
 

 
 

POVZETEK TERMINOV IZ KOLEDARJA POKLICNE MATURE 2019/20 

ZIMSKI (Z) - FEBRUAR 2020 IN SPOMLADANSKI ROK PM (S) - JUNIJ 2020 
 

Datum Dan Aktivnosti Zadolžitve 

1. oktober 2019 torek Zadnji rok za seznanitev kandidatov s predmetnimi 
izpitnimi katalogi za PM na šoli 

Profesorji posameznih predmetov PM dijakom oddajo 
seznam tem 

31. oktober 2019 četrtek Rok za oddajo predloga teme za praktični del izpita Dijaki oddajo mentorjem 

15. november 2019 petek Zadnji rok za oddajo predprijave k PM,  
oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP pri PM,  
oddajo predprijav k izpitu iz predmeta SM ob PM na šoli 
z gimnazijskim programom, uveljavljanje pravic KPP pri 
PM (Z) 

Tajnica ŠK PM, dijaki 

5. december 2019 četrtek Zadnji rok za prijavo kandidatov na zimski (Z) izpitni rok 
PM, oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP pri PM (Z) 

Tajnica ŠK PM, dijaki 

31. december 2019 torek Zadnji rok za potrditev teme in mentorja praktičnega 
dela izpita na šoli 

ŠK PM 

24. januar 2020 petek Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (Z) iz opravičljivih 
razlogov na šoli 

Kandidati, tajnica ŠK PM 

30. januar 2020 četrtek Zadnji rok za pisno odjavo od PM (Z) in predložitve 
dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM (Z) na 
šoli 

Kandidati, tajnica ŠK PM 

3. februar 2020 ponedeljek Slovenščina – pisni del izpita ob 9. uri Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

4. februar 2020 torek Matematika, angleščina, nemščina – pisno ob 9. uri Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

5. februar 2020 sreda Drugi predmet na PM (Z)  – pisni del izpita ob 9. uri Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

Od 6. februarja do 
15. februarja 2020 

četrtek- 
sobota 

Ustni izpiti in četrti predmet PM Izpraševalci, komisije 

4. marec 2020 sreda Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM (Z)  Predsednica ŠK PM, tajnica ŠK PM, razredniki, kandidati 

7. marec 2020 sobota Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno 
dokumentacijo PM (Z) na šoli 

Kandidati, tajnica ŠK PM 

13.  marec 2020 petek Predmaturitetni preizkusi  Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

31. marec 2020 torek Zadnji rok za prijavo kandidatov k spomladanskemu (S) 
izpitnemu roku PM 
Prijavo k izpitu iz predmeta SM v spomladanskem 
izpitnem roku na šoli z gimnazijskim programom 
Oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP pri PM (S) 

Dijaki, tajnica ŠK PM 

7. maj 2020 ćetrtek Oddaja projektnih nalog Dijaki mentorjem 

20. maj 2020 sreda Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (S) iz opravičljivih 
razlogov na šoli 

Dijaki, tajnica ŠK PM 

Od 25. maja do 29. 
maja 2020 

ponedeljek- 
petek 

Priprave na PM Dijaki, učitelji, ravnateljica 

26. maj 2020 torek Zadnji rok za pisno odjavo od PM (S) na šoli 
predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje PM (S) na šoli 

Dijaki, tajnica ŠK PM 

28. maj 2020 četrtek Izpitni rok za izboljšanje ocene Kandidati, ravnateljica 

30. maj 2020 sobota Angleščina – pisni del izpita ob 9. uri Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

1. junij 2020 ponedeljek Slovenščina – pisni del izpita ob 9. uri Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

6. junij 2020 sobota Matematika – pisni del izpita ob 9.uri Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

9. junij 2020 torek Nemščina – pisni del izpita ob 9. uri Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

11. junij 2020 četrtek Drugi predmet PM (S) – pisni del izpita ob 9. uri Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

6. junij 2020 
15. junij 2020 
16. junij 2020 
17. junij 2020 
18. junij 2020 
19. junij 2020 
20. junij 2020 
22. junij 2020 
23. junij 2020 

sobota 
ponedeljek 
torek 
sreda 
četrtek 
petek 
sobota 
ponedeljek 
torek 

 
 
 
USTNI IZPITI IN 4. PREDMET 
(po objavljenem razporedu) 

 
 
 
Izpraševalci, šolske izpitne komisije, tajnica ŠK PM 

7. julij 2020 torek Seznanitev kandidatov z uspehom na PM (S) in 
slavnostna podelitev spričeval ob 18.00 

Predsednica ŠK PM, tajnica ŠK PM, razredniki, kandidati 

7. julij 2020 torek Zadnji rok za prijavo k jesenskemu izpitnemu roku PM 
(J), zadnji rok za uveljavljanje pravic KPP pri PM (J), 
začetek vpogledov v izpitno dokumentacijo 

Tajnica ŠK PM 

 

Nada Šmid, prof. 

              Ravnateljica SESGŠ, ŠC Kranj 

  

 

 
 

 

  



 

 

JESENSKI ROK PM (J) – AVGUST 2020 

do 7. julija 2020! torek Zadnji rok za prijavo kandidatov na jesenski rok PM (J) 
in oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP pri PM (J) 

Tajnica ŠK PM 

14. avgust 2020 petek Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (J) iz opravičljivih 
razlogov na šoli 

Tajnica ŠK PM 

20. avgust 2020 četrtek Zadnji rok za pisno odjavo od PM (J) na šoli 
Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje PM (J) na šoli 
Predložitev dokazil za izpolnjevanje pogojev za 
opravljanje izpita SM na šoli z gimnazijskim programom 

Tajnica ŠK PM 

24. avgust 2020 ponedeljek Slovenščina PM (J) – pisni izpit ob 9. uri in ustni izpiti Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

25. avgust 2020 torek Matematika – pisni izpit ob 9. uri in ustni izpiti Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

26. avgust 2020 sreda Ustni izpiti in četrti predmet PM (J) Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

27. avgust 2020 četrtek Ustni izpiti in četrti predmet PM (J) Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

28. avgust 2020 petek Angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi tuj jezik, 
italijanščina kot drugi tuj jezik in drugi jeziki – pisni izpiti 
PM (J) 

Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

29. avgust 2020 sobota Ustni izpiti in četrti predmet PM (J) Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

31. avgust 2020 ponedeljek Drugi predmet PM (J) Nadzorni učitelji, tajnica ŠK PM 

26. avgust 2020 
27. avgust 2020 
29. avgust 2020 
1. september 2020 
2. september 2020 
3. september 2020 

sreda 
četrtek 
petek 
torek 
sreda 
četrtek 

 
USTNI IZPITI IN 4. PREDMET 
(po objavljenem razporedu) 

 
Izpraševalci, šolske izpitne komisije, tajnica ŠK PM 

8. september 2020 torek Seznanitev kandidatov z uspehom PM (J) in podelitev 
spričeval ob 13. uri v sejni dvorani 

Predsednica ŠK PM , tajnica ŠK PM, razredniki, kandidati 

11. september 2020 petek Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno 
Dokumentacijo PM (J) na šoli. 

Tajnica ŠK PM 

 

STATUS DIJAKA V ZAKLJUČNIH LETNIKIH VELJA DO 30. SEPTEMBRA 2020! 

 

V Kranju, 12. 11. 2019 

     

Nada Šmid, prof. 

              Ravnateljica SESGŠ, ŠC Kranj 

                

       

 


