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KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE  MATURE  

NA CENTRU ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 
 

MIZKŠ je  določilo okvirni razpored  PM v šolskem letu 2011/12 za programe SSI in PTI po naslednjem razporedu: 
 

Zimski izpitni rok 2011 (113)  Zadnji rok za prijavo: 8. december  2011 
 

DATUM PREDMET NAČIN OPRAVLJANJA 

31. oktober 2011 Vložitev prošnje za odobritev teme IZD, SNA, PRD… 

2. februar 2012 
Zadnji rok za pisno odjavo od PM .  

Oddaja SNA, PRD…, izpolnjevanje pogojev, plačila. 

6. februar 2012 SLO - pisni del (začetek ob 9. uri) 

7. februar 2012 MAT, ANG, NEM - pisni del (začetek ob 9. uri) 

9. februar 2012 2. predmet - pisni del (začetek ob 9. uri) 

od  13. februarja 2012     

                   do 18. februarja 2012 

1., 2., 3. predmet 

4. predmet 

- ustni izpiti 

- ustno ali pisno ali storitev/ izdelek z zagovorom 

29. februar  2012 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.  
 

Predpreizkus 2011  Zadnji rok za prijavo: / 

 

DATUM PREDMET NAČIN OPRAVLJANJA 

/ MAT, ANG, NEM / 

 

Spomladanski  izpitni rok 2012 (121)  Zadnji rok za prijavo: 3. april  2012 
 

DATUM PREDMET NAČIN OPRAVLJANJA 

31. oktober 2011 Vložitev prošnje za odobritev teme IZD, SNA, PRD… 

29. maj 2012 
Zadnji rok za pisno odjavo od PM .  

Oddaja SNA, PRD…, izpolnjevanje pogojev, plačila. 

2. junij  2012 ANG - pisni del (začetek ob 9. uri) 

4. junij  2012 SLO - pisni del (začetek ob 9. uri) 

9. junij 2012 MAT - pisni del (začetek ob 9. uri) 

11. junij 2012 NEM - pisni del (začetek ob 9. uri) 

13. junij 2012 2. PREDMET - pisni del (začetek ob 9. uri) 

2. junij;  9. junij 

in od  14. junija 2012     

                   do 23. junija  2012 

1., 2., 3. predmet 

4. predmet 

- ustni izpiti 

- ustno ali pisno ali storitev/ izdelek z zagovorom 

9. julij  2012 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.  
 

Jesenski izpitni rok 2012 (122)  Zadnji rok za prijavo: 10. julij  2012 
 

DATUM PREDMET NAČIN OPRAVLJANJA 

31. oktober 2011 Vložitev prošnje za odobritev teme IZD, SNA, PRD… 

21. avgust 2012 
Zadnji rok za pisno odjavo od PM . 

Oddaja SNA, PRD…, izpolnjevanje pogojev, plačila. 

25. avgust 2012 SLO - pisni del (začetek ob 9. uri) 

27. avgust 2012 MAT - pisni del (začetek ob 9. uri) 

30. avgust 2012 ANG, NEM - pisni del (začetek ob 9. uri) 

1. september 2012 2. predmet - pisni del (začetek ob 9. uri) 

od   25. avgusta 2012 

                   do 4. septembra 2012 

1., 2., 3. predmet 

4. predmet 

- ustni izpiti 

- ustno ali pisno ali storitev/ izdelek z zagovorom 

10. septembra 2012 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.  
 

 

Kandidat-ka lahko pristopi k opravljanju poklicne mature samo v primeru, da ima opravljene vse izpite za vse letnike 

ter poravnane vse stroške šolanja. Poklicno maturo lahko opravljajo kandidati-ke v dveh delih  v dveh  zaporednih 

rokih, popravne izpite iz največ dveh predmetov pa še dve leti po opravljanju PM na isti šoli. 
O vseh morebitnih spremembah in natančnejšem razporedu bodo prijavljeni kandidati pravočasno obveščeni. 

Ustni  izpiti se lahko opravljajo v dneh, ko ni pisnih izpitov. 

Podroben razpored pisnih in ustnih delov PM bo določen v predpisanih rokih in po navodilih MIZKŠ. 

PM se opravlja po veljavnih katalogih  za PM 2011 oz. 2012. 

 


