
POKLICNA MATURA   
  
Poklicna matura je zaključek izobraževanja za dijake in odrasle, ki obiskujejo 
program srednjega strokovnega izobraževanja, program poklicno-
tehniškega izobraževanja in program poklicnih tečajev. Kandidati z 
opravljeno poklicno maturo pridobijo srednjo strokovno izobrazbo ali 
poklicno-tehniško izobrazbo.   
   
Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višješolski in visokošolski 
študij. Poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta, ki ga je v 
razpisnih pogojih predpisala posamezna fakulteta, omogočata vpis tudi na 
določene univerzitetne študije.   
   
Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del. Obvezni del predstavlja prva 
in druga izpitna enota:  

⇒ prva izpitna enota obsega ustni in pisni izpit iz slovenščine oziroma 
italijanščine ali madžarščine za pripadnike narodnih skupnosti na 
narodno mešanem območju;  

⇒ druga izpitna enota obsega pisni in ustni izpit iz temeljnega 
strokovno-teoretičnega predmeta.   

  
Izbirni del obsega tretjo in četrto izpitno enoto:  

⇒ tretja izpitna enota obsega pisni in ustni izpit iz matematike ali 
tujega jezika, lahko tudi drugega   tujega jezika na narodno 
mešanem območju, v skladu z izobraževalnim programom, po izbiri 
kandidata;  

⇒ četrta izpitna enota je izdelek oziroma storitev in zagovor, lahko pa 
tudi projektna naloga in zagovor.   

   
Poklicna matura se izvaja v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in 
zimskem.   
Več splošnih podatkov o poklicni maturi kot tudi vse pravilnike (Zakon o 
maturi….) dobite na internetnem naslovu Državnega izpitnega centra: 
http://www.ric.si/.  

http://www.ric.si/
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Prijavo k poklicni maturi dobite na internetnih straneh Ministrstva za 
šolstvo in šport RS:  
http://www.mszs.si/slo/solstvo/ss/obrazci.asp#poklicna ali v knjigarni.  
  
Kandidati odraslih lahko opravljajo poklicno maturo v dveh delih: npr. prvi 
del v zimskem roku (2 predmeta), drugi del pa v spomladanskem roku  
(druga dva predmeta). Ob prijavi napoveste opravljanje PM v dveh delih, 
tako da vpišete vse 4 izpitne enote, označite pa različne roke pri vsaki izpitni 
enoti (a,b,c).  
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Rokovnik za šolsko leto 2021/22  
 
Šolska maturitetna komisija za šolsko leto 2021/22:  
Predsednica: Saša SILOVŠEK, prof.  
Namestnik: Valentin PUNČOH, prof. 
Tajnica ŠMK: Darja REBEVŠEK, prof.  
Članica: Melita JELENKO, prof. 
Članica: Irena VUK, prof.  
 
 
Zimski izpitni rok 2021           (1. 2. – 15. 2. 2022)  
 

3. december (Pe)  Rok za prijavo  k zimskemu roku POM, oddaja vlog 
za uveljavljanje pravic KPP pri PM  

7. januar 2022 (Pe)  Rok za oddajo seminarskih in projektnih nalog 
mentorjem (zimski rok)  

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

28. januar (Pe)  
Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje PM in pisno odjavo od PM (Z)  

1. februar (To)  Slovenščina - pisno  9.00  
2. februar (Sr)  Matematika ali tuji jezik - pisno  9.00   

3. februar (Če)  
2. predmet – Logistika, Kozmetika, 
Avtomehatronika, Modna oblačila – pisno       9.00 

4. – 12. februar   Ustni izpiti in IV. predmet 

• 4. 2. (Pe) IV. predmet – oba dela izpita 

• 9. 2. (Sr) 3. predmet (MAT / ANG / NEJ) ustno 

• 10. 2. (Če) Slovenščina ustno 

• 11. 2. (Pe) II. predmet ustno 

7. marec (Če)  
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni 
maturi ob 12.00  

 



Spomladanski izpitni rok 2022    (28. 5. – 22. 6. 2022)  

15. november (Po) 

Rok za predprijavo k PM v spomladanskem roku  2022                                           
Rok za predprijavo k izpitu iz posameznega predmeta 
SM 2022                          
Rok za uveljavljanje pravic KPP pri PM (S) 

29. marec (To)  

Rok za prijavo k PM v spomladanskem roku  2022                                           
Rok za prijavo k izpitu iz posameznega predmeta SM 
2022                          
Oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP pri PM (S)  

9. maj (Po)  Oddaja projektne naloge mentorju (logistični tehnik)  

18. maj (Sr)  Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (S) iz upravičenih 
razlogov  

16. maj (Po)  
Oddaja izpitne naloge mentorju (avtoservisni tehnik) – 
projektna naloga, seminarska naloga (poročilo po 
opravljeni storitvi) 

20. maj (Pe) Zaključek pouka za oddelke 4A1, 2B4, 4P1 , 2A4                                                                          
23. maj (Po)  Razdelitev spričeval za oddelke 4A1, 2B4, 4P1, 2A4  
24. do 27. maj  Priprave na pisni del poklicne mature  

24. maj (To)  Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje PM in pisno odjavo od PM (S)   

24. maj (To)  Izpiti za izboljšanje ocene za oddelke 4A1, 2B4, 4P1, 2A4  
28. maj (So)   Angleščina - pisno 9.00 
30. maj (Po)   Slovenščina - pisno 9.00 
4. junij (So)   Matematika - pisno  9.00 
7. junij (To)   Nemščina - pisno  9.00 

9. junij (Če)   
2. predmet - pisno     9.00                                                                         
Logistika, Kozmetika, Modna oblačila, Avtomehatronika  

13. in 14. junij  4. predmet – oba dela izpita 
15. – 17. junij  Ustni izpiti PM    

28. – 30. junij Dopolnilni in popravni izpiti za dijake zaključnih letnikov 
SSI, PTI – 8.00  

6. julij (Sr)   Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi  
    



  Jesenski izpitni rok  2022   (24. 8. – 3. 9. 2021)  
 

6. julij (Sr)  Oddaja projektne naloge mentorju za jesenski rok PM                    

7. julij (Če)  
Rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku (J), 
oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP pri PM (J) 

14. avgust (Ne)  
Rok za naknadno prijavo k PM (J) iz upravičenih 
razlogov na šoli  

16. – 18. avgust  Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti  

20. avgust (So)  

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje PM (J), pisno odjavo od PM, predložitev 
dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita 
SM na šoli z gimnazijskim programom   

24. avgust (Sr)   Slovenščina – pisno  9.00  
25. avgust (Če)   Matematika - pisno  9.00                          
26. avgust (Pe)  4. predmet 8.00  
27. avgust (So)   Angleščina, Nemščina - pisno  9.00                          
30. avgust (To) Slovenščina - ustno 
31. avgust (Sr)   2. predmet – pisno  9.00                          
1. september (Če)  Matematika, Angleščina, Nemščina - ustno                          
2. september (Pe)  2. predmet – ustno                           

9. september (Pe)   
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 
12.00  
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