
KOLEDAR POKLICNE MATURE (izvleček) 
za šolsko leto 2018/2019 

Datum: 19. november 2018 

DAN DATUM VSEBINA 

ponedeljek 1.10.2018 Seznanitev kandidatov s predmetnimi izpitnimi katalogi za PM 

sreda 
 

31.10.2018 
 

Zadnji rok za oddajo predloga za temo praktičnega dela 4. predmeta.  
Zadnji rok za objavo sestave ŠMK na oglasni deski šole. 

četrtek 15. 11. 2018 
 

Zadnji rok za oddajo predprijav k PM,  
oddajo predprijav k izpitu iz posameznega predmeta splošne mature, 
oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP pri PM in predmetu iz SM  

petek 30. 11. 2018 
 

Zadnji rok za objavo koledarja PM na šolski oglasni deski  

ponedeljek 3. 12. 2018 Zadnji rok za prijavo k zimskemu izpitnemu roku PM za šolsko leto 
2017/2018, oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe pri PM 
(zimski rok 2018) 

ponedeljek 31. 12. 2018 Zadnji rok za potrditev teme in mentorja praktičnega dela izpita 4. 
predmeta PM 

torek 22. 1. 2019 
 

Zadnji rok za naknadno prijavo (iz upravičenih razlogov) k zimskemu 
izpitnemu roku PM za šolsko leto 2017/2018 

ponedeljek 28. 1. 2019 Zadnji rok za pisno odjavo  od zimskega izpitnega roka PM za šolsko leto 
2017/2018 in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
zimskega roka PM na šoli  

petek 1. 2. 2019  Pisni izpit iz SLO (zimski izpitni rok 2017/2018) 

ponedeljek 4. 2. 2019 2. predmet PM – pisni izpit (zimski izpitni rok 2017/2018) 

torek 5. 2. 2019 Pisni izpit iz ANG, MAT, NEM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

sreda 6. 2. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

četrtek 7. 2. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

sobota 9. 2. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

ponedeljek 11. 2. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

torek 12. 2. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

sreda 13. 2. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

četrtek 14. 2. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

petek 15. 2. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

ponedeljek 4. 3. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM (zimski izpitni rok 2017/2018) 

četrtek 7. 3. 2019 Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo 
PM na šoli (zimski izpitni rok 2017/2018)  

sobota 30. 3. 2019 ZADNJI ROK ZA: 
Oddajo prijav kandidatov k PM v spomladanskem izpitnem roku 
(2018/2019);  
Oddajo prijav kandidatov k izpitu iz posameznega predmeta splošne 
mature v spomladanskem roku 2018/2019; 
Oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP (brez odločbe o usmeritvi) pri PM 
in pri predmetu SM. 

sreda 15. 5. 2019 4. predmet (program KT) zadnji rok za dokončno izdelavo izdelka (do tega 
datuma: razgovor o zasnovi, 3 x konzultacija z mentorjem glede izdelka 
oz. storitve, predstavitev osnutka, dokončno oblikovanje) 
Oddaja izdelka in dokumentacije za 4. predmet PM (program KT) tajnici 
ŠMK (za opravljanje poklicne mature v spomladanskem roku 2018/2019) 

ponedeljek 20. 5. 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (spomladanski izpitni rok 2018/2019) 
iz upravičenih razlogov na šoli. 

sobota 25. 5. 2019 Zadnji rok za pisne odjave kandidatov od PM v spomladanskem roku 



2018/2019 ter pisne odjave kandidatov od  dodatnega maturitetnega 
predmeta; predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
izpita splošne mature na šoli z gimnazijskim programom (tisti, ki 
opravljate izpit iz SM na ŠC v okviru SEŠTG teh dokazil ne potrebujete). 

sreda 29. 5. 2019  Pisni izpit iz SLO (spomladanski izpitni rok 2018/2019)  

sobota 1. 6. 2019 Pisni izpit iz ANG (spomladanski izpitni rok 2018/2019) 
Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

četrtek 6. 6. 2019 Pisni izpit NEM (spomladanski izpitni rok 2018/2019) 

sobota 8. 6. 2019 Pisni izpit iz MAT (spomladanski izpitni rok 2018/2019) 
Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

torek 11. 6. 2019 2. predmet PM (ZN, KEM, KOZ, FAR) - pisni izpit (spomladanski izpitni rok 
2018/2019) 

četrtek 13. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

petek 14. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

sobota 15. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

ponedeljek 17. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

torek 18. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

sreda 19. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

četrtek 20. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

petek 21. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

sobota 22. 6. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (spomlad. izpitni rok 2018/2019) 

petek 5. 7. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM v spomladanskem roku 
2018/2019 in podelitev spričeval 

sobota 6. 7. 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k jesenskemu roku PM 2018/2019 in k 
dodatnemu maturitetnemu predmetu; oddaja vlog za uveljavljanje pravic 
KPP (brez odločbe o usmeritvi) pri PM in predmetu iz SM za jesenski rok. 

ponedeljek 8. 7. 2019 Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo 
PM na šoli (spomladanski izpitni rok 2018/2019)  

četrtek 11. 7. 2019 
 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri predmetu SM (5. predmet); inf. 
dijaki dobijo na posameznih gimnazijah 

petek 12. 7. 2019 Zadnji rok za prijavo k posameznemu izpitu SM (5. predmet) v jesenskem 
izpitnem roku 2018/2019 na šoli z gimnazijskim programom. 

sreda 14. 8. 2019 
      

Zadnji rok za naknadne prijave k PM v jesenskem roku 2018/2019 iz 
upravičenih razlogov na šoli.  

torek 
 

          20. 8. 2019 
       

 

Zadnji rok za pisne odjave kandidatov od PM v jesenskem roku 
2018/2019,  odjavo od dodatnega maturitetnega predmeta.  
Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dodatnega 
maturitetnega predmeta v jesenskem roku (dijaki ŠC ne rabijo predložiti 
dokazil, če dodatni predmet opravljajo na SEŠTG ŠC Nm) 

sobota 24. 8. 2019 Pisni izpit iz SLO, ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 
2018/2019) 

ponedeljek 26. 8. 2019 Pisni izpit iz MAT, ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 
2018/2019) 

torek 27. 8. 2019 ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 2018/2019) 

sreda 28. 8. 2019 Pisni izpit iz ANG, NEM, ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 
2018/2019) 

četrtek 29. 8. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 2018/2019) 

petek 30. 8. 2019 Pisni izpit iz 2. predmeta (ZN, KEM, KOZ, FAR) , ustni izpiti in 4. predmet 
PM (jesenski izpitni rok 2018/2019) 

sobota           31. 8. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 2018/2019) 

ponedeljek 2. 9. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 2018/2019) 

torek 3. 9. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 2018/2019) 

sreda 4. 9. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet PM (jesenski izpitni rok 2018/2019) 



ponedeljek 9. 9. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM v jesenskem roku 2018/2019 in 
podelitev spričeval 

četrtek 12. 9. 2019 
 

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo 
PM na šoli (jesenski izpitni rok 2018/2019) 

torek 17. 9. 2019 
 

Seznanitev kandidatov z uspehom iz predmeta SM (jesenski rok 
2018/2019) 

 

4. predmet PM (program KT) 

KOLEDAR IZVEDBE 

aktivnost datum izvedbe  

poziv za predlaganje tem ŠMK ob koncu septembra 2018 

zbiranje predlogov naslovov za naloge do 22. oktobra 2018 

zadnji rok za oddajo predlogov teme posameznega kandidata ŠMK  do 31. oktobra 2018  

pregled in potrditev predlogov tem in mentorjev na ŠMK ter izdaja 
sklepov kandidatom 

do 31. decembra 2018 

izdelava izdelka (razgovor o zasnovi, konzultacije, predstavitev 
osnutka, dokončno oblikovanje) 

najkasneje do 15. maja 2019 

oddaja izdelka in dokumentacije tajnici ŠMK do 15. maja 2019 

ocenjevanje naloge (mentor oceni končni izdelek in pripravi vprašanja 
za zagovor) 

do 24. maja 2019 

zagovori 4. predmeta po objavljenem razporedu v  juniju 
2019 

 

Opomba: KANDIDATI, KI BOSTE OPRAVLJALI DODATNI MATURITETNI PREDMET V OKVIRU SPLOŠNE 

MATURE, SI LAHKO KOLEDAR SPLOŠNE MATURE OGLEDATE NA SPLETNI STRANI RIC-a, V RUBRIKI SPLOŠNA 

MATURA (KOLEDAR). VSI POMEMBNI DATUMI GLEDE PREDMETOV SPLOŠNE MATURE BODO OBJAVLJENI 

NA OGLASNI DESKI ZA SPLOŠNO MATURO (hodnik pod kabinetom 318 A). 

 

Andreja Kmet, prof.                                                                                                Damjana Papež, prof. 
tajnica ŠMK za PM                                                                                                 predsednica ŠMK za PM 
 

 

 

 

 

 

 

 


