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Zimski izpitni rok PM 2018

AKTIVNOSTI

ietrtek 15. 11. 2018 Iadnji rok za oddajo predprijav k poklicni maturi.

lonedeljek 3.12.20L8 ladnji rok za prijavo k poklicni maturi.

orek 22. 1,.2019 tadnji rok za naknadno prijavo k PM iz opravidenih razlogov.

:onedeljek 28. 1.2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidata od poklicne mature.

retek 1,.2.2019 Zadetek zimskega izpitnega roka.
)isni izoit iz slovenSdine.

:onedeljek 4.2.201-9 )isni izpit iz 2. predmeta (LES, VPO, GRA).

:orek 5.2.2019 )isni izpit iz matematike, angle5tine.

Od srede 6. 2. do petka

Ls.2.2019
Jstni izpiti in 4. predmet PM.

ronedeljek 4.3.2019 leznanitev kandidatov z uspehom pri PM roku in podelitev sprideval.

ietrtek 7.3.20L9 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

ronedeljek 1. 10. 2018 Zadnji rok za seznanitev kandidatov s predmetnimi izpitnimi katalogi.

cetek 19. 10. 2018 ladnji rok za oddajo vloge za odobritev teme in mentorja za 4. predmet (lesarski

n gradbeni oddelki).

cetek 9. 11. 2018 ladnji rok za 1. posvetovanje z mentorjem glede izdelka (obvezno) pri 4.

rredmetu. Mentorji kandidatom izdajo rlavodila za 4. predmet in jih seznanijo s

lravili in posledicami kr5itev le teh pri opravljanju 4. predmeta (lesarski in

3radbeni oddelki).

Ietrtek 15. 11. 2018

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

podlagi odlodbe za S, J in Z izpitni rok,
- predprijave k izpitu iz posameznega predmeta sploine mature (5.

predmet) na Solo z gimnazijskim programom,

- vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) pri
posameznem predmetu SM na podlagi odlodbe za S, J in Z izpitni rok na

Soli z gimnazijskim programom.



)etek 30.11.2018 Iadnji rok za objavo koledarja poklicne mature na Solski oglasni deski ali Solski

;pletni strani.

lonedeljek 17.12.2018 Zadnji rok za oddajo vloge za odobritev teme in mentorja za 4. predmet
(oddelki pred5olske vzgoje).

ronedeljek 31.. L2.2078 ladnji rok za potrditev teme in mentorja za 4. predmet in izdajo sklepa.

;reda 09. 1,.20t9 Zadnji rok za 2. konzultacijo z mentorjem glede izdelka (obvezno) pri 4. predmetu

ilesarski in gradbeni oddelki).

letek 22.3.20L9 tadnji rok za 3. konzultacijo z mentorjem glede izdelka (obvezno) pri 4. predmetu

llesarski in gradbeni oddelki).

;obota 30.3. 2019 Zadnji rok za oddajo:
- prijave k poklicni maturi (spomladanski rok),
- prijave k izpitu iz posameznega predmeta splo5ne mature (5. predmet) na

Solo z gimnazijskim programom (spomladanski rok),
- vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) brez

odlodbe o usmeritviza spomladanski izpitni rok.

orek 7.5.2019 Zadnji rok za oddajo dokumentacije za izdelek tajnici poklicne mature pri 4.

rredmetu za opravljanje zagovora v spomladanskem roku.

redelja 19. 5. 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravidenih razlogov

;obota 25.5.2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidata od PM v spomladanskem roku.
Zadnji rok za pisno odjavo kandidata od predmeta sploine mature (5. predmet)

;reda 29.5.2019 Zadetek spom lada nskega roka

Spomladanski izpitni rok PM zOLg

;reda 29.5.2019 )isni izpit iz slovenidine.

;obota 1.6.2019 Pisni izpit iz angle5dine.

ietrtek 6.6.2079 Pisni izpit nemSdine.

;obota 8. 6. 2019 Pisni izpit iz matematike.

:orek L1..6.2079 Pisni izpit iz 2. predmeta (LES, GRA, VPO).

od 13.6.do22.6.2019
izjemoma tudi 1. 6. in 8. 6. 2019

v skladu z Okvirnim koledarjem
SM in PM

Ustni izpiti in 4. predmet.

)etek 5.7 .2019 ieznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev sprideval.

;obota 6.7.2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov na jesenski rok PM

ronedeljek 8.7.2019 ladnji rok za pisno zahtevo za vpogled v dokumentacijo PM.



Jesenski izpitni rok PM 2OL9

Nadja Kap5, dipl. inZ. les

tajnica 5MK

-{ \)
Damjana Gru

ravnateljica
predsednica 5vr

;reda 1,4.8.2019 Zadnji rok za naknadno prijavo k PM iz opravidenih razlogov.

:orek 20.8.2019 ladnji rok za:
. pisno odjavo kandidatov od poklicne mature,
zadnji rok za oddajo dokumentacije za 4. predmet tajnici poklicne mature

lli po poSti za opravljanje zagovora v jesenskem roku.

;obota 24.8.2019 Zadetek jesenskega roka.

;obota 24.8.2019 >isni izpit iz sloven5dine.

ronedeljek 26.8.20L9 )isni izpit iz matematike, ustni izpiti

;reda 28.8.20L9 )isni izpit iz angleSdine, nem5dine, ustni izpiti.

retek 30.8.2019 )isni izpit iz 2. predmeta (LES, GRA, VPO).

od 24.8. do 4. 9.2019 Jstni izpiti in 4. predmet PM.

ronedeljek 9.9.2019 ieznanitev kandidatov z uspehom pri PM roku in podelitev sprideval.

letrtek L2.9.2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.


