pisno odjavo kandidata od PM v spomladanskem roku. 
‑ predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM v spoml. roku 
‑ predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita iz predmeta 
‑ SM (5. predmet) na šoli z gimnazijskim programom  

četrtek 25. 5. 2022 Zadnji rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje PM v 
spomladanskem roku 

 
 



 

Spomladanski izpitni rok 2023  

sobota 27. 5. 2023 Pisni izpit iz angleščine. Začetek poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku. 

ponedeljek 29. 5. 2023 Pisni izpit iz slovenščine. 

sobota 3. 6. 2023 Pisni izpit matematike. 

četrtek 8. 6. 2023 Pisni izpit iz 2. predmeta (LES, GRA, VPO). 

od ponedeljka, 12. 6.  

do srede, 21. 6. 2023  
(izjemoma tudi 3. 6. in 10. 6. 2023 v 

skladu z Okvirnim koledarjem SM  in PM) 

Ustni izpiti in 4. predmet. 

sreda 5. 7. 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spričeval. 

četrtek 6. 7. 2023 Zadnji rok za prijavo kandidatov na jesenski rok PM in oddajo vloge KPP brez 

odločbe o usmeritvi za jesenski rok PM 

sobota 8. 7. 2023 Zadnji rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo PM. 

 

Jesenski izpitni rok 2023 

petek 18. 8. 2023 Zadnji rok za oddajo celotne dokumentacije za 4. predmet PM tajnici poklicne 
mature v MIC 15a ali po pošti za opravljanje zagovora v jesenskem roku. 

sobota 19. 8. 2023 Zadnji rok za: 
- pisno odjavo kandidatov od poklicne mature, 
- predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM na šoli in SM  

(5. predmet) na šoli z gimnazijskim programom, 
 

ponedeljek  21. 8. 2022 Zadnji rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje 
PM v jesenskem roku 

sreda 23. 8. 2023 Pisni izpit iz slovenščine. Začetek jesenskega roka, ustni izpiti. 

četrtek 24. 8. 2023 Pisni izpit iz matematike, ustni izpiti. 

petek 25. 8. 2023 Pisni izpit iz angleščine, ustni izpiti. 

sreda 30. 8. 2023 Pisni izpit iz 2. predmeta (LES, GRA, VPO), ustni izpiti. 

od srede, 23. 8.  

do petka 1. 9. 2023 

Ustni izpiti in 4. predmet. 

petek 8. 9. 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM roku in podelitev spričeval. 

ponedeljek 11. 9. 2023 Zadnji rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo. 

 

ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE poteka na Enoti za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo 

mesto. 

 
 
Nadja Kapš,          Damjana Gruden, 
tajnica ŠMK                predsednica ŠMK 
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