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               POKLICNA MATURA 2020 

 
JESENSKI IZPITNI ROK 

 

 

Rok prijave: 8. julij 2020 
 

 

14. avgust 2020 – rok za naknadne prijave k PM (jesenski rok) iz 

upravičenih razlogov na šoli  (Pravilnik o poklicni maturi, 28. člen) 

 
28. člen 

(naknadna prijava) 

Če se kandidat iz upravičenih razlogov ni mogel prijaviti k poklicni maturi ali posameznemu 
predmetu poklicne mature v predpisanem roku, se lahko prijavi naknadno, vendar najkasneje deset 
dni pred začetkom izpitnega roka.  

Upravičeni razlogi za naknadno prijavo kandidatov so lahko:  

– nenadna bolezen oziroma zdravljenje,  

– izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in 
drugo),  

– izobraževanje v tujini,  

– dokazljiva izguba prijave na pošti,  

– drugi upravičeni razlogi.  

O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči šolska maturitetna komisija s sklepom na podlagi 

ustreznih dokazil v petih dneh po prejemu vloge. Šolska maturitetna komisija o odločitvi obvesti kandidata in 
Državni izpitni center. 

 

20. avgust 2020 – rok za pisno odjavo od PM 

– rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev 

za  opravljanje PM  

- rok za plačilo finančnih obveznosti (občani) 

 

 

22. avgust 2020 – rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo 

pogojev za opravljanje PM 
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Pisni izpiti: 

24. avgust 2020 –  SLO 

25. avgust 2020 – MAT   

28. avgust 2020 – ANG   

31. avgust 2020 – 2. predmet 

  

  

Ustni izpiti in zagovor: 

24. avgust – 3. september 2020 – ustni del in zagovor 

 

 

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM:   8. september 2020 

 

 

Kranj, 24. junij 2020     Simona Rozman 

        tajnica ŠMK PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


