
 
 

 

 

         Maribor, 3. 9. 2021 

 

Koledar aktivnosti v šolskem letu 2021/2022 za dijake 

 zaključnih letnikov programa ekonomski tehnik (SSI in PTI) 

 in aranžerski tehnik (SSI) 

 

Aktivnost Čas Nosilci 

Zbiranje vprašanj v zvezi s poklicno maturo september Tajnica ŠMK 

Objava koledarja PM september Tajnica ŠMK 

Seznanitev dijakov s predmetnimi izpitnimi 
katalogi in kriteriji ocenjevanja 

september Učitelji posameznih 
predmetov 

Predstavitev poteka PM dijakom september Vlasta Ljubec 

Predstavitev četrtega predmeta (pisna navodila 
za izdelavo izdelka, vsebinska shema, kriteriji za 
ocenjevanje) 

september Mentorji 

Objava nabora tem za 4. predmet september Tajnica ŠMK 

Zbiranje predlogov tem za 4. predmet september Mentorji /tajnica ŠMK 

Rok za prijavo kandidatov, ki želijo v tekočem 
šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati 5. 
predmet 

30. 
september 

Tajniki ŠMK na izbranih 
gimnazijah 

Pregled in potrditev tem za 4. predmet oktober ŠMK PM 

Oddaja vloge za odobritev teme in mentorja za 
4. predmet (prevod naslova v angleški jezik) 

31. oktober Dijaki / mentorji 

Predprijava na PM in dodatni maturitetni izpit, 
oddaja vloge KPP 

15. november Kandidat / tajnica ŠMK 

Izdaja sklepa o odobritvi teme in mentorja za 4. 
predmet PM 

do 30. 11. 
2021 

ŠMK PM 

Zadnji rok za prijavo na zimski rok PM 2021 3. december 

2021  

Kandidat / tajnica ŠMK 

Zadnji rok za odobritev teme in mentorja za 4. 
predmet 

31. december 

2021 

ŠMK PM 

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz 
upravičenih razlogov k PM – zimski rok 

22. januar Kandidat / tajnica ŠMK 
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Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM na 
šoli – zimski rok 

28. januar Kandidat / tajnica ŠMK 

 
Zimski rok PM 2021 
 

  

Slovenščina 1. februar Nadzorni učitelji 

Matematika, tuji jezik 2. februar Nadzorni učitelji 

2. predmet PM 3. februar Nadzorni učitelji 

Obdobje ustnih izpitov in zagovor 4. predmeta 4. – 15. 
februar 

Učitelji 

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM 7. marec Tanja Lakoše 

Tajnica ŠMK 

//////   

Obvezne konzultacije za četrti predmet po 
dogovoru z mentorjem  

januar – april  Mentor / kandidat 

Seznanitev s postopkom in pravili poteka PM marec Tanja Lakoše 

Tajnica ŠMK 

Predpreizkus (matematika, angleščina, 
nemščina, strokovni predmeti) 

marec  Učitelji 

Prijava dijakov na PM 2022 - spomladanski rok 29. marec Kandidat / tajnica ŠMK 

Prva oddaja izdelka za 4. predmet do 22. april Mentorji 

Morebitna dopolnitev izdelka za 4. predmet do 13. maj Dijaki 

Končna oddaja izdelka za 4. predmet tajnici  
ŠMK PM 

16. maj Mentorji 

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz 
upravičenih razlogov k PM – spomladanski rok 

18. maj Kandidat / tajnica ŠMK 

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM na 
šoli 

24. maj Kandidat / tajnica ŠMK 

Oddaja izpitnih kompletov za 2. predmet – 
oblikovanje v aranžerstvu 

31. maj  Učitelji 

 

Spomladanski rok PM 2022 

  

Organizirana priprava na PM 23. – 27. maj Učitelji 

Pisni izpit iz angleščine 28. maj Nadzorni učitelji 

Pisni izpit iz slovenščine 30. maj Nadzorni učitelji 

Pisni izpit iz matematike 4. junij Nadzorni učitelji 

Pisni izpit iz nemščine 7. junij Nadzorni učitelji 



 
 

 

3 
 

Pisni izpit iz 2. predm. PM 9. junij Nadzorni učitelji 

Obdobje ustnih izpitov in zagovor 4. predmeta 13. – 22. junij Učitelji 

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM 6. julij Tanja Lakoše 

Tajnica ŠMK 

Razredniki 

Jesenski rok PM 2022   

Prijava na jesenski rok PM 7. julij Kandidat / tajnica ŠMK 

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz 
upravičenih razlogov k PM – jesenski rok 

14. avgust Kandidat / tajnica ŠMK 

Oddaja naloge za 4. predmet PM v jesenskem 
roku v tajništvo šole 

19. avgust Kandidat / mentor 

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM na 
šoli – jesenski rok 

20. avgust Kandidat / tajnica ŠMK 

Pisni izpit iz slovenščine 24. avgust Nadzorni učitelji 

Pisni izpit iz matematike 25. avgust Nadzorni učitelji 

Pisni izpit iz angleščine in nemščine 27. avgust Nadzorni učitelji 

Pisni izpit iz 2. predmeta PM 31. avgust Nadzorni učitelji 

Obdobje ustnih izpitov in zagovor 4. predmeta 24. avgust – 
3. september 

Učitelji 

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM 9. september Tanja Lakoše 

Tajnica ŠMK 

  

 

Tajnica ŠMK PM 

                                                                                            mag. Vlasta Ljubec 

 

 

 

 

 

 

 


