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Opomba: ŠMK SM skladno z učiteljevim načrtom za posamezno šolsko leto določi 
podrobnejše datume izvedbe praktičnega dela izpita.  
 

KOLEDAR ZA IZVEDBO PRAKTIČNEGA DELA IZPITA  
SPLOŠNE MATURE 2021 PRI PREDMETU  

ZGODOVINA - SPREMEMBA 
 
01. september 2010 (To) 
 

Učitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela izpita za 
spomladanski izpitni rok in z njim seznani kandidate. 
Kandidat se prijavi k opravljanju praktičnega dela izpita. 
Učitelj izroči seznam prijavljenih kandidatov in načrt tajniku 
ŠMK SM. 

07. september 2020 (Po) ŠMK SM pregleda in potrdi načrt izvedbe praktičnega dela 
izpita pri posameznem učitelju in prijave kandidatov. 
Tajnik ŠMK SM oboje objavi na šolski oglasni deski. 

08. september 2020 (To) Začetek izvajanja strokovne ekskurzije. 
30. september 2020 (Sr) 
 

Zadnji rok za prijavo kandidatov, ki nimajo statusa dijaka na 
šoli, na kateri bodo opravljali praktični del izpita. 

02. november 2020 (Po) Začetek opravljanja pisne naloge. 
08. april 2021 (Če) Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije. 
15. april 2021 (Če) 
 

Zadnji rok za oddajo pisnega gradiva o strokovni ekskurziji 
(referat in poročilo ali delovni list) in za opravljanje pisne 
naloge v spomladanskem izpitnem roku. 

11. maj 2021 (To) 
 

Zadnji rok, do katerega učitelj izpolni ocenjevalne mape in 
tajniku ŠMK SM izroči seznam kandidatov s številom 
doseženim točk pri praktičnem delu izpita v spomladanskem 
izpitnem roku. 

17. maj 2021 (Po) 
 

Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem 
delu izpita v spomladanskem izpitnem roku. 

20. maj 2021 (Če) 
 

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem 
delu izpita v spomladanskem izpitnem roku. 

20. avgust 2021 (Pe) 
 

Zadnji rok za opravljanje pisne naloge in oddajo pisnega 
gradiva o strokovni ekskurziji v jesenskem izpitnem roku. 

01. september 2021 (Sr) Zadnji rok, do katerega učitelj izpolni ocenjevalne mape in 
tajniku ŠMK SM izroči seznam kandidatov s številom 
doseženih točk pri praktičnem delu izpita v jesenskem izpitnem 
roku. 

03. september 2021 (Pe)  
 

Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem 
delu izpita v jesenskem izpitnem roku. 

06. september 2021 (Po) 
 

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem 
delu izpita v jesenskem izpitnem roku. 
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