
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 

 

TERMINI POKLICNE MATURE, 9. 7. 2021  
Spremljajte morebitne spremembe! Veliko uspeha vam želimo! 

V času poteka poklicne maturi na šoli veljajo posebna navodila (posamično vstopanje, razkuževanje, maska …). 
 

1. ROK ZA PRIJAVO NA JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 

Četrtek, 8. 7. 2021 

 

2. NAKNADNA PRIJAVA NA JESENSKI ROK POKLICNE MATURE IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV 

Sobota, 14. 8. 2021 

Ta dan bo seja šolske maturitetne komisije, na kateri bodo obravnavane naknadne prijave na POM iz upravičenih razlogov. Prošnjo z dokazili pošljite na 
katja.rek@szks.si do datuma seje in na dan seje boste prejeli odgovor. 

 

3. ROK ZA ODJAVO OD POKLICNE MATURE 

Petek, 20. 8. 2021 

Ta dan je zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature. Tisti, ki ne boste uspešno opravili zaključnega letnika, se morate najkasneje ta dan odjaviti. Odjavo 

lahko sporočite na barbara.princes@szks.si 

 

4. PISNI IZPITI 

Pričetek vseh pisnih izpitov je ob 9.00. V šolo boste vstopali posamično, in sicer najkasneje 30 min pred pisnim izpitom. 

Pred prihodom v šolo morate na spletni strani preveriti, v katero učilnico ste razporejeni. Razpored dijakov (po šifrah) po učilnicah bo objavljen dva dni 
pred vsakim pisnim izpitom na spletni strani pod POKLICNA MATURA/Jesenski rok/Razporedi.  

Prinesite pripomočke, masko, plastenko z vodo (brez nalepke/napisov/ovojev) in obvezno OSEBNI DOKUMENT. Prepovedane so ročne ure, mobilni 
telefoni in torbice. Na šoli ste obuti. V vsakem nadstropju bo določen prostor, kamor boste lahko za čas trajanja izpita odložili oblačila oz. torbo. 

 

5. USTNI IZPITI  

Razpored dijakov za ustne izpite bo objavljen dva dni pred izpitom na spletni strani pod POKLICNA MATURA/Jesenski rok/Razporedi. Na šolo lahko morate priti vsaj 

petnajst minut pred napovedanim terminom ustnega izpita.  

 

6. STORITEV IN ZAGOVOR, program ZDRAVSTVENA NEGA  

Razpored dijakov po oddelkih z dodatnimi navodili bo objavljen 20. 8. 2021 na spletni strani pod POKLICNA MATURA/Jesenski rok/Razporedi.  
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7. TERMINI 

TERMIN                      PREDMET OPOMBE 

TOR, 24. 8. 2021 

9.00  

SLOVENŠČINA, pisni Dovoljeni pripomočki: 
Nalivno pero ali kemični svinčnik. 

 

SRE, 25. 8. 2021 

9.00  

 

MATEMATIKA, pisni Dovoljeni pripomočki: 
Nalivno pero ali kemični svinčnik, žepno računalo brez 
grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, 
šestilo, geotrikotnik, ravnilo in kotomer. 

SRE, 25. 8. 2021 

8.00 

NEMŠČINA, ustni 

SRE, 25. 8. 2021 

8.00 

ANGLEŠČINA, ustni 

 

ČET, 26. 8. 2021 

8.00  

SLOVENŠČINA, ustni 

 

PET, 27. 8. 2021 

9.00  

NEMŠČINA, pisni Dovoljeni pripomočki: 
Nalivno pero ali kemični svinčnik in slovar. 

PET, 27. 8. 2021 

9.00  

ANGLEŠČINA, pisni Dovoljeni pripomočki: 
Nalivni pero ali kemični svinčnik in slovar. 

PET, 27. 8. 2021 

8.00 

MATEMATIKA, ustni 

 

PON, 30. 8. 2021 

7.00, UKC  

STORITEV IN ZAGOVOR 

Program zdravstvena nega 

PON, 30. 8. 2021 STORITEV IN ZAGOVOR 

8.00  Program kozmetični tehnik 
 

TOR, 31. 8. 2021 

9.00 v U19 

ZDRAVSTVENA NEGA, pisni Dovoljeni pripomočki: 
Nalivno pero ali kemični svinčnik. 

TOR, 31. 8. 2021 

9.00  

KOZMETIKA, pisni Dovoljeni pripomočki: 
Nalivno pero ali kemični svinčnik. 

 

SRE, 1. 9. 2021 
Ura bo dopisana naknadno. 

KOZMETIKA, ustni 

SRE, 1. 9. 2021 
Ura bo dopisana naknadno. 

ZDRAVSTVENA NEGA, ustni 

 

 



8. OBVESTILO ZA KANDIDATE, KI OPRAVLJATE DODATNI (PETI) IZPIT OB POKLICNI MATURI 

Z RIC-a so nam posredovali seznam tistih, ki opravljate dodatni (peti) izpit ob poklicni maturi. Seznanjeni smo tudi s terminom pisnega izpita vašega 
dodatnega izpita. Ko boste dobili razpored za ustni izpit (nekateri ste ga že), ga primerjate z razporedom na našem seznamu. V kolikor pride do prekrivanja, mi 

takoj pišite na barbara.princes@szks.si  in dopišite številko mobitela. 
 

9. SEZNANITEV Z REZULTATI IN PODELITEV 

Četrtek,  9. 9. 2021 

Na spletni strani bomo 9. 9. 2021 do 8.00 objavili seznam uspešnih dijakov na POM po šifrah. Ura in razpored podelitve spričeval bosta objavljena na prvi 

strani spletne strani šole. Na podelitev pridite tudi neuspešni dijaki, saj boste uredili prijavo na zimski rok POM. 

Pomembno: 

- Kandidati, ki nimate več statusa dijaka, boste položnico za plačilo POM prejeli avgusta po pošti. Cenik je objavljen v menijski vrstici IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH pod Šolnine. 

- Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo poklicne mature na šoli je 12. 9. 2021.  

 

 

B. Princes 

Tajnica POM 
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