
 

 

 

POKLICNA MATURA 2020 

 

 

 ROKOVNIK ZA IV. IZPITNO ENOTO-IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR ali IZDELEK IN ZAGOVOR 

 

MEDIJSKI TEHNIK (SSI) 

GRAFIČNI TEHNIK (SSI) 

LESARSKI TEHNIK (PTI) 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI) 

 

(IV. IZPITNA ENOTA-IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR ali IZDELEK IN ZAGOVOR) 

 

AKTIVNOSTI ROKI 

Poziv za predlaganje tem ŠMK 4. september 2019 

Oddaja vloge za odobritev teme in mentorja za četrti predmet PM do 20. oktobra 2019 

Izdaja sklepa o odobritvi teme in mentorja za četrti predmet PM. Dijaki 

prejmejo dokumentacijo za IV. Izpitno enoto 
do 20. novembra 2019 

Oddaja vloge za zamenjavo teme in mentorja za četrti predmet PM do 30. novembra 2019 

Izdaja sklepa o zamenjavi teme in mentorja za četrti predmet PM do 10. decembra 2019 

Izdelava projektne naloge  

(razgovor o zasnovi, konzultacije, 

predstavitev osnutka, dokončno oblikovanje) 

do 20. aprila 2020 

Oddaja projektne naloge za zagovor na spomladanskem roku poklicne 

mature, tajniku ŠMK v dveh izvodih (maturanti dobijo potrdila o oddaji) 

8. maj 2020  

(do 12.00 ure) 

Mentor - ocenjevanje projektne naloge, poročilo, vprašanja za zagovor do 13. junija 2020 

Predstavitev in zagovor projektne naloge 
po razporedu poklicne mature 

od 6. do 13. junija 2020 

Rok oddaje projektne naloge za zagovor na 

 jesenskem roku poklicne mature 

od 20. julija do  

24. julija 2020 

v tajništvu Zavoda,  

med 8.00 in 10.00 uro 

Rok oddaje projektne naloge za zagovor na 

zimskem roku poklicne mature 

do 5. decembra 2020 tajniku 

poklicne mature 

 

*Rokovnik je bil sprejet na dopisni seji Šolske maturitetne komisije z dnem, 12. 11. 2019. 
Opozorilo: 

 Izbrana tema projektne naloge velja 2 leti ali 6 zakonskih izpitnih rokov. V primeru, da ta čas poteče, mora 

kandidat izbrati novo temo projektne naloge. 

 Vsak kandidat mora pri mentorju opraviti najmanj 3 konzultacije(razgovore) pred rokom za oddajo naloge. 

 Konzultacije lahko mentor dvakrat napove. V nasprotnem primeru je predviden čas konzultacij učiteljeva 

govorilna ura za dijake. 

 

Projektne naloge oddane po datumu, ki so določeni v rokovniku, bo mogoče zagovarjati v naslednjem roku poklicne 

mature. 
 

Pripravil: 

Tajnik ŠMK: Aleš Zavrl 
ales.zavrl@zgnl.si 
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