
 

 

  

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2020 – spomladanski rok 

 
DATUM OBVEZNOST 

30. september 2019 Rok za oddajo vloge za 4. predmet poklicne mature 2020 

15. november 2019 Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi (opravimo skupaj v oktobru) 

15. november 2019 Zadnji dan za oddajo predprijave k 5. predmetu na splošni maturi na gimnaziji 

10. december 2019 Zadnji dan za 1. posvet pri mentorju oz. mentorici za 4. predmet poklicne mature 

30. januar 2020 Zadnji dan za 2. posvet pri mentorju oz. mentorici za 4. predmet poklicne mature 

31. marec 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli 

 

31. marec 2020 Zadnji rok za prijavo k 5. predmetu na splošni maturi na gimnaziji 

10. april 2020 Zadnji dan za 3. posvet pri mentorju oz. mentorici za 4. predmet poklicne 

mature 

8. maj 2020 Zadnji dan za oddajo natisnjene in spiralno vezane naloge za pristop k 4. 

predmetu poklicne mature (pogoj za pristop k 4. predmetu na poklicni maturi). 

Kandidat mora pred tem opraviti 3 konzultacije pri mentorju oz. mentorici.  

20. maj 2020 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov 

25. maj 2020 Zadnji dan za izpolnjevanje pogojev za pristop k spomladanskemu roku poklicne 

mature 2020 

26. maj 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli 

30. maj 2020 Angleščina – pisni izpit  

1. junij 2020 Slovenščina – pisni izpit  

6. junij 2020 Matematika – pisni izpit 

Ustni izpiti  

9. junij 2020 Nemščina – pisni izpit  

11. junij 2020 Logistika – pisni izpit 

Zasebno varovanje – pisni izpit  

13. 6. – 23. 6. 2019 Ustni izpiti (kandidati prejmejo natančen razpored pri tajnici ŠMK konec maja) 

7. julij 2020 Seznanitev z rezultati poklicne mature spomladanskega roka  

8. julij 2020 Zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku poklicne mature 2020 

10. julij 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo  



 

 

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2020 – jesenski rok 

DATUM OBVEZNOST 

8. julij 2020 Zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku poklicne mature 2020 

14. avgust 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov 

20. avgust 2020 Zadnji rok za izpolnjevanje pogojev za pristop k jesenskemu roku poklicne 

mature 2020 

20. avgust 2020 Zadnji dan za oddajo natisnjene in spiralno vezane naloge za pristop k 4. 

predmetu poklicne mature (pogoj za pristop k 4. predmetu na poklicni maturi). 

Kandidat mora pred tem opraviti 3 konzultacije pri mentorju oz. mentorici. 

20. avgust 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli 

24. avgust 2020 Slovenščina – pisni izpit 

25. avgust 2020 Matematika – pisni izpit  

28. avgust 2020 Angleščina – pisni izpit 

Nemščina – pisni izpit  

31. avgust 2020 Logistika – pisni izpit 

Zasebno varovanje – pisni izpit  

24. avgust – 3. 

september 2020 

Ustni izpiti (kandidati prejmejo natančen razpored pri tajnici ŠMK do 20. 

avgusta 2020) 

8. september 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 

11. september 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 

 

 

 

          

 

          


