
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 

Obvestilo, 11. 1. 2021 

TERMINI POKLICNE MATURE – februar 2021 
Spoštovani,  
zaenkrat še nismo dobili nobenih posebnih navodil glede poteka poklicne mature v mesecu februarju 2021. Zato 

predvidevajmo, da v času poteka poklicne maturi na šoli veljajo enaka navodila (razkuževanje, maska, pridete le zdravi) 
kot v letu 2020. V kolikor bo kakšna sprememba, bo to na tem mestu objavljeno. 
Prinesite pripomočke, masko (sicer jo dobite tudi pri vhodu), lahko plastenko z vodo 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. 
Spremljajte spremembe! 

 

Četrtek, 28. 1. 2021 

Zadnji rok za pisno odjavo od POM pri tajnici POM ali na e-naslov barbara.princes@guest.arnes.si 

Ta dan lahko prijavljeni kandidati še predložite dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM 
(fotokopija spričevala za 3. in 4. letnik). Fotokopije spričeval in sklep o priznanih predmetih na POM za kandidate, 
ki ste vključeni v izobraževanje odraslih, nam bo posredovala vodja IO. 
 

Ponedeljek, 1. 2 .2021 

Na oglasni deski POM bo objavljen poimenski razpored za ustne izpite in STORITEV IN ZAGOVOR. 

 

POTEK POKLICNE MATURE 

Učilnice bodo dodane naknadno. 
1. PISNI IZPITI: 9.00 – 11.10 

Na pisni izpit pridite 15 minut pred pričetkom izpita.  
Termin Predmet Prostor Dovoljeni pripomočki 
PON, 1. 2. 9.00: SLOVENŠČINA pisni X 

 

nalivno pero ali kemični svinčnik 

TOR, 2. 2. 9.00: MATEMATIKA pisni X nalivno pero ali kemični svinčnik, radirka, svinčnik, 

žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti 
simbolnega računanja, šestilo, geotrikotnik, ravnilo in 
kotomer 

 9.00: ANGLEŠČINA  pisni X nalivno pero ali kemični svinčnik in slovarji 
 9.00: NEMŠČINA pisni X nalivno pero ali kemični svinčnik in slovarji 
SRE, 3. 2. 9.00: ZDRAVSTVENA  NEGA pisni X 

 

nalivno pero ali kemični svinčnik 

 9.00: KOZMETIKA pisni X nalivno pero ali kemični svinčnik 

 

2. USTNI IZPITI  

Posebnosti:  

- kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek. Izpraševalec izjemoma lahko v soglasju s kandidatom spremeni 
vprašanje na izpitnem listku, če presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo, standardi in cilji iz PIK (predmetnega 
izpitnega kataloga), ki zaradi epidemije in izobraževanja na domu ni bilo v celoti predelano. 

- na pripravah vas je mentorica seznanila z načinom izvedbe STORITVE IN ZAGOVORA. 

Na ustni izpit pridite 5 minut pred pričetkom izpita.  
Termin Predmet Prostor 

ČET, 4. 2. 15.30: ANGLEŠČINA ustni  X 

 15.30: MATEMATIKA ustni  X 

 15.30: NEMŠČINA ustni  X 

TOR, 9. 2. 15.30: SLOVENŠČINA ustni  X 

SRE, 10. 2. 15.30: ZDRAVSTVENA NEGA ustni  X 

 15.30: KOZMETIKA ustni  X 

ČET, 11. 2. 15.30: STORITEV IN ZAGOVOR, program zdravstvena nega  X 

 15.30: STORITEV IN ZAGOVOR, program kozmetični tehnik  X 

 

 

mailto:barbara.princes@guest.arnes.si


3. SEZNANITEV Z REZULTATI  

Sreda, 3. 3. 2021 

8.00 – objava rezultatov na spletni strani šole oz. po dogovoru. Spričevala in obvestila o uspehu na poklicni maturi 
vam bomo poslali s povratnico.  

Pomembno: 

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

- Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo POM na šoli je 6. 3. 2021.  

 

Tajnica POM                                                                                                              Maribor, 11. 1. 2021 

B. Princes                             


