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POKLICNA MATURA 2021 
 

IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR 
    (4. izpitna enota) 

 

 

1. Potrjeni roki, datumi za izvedbo 4. predmeta PM: 

V skladu s šolskimi pravili je bil določen naslednji časovni načrt za 

izvedbo 4. predmeta: 

 

Mentorji:  rok objave tem – 1. oktober 2020 

  (seznam je objavljen na spletnih straneh PM) 

  

Kandidati:  rok oddaje vlog – 23. oktober 2020 

  (vloge na straneh PM) 

 

Kandidati:   menjava teme, menjava mentorja 

 – najkasneje do 30. novembra 2020 

 

ŠMK PM: potrditev tem in mentorjev – do 31. decembra 2020 

  (pregled – dijaki brez mentorjev in izbranih nalog) 

 

 

Naknadna menjava: najkasneje do 31. januarja 2021 (s prošnjo  

  in iz upravičenih razlogov, naslovljeno na ravnatelja) 

  Vse menjave po tem roku zapadejo v jesenski rok. 

 

 

Obvezne so najmanj 3 konzultacije. 

 

Datum zadnje konzultacije: 12. marec 2021  (vsi kandidati) 

 

Kandidati: Oddaja naloge – 2. april 2021   

  Strokovni pregled: 16. april 2021 

  Slovenistični pregled: 7. maj 2021 

 

 

Oddaja naloge:  

14. maj 2021    (kandidat odda 1 izvod mentorju) 
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Ostali roki: 

 

Jesenski rok:  

1. februar – 31. maj 2021 – oddaja vloge, menjava naslova ali 

mentorja 30. junij 2021 – oddaja naloge 

10. julij 2021 -  mentorji označijo kandidate, ki lahko pristopijo k 

zagovoru (odobren pristop viden v e-zbornici)   

 

 

Zimski rok:  

do 1. okt. 2021 – oddaja vloge, menjava naslova ali mentorja 

30. november 2021 – oddaja naloge 

15. december 2021 -  mentorji označijo kandidate, ki lahko pristopijo 

k zagovoru (odobren pristop viden v e-zbornici)   

 

 

 

 

Kranj, september 2020 

Pripravila: Simona Rozman, tajnica ŠMK PM 


