
  
 
 
 
 
 
 

Četrti predmet na Poklicni maturi (dalje POM) – Izdelek oziroma storitev in 
zagovor 
 
POM 2018 
Končna oddaja izdelkov kandidatov, ki se bodo udeležili zimskega izpitnega roka 2018 oziroma POM 183 je 
četrtek, 10. 1. 2019 v tajništvu naše šole oziroma tajniku poklicne mature 
 
POM 2019 
Četrta izpitna enota na poklicni maturi je izdelek, ki ga kandidati izdelajo v času izobraževanja v zaključnem 
letniku in med opravljanjem poklicne mature zagovarjajo. Naslove ponudijo učitelji strokovnih predmetov 
ali pa si ga izmisli kandidat sam in sam poišče ustreznega mentorja. Naslov izdelka, ki mora biti potrjen do 
konca decembra 2018 mora imeti vsak kandidat, ki želi opravljati četrto izpitno enoto na poklicni maturi v 
spomladanskem izpitnem roku 2019.  
 
Glede izbire naslovov in tem za izdelavo izdelka je predlagan naslednji postopek: 
- mentorji predloge tem ponudijo kandidatom v času pouka najkasneje do konca oktobra 2018. Naslove 

pošljejo tudi tajniku POM v elektronski obliki do četrtka, 11. 10. 2018. 
- Od petka, 12. 10. 2018 dalje bodo naslovi objavljeni na oglasni deski in na spletni strani naše šole. 
- Sezname naslovov izdelkov, mentorjev in kandidatov za POM 2019 učitelji strokovnih predmetov, ki so 

naslove ponudili zberejo in jih posredujejo tajniku ŠMK za POM v elektronski obliki do četrtka, 8. 11.  
2018. Vsak kandidat ima lahko le en naslov izdelka. 

- Do petka, 9. 11. 2018 ŠMK za POM potrdi predlagane sezname naslovov tem, mentorjev in kandidatov. 
- Mentorji uredijo ustrezno dokumentacijo do četrtka, 15. 11. 2018 in 
- tajnik ŠMK za POM objavi končni seznam mentorjev, naslovov tem in kandidatov na oglasni deski in 

na spletni strani naše šole do ponedeljka, 19. 11. 2018. 
 
Kandidati, ki si do konca decembra 2018 ne bodo pridobili naslova izdelka, četrte izpitne enote NE BODO 
MOGLI OPRAVLJATI V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU 2019, naslov in mentorja pa si bodo 
morali pridobiti sami. 
 
Datumi konzultacij, delne oddaje in končna oddaja izdelkov so: 
1. konzultacija 10. do 14. 12. 2018 
2. konzultacija 28. 1. do 1. 2. 2019 
1. pregled izdelkov oddaja do 28. 3. 2019, vrne se do 4. 4. 2019 
2. pregled izdelkov oddaja do 16. 4. 2019, vrne se do 24. 4. 2019 
končna oddaja izdelkov do 9. 5. 2019 v tajništvu naše šole oziroma tajniku poklicne mature 
 
Končna oddaja izdelkov kandidatov, ki se bodo udeležili jesenskega izpitnega roka POM 192  
je četrtek, 27. 6. 2019 v tajništvu naše šole oziroma tajniku poklicne mature. 
 
Končna oddaja izdelkov kandidatov, ki se bodo udeležili zimskega izpitnega roka POM 193  
je četrtek, 9. 1. 2020 v tajništvu naše šole oziroma tajniku poklicne mature. 
 
Tajnik ŠMK za POM: Predsednik ŠMK za POM: 
Branko Vrtek Marko Mlakar 
 


