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Beležke



September 2020September 2020

1 torek
Začetek pouka
Ustni izpiti in četrti predmet PM (J)
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje angleščine, nemščine, slovenščine kot drugega jezika,  
italijanščine kot tujega in drugega jezika na PM (J).

Ravnatelj imenuje člane ŠMK za šolsko leto 2020/2021.

2 sreda 
Ustni izpiti in četrti predmet PM (J)
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje elektrotehnike, gastronomije in turističnih storitev, gastronomije  
in turizma s podjetništvom, kozmetike, mehatronike, računalništva, vzgoje predšolskega otroka in zdravstvene nege.

3 četrtek
Ustni izpiti in četrti predmet PM (J)
Šole pošljejo Ricu podatke o izpitih iz tujih jezikov PM (J) v elektronski obliki.

4 petek

5 sobota

6 nedelja

7 ponedeljek

8 torek
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM (J). 
Dostava certifikatov o znanju tujega jezika na evropski ravni na šole. Šola izroči certifikate kandidatom. 

9 sreda
Šole pošljejo Ricu rezultate o PM (J) v elektronski obliki.

10 četrtek

11 petek
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo PM (J).

12 sobota

13 nedelja

14 ponedeljek

15 torek

16 sreda

17 četrtek
Seznanitev kandidatov z uspehom pri izpitu iz predmeta SM.

18 petek

19 sobota

20 nedelja

21 ponedeljek
Šole pošljejo Ricu podatke o ŠMK PM za šolsko leto 2020/2021 prek uporabniškega programa na eRicu.

22 torek

23 sreda
Šole javijo Ricu spremembe ocen PM (J) po ugovorih kandidatov in zahtevek za morebitno izdajo novega  
certifikata o znanju tujega jezika na evropski ravni.

24 četrtek

25 petek

26 sobota

Poklicna matura
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27 nedelja

28 ponedeljek

29 torek

30 sreda
Rok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK SM, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji  
opravljati praktični del izpita.
   

September 2020September 2020



Beležke



Oktober 2020Oktober 2020
Poklicna matura

1 četrtek
Zadnji rok za seznanitev kandidatov s predmetnimi izpitnimi katalogi za PM na šoli.

2 petek

3 sobota

4 nedelja

5 ponedeljek

6 torek

7 sreda

8 četrtek

9 petek

10 sobota

11 nedelja

12 ponedeljek

13 torek

14 sreda

15 četrtek

16 petek

17 sobota

18 nedelja

19 ponedeljek

20 torek

21 sreda

22 četrtek

23 petek

24 sobota

25 nedelja

26 ponedeljek
Jesenske počitnice

27 torek

28 sreda

29 četrtek

30 petek

31 sobota
Praznik – dan reformacije
Zadnji rok za:
– objavo sestave ŠMK na šoli,
– oddajo predloga teme za praktični del izpita.



Beležke



November 2020November 2020
Poklicna matura

1 nedelja
Praznik – dan spomina na mrtve

2 ponedeljek

3 torek

4 sreda

5 četrtek

6 petek

7 sobota

8 nedelja

9 ponedeljek

10 torek

11 sreda

12 četrtek

13 petek

14 sobota

15 nedelja
Zadnji rok za:
– oddajo predprijave k PM,
– oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP pri PM na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski, jesenski in zimski izpitni 
rok poklicne mature 2021,
– oddajo predprijave k izpitu iz predmeta splošne mature na šoli z gimnazijskim programom,
– uveljavljanje pravic KPP pri izpitu iz predmeta SM za spomladanski in jesenski izpitni rok 2021 na šoli z gimnazijskim 
programom, na podlagi odločbe o usmeritvi.

16 ponedeljek

17 torek

18 sreda
Šole pošljejo Ricu predprijave k PM v elektronski obliki. 
Zaključek vnosa KPP z odločbo o usmeritvi v uporabniški program za prijavo KPP.

19 četrtek

20 petek

21 sobota

22 nedelja

23 ponedeljek

24 torek

25 sreda

26 četrtek

27 petek

28 sobota

29 nedelja

30 ponedeljek
Zadnji rok za objavo koledarja PM na šolski oglasni deski.
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December 2020December 2020
Poklicna matura

1 torek

2 sreda

3 četrtek
Zadnji rok za:
– prijavo kandidatov na zimski (Z) izpitni rok PM,
– oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe o usmeritvi pri PM (Z), v skladu z 2. odstavkom 4. člena  
Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

4 petek

5 sobota

6 nedelja

7 ponedeljek
Šole pošljejo Ricu prijave k PM (Z). Za KPP posredujejo vloge v elektronski obliki.

8 torek

9 sreda
Ric pošlje šolam v preverjanje izpis podatkov iz prijav k PM (Z).

10 četrtek

11 petek
Šole javijo Ricu popravke v prijavah k PM (Z).

12 sobota

13 nedelja

14 ponedeljek

15 torek

16 sreda

17 četrtek

18 petek

19 sobota

20 nedelja

21 ponedeljek

22 torek

23 sreda

24 četrtek

25 petek
Praznik – božič

26 sobota
Praznik – dan samostojnosti in enotnosti

27 nedelja

28 ponedeljek
Novoletne počitnice

29 torek

30 sreda

31 četrtek
Zadnji rok za potrditev teme in mentorja za praktični del izpita na šoli.



Beležke



Januar 2021Januar 2021
Poklicna matura

1 petek
Praznik – novo leto

2 sobota
Praznik – novo leto

3 nedelja

4 ponedeljek

5 torek

6 sreda

7 četrtek
Začetek zbiranja prijav za posvete s predsedniki in tajniki ŠMK prek uporabniškega programa na eRicu.

8 petek
Šole pošljejo prošnjo za prenos izpitnega gradiva za PM (Z) na drugo lokacijo.

9 sobota

10 nedelja

11 ponedeljek

12 torek

13 sreda

14 četrtek

15 petek

16 sobota

17 nedelja

18 ponedeljek

19 torek

20 sreda

21 četrtek

22 petek
Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (Z) iz upravičenih razlogov na šoli.

23 sobota

24 nedelja

25 ponedeljek

26 torek
Šole pošljejo Ricu naknadne prijave k PM (Z) iz upravičenih razlogov v elektronski obliki in fotokopije sklepov ŠMK.

27 sreda
Dostava gradiva za PM (Z) na šole. Šola potrdi Ricu prevzem gradiva. Sprejemanje reklamacij. 
Objava naslovnic izpitnih pol in seznama šol, vključenih v vzorec za moderacijo, na eRicu.

28 četrtek
Zadnji rok za:
– pisno odjavo od PM (Z) na šoli,
– predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM (Z) na šoli.

29 petek

30 sobota
Zadnji rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje PM (Z), na šoli.

31 nedelja



Beležke



Februar 2021Februar 2021
Poklicna matura

1 ponedeljek
Zimski izpitni rok in začetek PM v zimskem izpitnem roku  
SLOVENŠČINA (ITALIJANŠČINA ALI MADŽARŠČINA) na PM (Z) – pisni izpiti

2 torek
MATEMATIKA, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK IN 
ITALIJANŠČINA KOT TUJI IN DRUGI JEZIK na PM (Z) – pisni izpiti

3 sreda
DRUGI PREDMET NA PM (Z) – pisni izpiti

4 četrtek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (Z)

5 petek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (Z)
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje 1., 2. (predmeti, ki jih izvaja Ric) in 3. predmeta na PM (Z).

6 sobota
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (Z)

7 nedelja

8 ponedeljek
Praznik – Prešernov dan, slovenski kultuni praznik

9 torek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (Z)

10 sreda
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (Z)
Dostava gradiva za PMP na šole.

11 četrtek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (Z)

12 petek
Informativni dan
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET NA PM (Z)

13 sobota
Informativni dan
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (Z)
Šole pošljejo Ricu podatke o izpitih iz tujih jezikov PM (Z) v elektronski obliki.

14 nedelja

15 ponedeljek
Zimske počitnice – Jugovzhodna Slovenija (razen občine Kočevje), Koroška, Podravska, Pomurska, 
Savinjska in Spodjeposavska statistična regija

16 torek

17 sreda

18 četrtek

19 petek

20 sobota

21 nedelja

22 ponedeljek
Zimske počitnice – Gorenjska, Goriška, Notranjsko-Kraška, Obalno-Kraška in Osrednjeslovenska regija, 
Zasavje in Jugovzhodna Slovenija (občina Kočevje)

23 torek

24 sreda

25 četrtek

26 petek

27 sobota

28 nedelja



Beležke



Marec 2021Marec 2021
Poklicna matura

1 ponedeljek
Zaključek zbiranja prijav za udeležbo na posvetih s predsedniki in tajniki ŠMK.

2 torek
Dostava certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika na šole.

3 sreda
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM (Z).
Šole pošljejo Ricu podatke rezultate PM (Z) v elektronski obliki.
Začetek izpolnjevanja anketnega vprašalnika za predsednike ŠMK PM o izvedbi PM.

4 četrtek

5 petek
Zaključek izpolnjevanja anketnega vprašalnika za predsednike ŠMK PM o izvedbi PM.

6 sobota
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo PM (Z).

7 nedelja

8 ponedeljek
Pošta Slovenije pobira vzorec izpitnih pol za moderacijo navodil za ocenjevanje farmacije, gospodarstva,  
logistike, medijske in grafične tehnologije ter strojništva med 10. in 12. uro.

9 torek

10 sreda

11 četrtek

12 petek

13 sobota

14 nedelja

15 ponedeljek

16 torek

17 sreda
Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK – Postojna.

18 četrtek
Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK – Ljubljana.

19 petek
Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK – Maribor.

20 sobota

21 nedelja

22 ponedeljek
Šole javijo Ricu spremembe ocen PM (Z) po ugovorih kandidatov in zahtevek za morebitno izdajo  
novega certifikata z evropsko ravnjo znanja tujega jezika.

23 torek

24 sreda

25 četrtek

26 petek

27 sobota

28 nedelja

29 ponedeljek



Beležke



Marec 2021Marec 2021
Poklicna matura

30 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 brez odločbe o usmeritvi pri PM (S), v skladu z 2. odstavkom 4. člena  
Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

31      sreda



Beležke



April 2021April 2021
Poklicna matura

1 četrtek

2 petek
Šole pošljejo Ricu prijave k PM (S). Za KPP posredujejo vloge v elektronski obliki.

3 sobota

4 nedelja
Praznik – velika noč

5 ponedeljek
Praznik – velikonočni ponedeljek

6 torek
Ric pošlje šolam v preverjanje izpis podatkov iz prijav k PM (S).

7 sreda

8 četrtek

9 petek
Šole javijo Ricu popravke v prijavah k PM (S).

10 sobota

11 nedelja

12 ponedeljek

13 torek

14 sreda

15 četrtek

16 petek

17 sobota

18 nedelja

19 ponedeljek

20 torek

21 sreda

22 četrtek

23 petek

24 sobota

25 nedelja

26 ponedeljek
Pouka prost dan

27 torek
Prvomajske počitnice
Praznik – dan boja proti okupatorju

28 sreda

29 četrtek

30 petek



Beležke



Maj 2021Maj 2021
Poklicna matura

1 sobota
Praznik – praznik dela

2 nedelja
Praznik – praznik dela

3 ponedeljek

4 torek
Šole pošljejo prošnjo za prenos izpitnega gradiva  za PM (S) rok na drugo lokacijo.

5 sreda

6 četrtek
Ric pošlje na šole seznam kandidatov, ki opravljajo izpit iz predmeta SM.

7 petek

8 sobota

9 nedelja

10 ponedeljek

11 torek

12 sreda

13 četrtek

14 petek

15 sobota

16 nedelja

17 ponedeljek

18 torek

19 sreda
Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (S) iz upravičenih razlogov na šoli.

20 četrtek

21 petek
Šole pošljejo Ricu prijave k PM (S) iz upravičenih razlogov v elektronski obliki in fotokopije sklepov ŠMK.

22 sobota

23 nedelja

24 ponedeljek

25 torek
Zadnji rok za:
– pisno odjavo od PM (S) na šoli,
– predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM (S) na šoli,
– predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita iz predmeta splošne mature na šoli  
z gimnazijskim programom.
Dostava gradiva za PM (S) na šole. Šola potrdi Ricu prevzem gradiva. Sprejemanje reklamacij. 
Objava naslovnic IP in seznama šol, vključenih v vzorec za moderacijo na PM (S), na eRicu.

26 sreda

27 četrtek
Zadnji rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje PM (S), na šoli.

28 petek
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Maj 2021Maj 2021
Poklicna matura

29 sobota
Začetek SM in PM v spomladanskem izpitnem roku
ANGLEŠČINA na PM (S) – pisni izpiti

30 nedelja

31 ponedeljek
SLOVENŠČINA (ITALIJANŠČINA ali MADŽARŠČINA) na PM (S) – pisni izpiti



Beležke



Junij 2021Junij 2021
Poklicna matura

1 torek

2 sreda

3 četrtek
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje angleščine na PM (S).

4 petek

5 sobota
MATEMATIKA na PM (S) – pisni izpiti 
USTNI IZPITI in ČETRTI PREDMET na PM (S) (rezerva)

6 nedelja

7 ponedeljek
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje slovenščine (italijanščine, madžarščine) na PM (S).

8 torek
NEMŠČINA na PM (S) – pisni izpiti

9 sreda

10 četrtek
DRUGI PREDMET na PM (S) – pisni izpiti
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje matematike na PM (S).

11 petek
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje nemščine na PM (S).

12 sobota
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S) (rezerva)

13 nedelja

14 ponedeljek
Začetek obdobja ustnih izpitov
SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK IN ITALIJANŠČINA KOT TUJI IN DRUGI JEZIK na PM (S) – pisni izpiti
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S) 
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje 2. predmetov, ki jih izvaja Ric.

15 torek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S)

16 sreda
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S)

17 četrtek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S)
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje slovenščine kot drugega jezika in  
italijanščine kot tujega in drugega jezika na PM (S).

18 petek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S)

19 sobota
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S)

20 nedelja

21 ponedeljek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S)

22 torek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S)

23 sreda
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (S)
Šole pošljejo Ricu podatke o izpitih PM (S) v elektronski obliki.

24 četrtek

25 petek
Praznik – dan državnosti



Beležke



Junij 2021Junij 2021
Poklicna matura

26 sobota

27 nedelja

28 ponedeljek
Začetek poletnih počitnic (do 31. 8.)

29 torek

30 sreda

Opomba: 

* Obdobje opravljanja ustnih izpitov traja od 14. do 23. junija 2021. Če šola zaradi večjega števila kandidatov ustnih 
izpitov ne more izpeljati v predvidenem roku, jih lahko izjemoma organizira tudi 5. in 12. junija 2021.
Najpozneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov ŠMK na oglasni deski ali na drugem dostopnem mestu objavi 
imena članov šolskih izpitnih komisij, poimenski razpored kandidatov, izpitne prostore ter čas opravljanja ustnega izpita 
pri določenem predmetu.



Beležke



Julij 2021Julij 2021
Poklicna matura

1 četrtek
DK PM potrdi meje med ocenami za predmete PM 2021 in seznani šole z merili za pretvorbo točk  
v ocene za 1., 2. (predmeti, ki jih izvaja Ric) in 3. predmet. 
Šole pošljejo Ricu podatke za kandidate, ki so dosegli izjemen splošni uspeh.

2 petek
Pošta Slovenije organizira pobiranje zlatih spričeval na šolah med 12. in 14. uro.

3 sobota

4 nedelja

5 ponedeljek

6 torek
Dostava zlatih spričeval na šole.
Dostava certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika na šole.

7 sreda
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM (S). 
Razdelitev certifikatov na šoli.
Šole pošljejo Ricu rezultate o PM (S) v elektronski obliki.

8 četrtek
Zadnji rok za:
– prijavo kandidatov k jesenskemu (J) izpitnemu roku PM,
– oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe o usmeritvi pri PM (J), v skladu z 2. odstavkom 4. člena  
Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

9 petek

10 sobota
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo PM (S).

11 nedelja

12 ponedeljek
Seznanitev kandidatov z uspehom pri izpitu iz predmeta SM.
Šole pošljejo Ricu prijave k PM (J). Za KPP pošljejo vloge v elektronski obliki.
Šole pošljejo prošnjo za prenos izpitnega gradiva za PM (J) na drugo lokacijo.

13 torek
Zadnji rok za prijavo k izpitu iz predmeta SM v jesenskem izpitnem roku na šoli z gimnazijskim programom.

14 sreda
Ric pošlje šolam v preverjanje izpis podatkov iz prijav k PM (J).

15 četrtek
Šole javijo Ricu popravke v prijavah k PM (J).

16 petek

17 sobota

18 nedelja

19 ponedeljek

20 torek

21 sreda

22 četrtek

23 petek

24 sobota

25 nedelja



Beležke



Julij 2021
Poklicna matura

Julij 2021

26 ponedeljek
Šole javijo Ricu spremembe ocen pri PM (S) po ugovorih kandidatov in zahtevek za morebitno izdajo  
novega certifikata z evropsko ravnjo znanja tujega jezika.

27 torek

28 sreda

29 četrtek

30 petek

31 sobota



Beležke



Avgust82021Avgust 2021
Poklicna matura

1 nedelja

2 ponedeljek

3 torek

4 sreda

5 četrtek

6 petek

7 sobota

8 nedelja

9 ponedeljek

10 torek

11 sreda

12 četrtek

13 petek

14 sobota
Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (J) iz upravičenih razlogov na šoli.

15 nedelja
Praznik – Marijino vnebovzetje

16 ponedeljek

17 torek

18 sreda
Šole pošljejo Ricu naknadne prijave k PM (J) iz upravičenih razlogov v elektronski obliki.
Dostava gradiva za PM (J) na šole. Šola potrdi Ricu prevzem gradiva. Sprejemanje reklamacij.
Objava naslovnic IP in seznama šol, vključenih v vzorec za moderacijo, na eRicu.
Ric pošlje šolam seznam kandidatov, ki opravljajo izpit iz predmeta SM.

19 četrtek

20 petek
Zadnji rok za:
– pisno odjavo od PM (J) na šoli,
– predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM (J) na šoli,
– predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita iz predmeta SM na šoli z gimnazijskim programom.

21 sobota

22 nedelja
Zadnji rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje PM (J), na šoli.

23 ponedeljek

24 torek
Začetek splošne in poklicne mature – jesenski izpitni rok
SLOVENŠČINA (ITALIJANŠČINA ALI MADŽARŠČINA) na PM (J) – pisni izpiti
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)

25 sreda
MATEMATIKA PM (J) – pisni izpiti
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)

26 četrtek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)



Beležke



Avgust 2021Avgust 2021
Poklicna matura

27 petek
ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK,  
ITALIJANŠČINA KOT TUJI IN DRUGI JEZIK na PM (J) – pisni izpiti
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)

28 sobota

29 nedelja

30 ponedeljek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje slovenščine (italijanščine, madžarščine) in matematike.

31 torek
DRUGI PREDMET PM (J) – pisni izpiti
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)



Beležke



September 2021September 2021
Poklicna matura

1 sreda
Začetek pouka
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje angleščine, nemščine, slovenščine kot drugega jezika,  
italijanščine kot tujega in drugega jezika na PM (J).
Ravnatelj imenuje člane ŠMK za šolsko leto 2021/2022.

2 četrtek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)
Zadnji rok za objavo moderiranih navodil za ocenjevanje 2. predmetov, ki jih izvaja Ric.

3 petek
USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET na PM (J)
Šole pošljejo Ricu podatke o izpitih iz tujih jezikov PM (J) v elektronski obliki.

4 sobota

5 nedelja

6 ponedeljek

7 torek

8 sreda

9 četrtek
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM (J). 
Dostava certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika na šole. Šola izroči certifikate kandidatom. 

10 petek
Šole pošljejo Ricu rezultate o PM (J) v elektronski obliki.

11 sobota

12 nedelja
Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo PM (J) na šoli.

13 ponedeljek

14 torek

15 sreda

16 četrtek
Seznanitev kandidatov z uspehom pri izpitu iz predmeta SM.

17 petek

18 sobota

19 nedelja

20 ponedeljek
Šole pošljejo Ricu podatke o ŠMK PM za šolsko leto 2021/2022 prek uporabniškega programa na eRicu.

21 torek

22 sreda

23 četrtek

24 petek

25 sobota

26 nedelja

27 ponedeljek
Šole javijo Ricu spremembe ocen PM (J) po ugovorih kandidatov in zahtevek za morebitno izdajo  
novega certifikata z evropsko ravnjo znanja tujega jezika.



Beležke



September 2021September 2021
Poklicna matura

28 torek

29 sreda

30 četrtek

Opombe: 

Po objavi rezultatov jesenskega izpitnega roka Ric, s soglasjem kandidatov, posreduje MIZŠ in Uradu predsednika 
države seznam kandidatov, ki so dosegli vse točke. Seznam se pošlje zaradi sprejema zlatih maturantov pri predsedniku 
države in ministru. 

Na jesenskem in zimskem izpitnem roku MIZŠ zbira zlata spričevala za podpis in jih pošilje na šole (kabinet ministra).

Stalni katalog naslovov je objavljen na spletni strani: www.ric.si.



Beležke



Oktober 2021Oktober 2021
Poklicna matura

1 petek
Zadnji rok za seznanitev kandidatov s predmetnimi izpitnimi katalogi za PM na šoli.

2 sobota

3 nedelja

4 ponedeljek

5 torek

6 sreda

7 četrtek

8 petek

9 sobota

10 nedelja

11 ponedeljek

12 torek

13 sreda

14 četrtek

15 petek

16 sobota

17 nedelja

18 ponedeljek

19 torek

20 sreda

21 četrtek

22 petek

23 sobota

24 nedelja

25 ponedeljek

26 torek

27 sreda

28 četrtek

29 petek

30 sobota

31 nedelja
Praznik – dan reformacije
Zadnji rok za:
– objavo sestave ŠMK na šoli,
– oddajo predloga teme za praktični del izpita.



V skladu s 30. členom Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07- UPB) in 28. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS, 
št. 29/08 in 40/11) datume pisnih izpitov, datume izpitnih nastopov, obdobje ustnih izpitov in obdobje vpogledov v 
izpitno dokumentacijo določi Državna komisija za splošno maturo v rokih, določenih s šolskim koledarjem. Podrobnejšo 
razporeditev ustnih izpitov in praktičnega dela izpita določi šolska maturitetna komisija. Izpiti so lahko tudi ob sobotah.

Roki, ki so določeni z zakonom ali pravilnikom in se iztečejo na nedeljo ali praznik, se samodejno prenesejo na prvi delovni dan.

LEGENDA:
PM – poklicna matura
PM (J) – jesenski izpitni rok poklicne mature
PM (S) – spomladanski izpitni rok poklicne mature
PM (Z) – zimski izpitni rok poklicne mature
DK PM – Državna komisija za poklicno maturo
ŠMK PM – šolska maturitetna komisija za poklicno maturo
Ric – Državni izpitni center
KPP – kandidat s posebnimi potrebami

Koledar poklicne mature 2020/2021
Izdal in založil: Državni izpitni center
Predstavnik: dr. Darko Zupanc
Pripravil: Oton Jerman
Lektorirala: mag. Bernarda Krafogel
Ovitek oblikoval: Edvard Čehovin
Tisk: Državni izpitni center
Naklada: 200 izvodov
1. izdaja
Ljubljana 2020

Opombe


