
  

POKLICNA MATURA 2021/2022 

    

 

Dijaki, ki se šolajo v programih SSI (4-letni program), šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki je 

sestavljena iz štirih delov: 

I. slovenščine 

II. strokovno-teoretičnega predmeta 

III. angleščine ali matematike 

IV. praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo 

itd. z zagovorom) 

Zakon o maturi 

Pravilnik o poklicni maturi 

Dodatne informacije o poklicni maturi dobite na spletnih straneh RIC-a: 

http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/ 

Kandidati, ki opravljajo dodatni predmet na splošni maturi, morajo spremljati obvestila na šoli, 

kjer so se prijavili za opravljanje tega predmeta. 

 

ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2021 

 petek, 3. 12. 2021, zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok 

 petek, 28. 1. 2022, zadnji rok za odjavo kandidatov 

 torek, 1. 2. 2022, SLOVENŠČINA – pisni izpit 

 sreda, 2. 2. 2022, MATEMATIKA oz. ANGLEŠČINA – pisni izpit 

 četrtek, 3. 2. 2022, GRADITEV OBJEKTOV oz. OKOLJEVARSTVO – pisni izpit 

 od 4. 2. do 15. 2. 2022, ustni zagovori 

 ponedeljek, 7. 3. 2022, seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi 

 

ČASOVNICA IV. IZPITNE ENOTE NA POKLICNI MATURI 2021/22 

Za šolsko leto 2021/22 velja naslednji koledar opravljanja IV. izpitne enote na spomladanskem 

roku poklicne mature: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6710
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/


 do konca oktobra 2021 se mentorji z dijaki pogovorijo o maturitetnih nalogah in opravljanju IV. 

izpitne enote ter določijo naslov naloge 

 IZDELAVA NALOGE do začetka aprila 2022 z vsaj štirimi vmesnimi konzultacijami pri mentorju 

 do petka, 22. 4. 2022, dijaki oddajo naloge v pregled mentorjem 

 do torka, 26. 4. 2022, mentorji dijakom posredujejo povratno informacijo o morebitnih 

popravkih in dopolnitvah maturitetne naloge 

 do torka, 10. 5. 2022, dijaki oddajo končno verzijo maturitetne naloge tajnici za PM, Janji 

Čuvan, in se podpišejo na priložen seznam 

Vsa morebitna odstopanja od navedenih datumov so možna le zaradi specifičnosti naloge, ki pa 

morajo biti dogovorjena med mentorjem in dijakom. 

 

SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2022 

 torek, 29. 3. 2022, zadnji rok za prijavo na spomladanski izpitni rok 

 torek, 24. 5. 2022, zadnji rok za odjavo kandidatov 

 sobota, 28. 5. 2022, ANGLEŠČINA – pisni izpit 

 ponedeljek, 30. 5. 2022, SLOVENŠČINA – pisni izpit 

 sobota, 4. 6. 2022, MATEMATIKA – pisni izpit 

 četrtek, 9. 6. 2022, GRADITEV OBJEKTOV oz. OKOLJEVARSTVO – pisni izpit 

 od 13. 6. do 22. 6. 2022 – ustni zagovori 

 sreda, 6. 7. 2022, seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi 

  

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2022 

 četrtek, 7. 7. 2022, zadnji rok za prijavo na jesenski izpitni rok 

 sobota, 20. 8. 2022, zadnji rok za odjavo kandidatov 

 sreda, 24. 8. 2022, SLOVENŠČINA – pisni izpit 

 četrtek, 25. 8. 2022, MATEMATIKA – pisni izpit 

 petek, 26. 8. 2022, ANGLEŠČINA – pisni izpit 

 sreda, 31. 8. 2022, GRADITEV OBJEKTOV oz. OKOLJEVARSTVO – pisni izpit 

 od 24. 8. do 3. 9. 2022, ustni zagovori 

 petek, 9. 9. 2022, seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi 

 


