
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 

TERMINI POKLICNE MATURE 
Obvestilo, 12. 1. 2022 

Petek, 28. 1. 2022 - zadnji rok za pisno odjavo od POM na šoli pri tajnici POM ali na: 

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. 

Posebnosti, dopisane 28. 1. 2022: 

V skladu z navodili NIJZ lahko v šolske oz. izpitne prostore oz. na oddelek UKC za opravljanje izpitov in priprav POM 

vstopajo le kandidati, ki izpolnjujejo pogoj PCT in se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom.  

Kot izpolnjen pogoj testiranja se šteje dokazilo: 
- o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, 

- o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, 

Rezultat testa izda izvajalec v javni mreži in ima QR kodo. Termine testiranja si dobro organizirajte – kot vidite, se boste 

morali testirati par dni zaporedoma vsak dan. 

V kolikor vas v času POM doleti karantena/izolacija, se takoj javite na zgornji e-naslov. 

 

1. PISNI IZPITI: 9.00 – 11.10 

Na pisni izpit pridite ob 8.30 in počakate pred šolo. S seboj prinesite osebni dokument in dokazilo PCT.  

Dan Predmet U Dovoljeni pripomočki 
TOR, 1. 2. SLOVENŠČINA, pisni 19 nalivno pero ali kemični svinčnik 

SRE, 2. 2. NEMŠČINA, pisni 16 nalivno pero ali kemični svinčnik in slovarji 

 ANGLEŠČINA, pisni 19 nalivno pero ali kemični svinčnik in slovarji 

 MATEMATIKA, pisni 21 nalivno pero ali kemični svinčnik, radirka, 
svinčnik,žepno računalo brez grafičnega zaslona in 

možnosti simbolnega računanja, šestilo, geotrikotnik, 
ravnilo in kotomer 

ČET, 3. 2.  ZDRAVSTVENA NEGA, pisni 19 nalivno pero ali kemični svinčnik 

 

2. USTNI IZPITI:  

Dan Ura in predmet U 

PET, 4. 2. 11.30: SLOVENŠČINA  

SRE,  9. 2.   9.30: MATEMATIKA  

 9.30: NEMŠČINA  

 9.30: ANGLEŠČINA  

PON, 14. 2. 12.30: ZDRAVSTVENA NEGA  

ČET, 10. 2.  15.00 – 16.00 PRIPRAVA NA STORITEV 

ZDRAVSTVENA NEGA  

UKC 

PET, 11. 2.  7.00:  STORITEV IN ZAGOVOR  

ZDRAVSTVENA NEGA 

UKC 

 

Ponedeljek, 7. 3. 2022, ob 11.00 – objava rezultatov na šoli ter podelitev spričeval in obvestil.  
Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo POM na šoli je 10. 3. 2022.  

Položnice za plačilo izpitov POM vam bomo poslali v začetku februarja. Cenik je objavljen na spletni strani 

IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH pod Šolnine. 
Veliko uspeha! 

Tajnica POM                                                                                                               

B. Princes                             

mailto:barbara.princes@guest.arnes.si

