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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)  

  

   

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM:   8. september 2020 
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Pisni del poklicne mature v jesenskem roku 2020 bo potekal: 
 

PONEDELJEK, 24. 8. 2020 

 

SLOVENŠČINA 

 

9.00 – 10.00              1. IZPITNA POLA (razčlemba neumetnostnega besedila) 
 
10.00 – 10.10                premor 
 
10.10 – 11.10           2. IZPITNA POLA (pisanje besedila na književno temo) 
 
 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI 

nalivno pero ali kemični svinčnik 

 
Sedežni red bo po abecedi objavljen na vhodu v spodnjo avlo in na učilnicah, eno uro pred 

pričetkom izpita. 

 

 

 

TOREK, 25. 8. 2020 

 

MATEMATIKA 

 

9.00 – 11.00               IZPITNA POLA  

 

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI 

nalivno pero ali kemični svinčnik,  svinčnik, radirka, šestilo, žepno računalo brez grafičnega zaslona,  
ravnilo, trikotnik, kotomer 

 

 

Sedežni red bo po abecedi objavljen na vhodu v spodnjo avlo in na učilnicah, eno uro pred 

pričetkom izpita. 
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PETEK, 28. 8. 2020 

 

ANGLEŠČINA 

 

9.00 – 10.00              1. IZPITNA POLA  
 
10.00 – 10.10                premor 
 
10.10 – 11.10           2. IZPITNA POLA  
 
 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI 

nalivno pero ali kemični svinčnik,  slovar  
(AN-AN, AN-SLO ali SLO-AN)  

 

Sedežni red bo po abecedi objavljen na vhodu v spodnjo avlo in na učilnicah, eno uro pred 

pričetkom izpita. 

 

 

 

PONEDELJEK, 31. 8. 2020 

 

GOSPODARSTVO 

 

9.00 – 9.45              1. IZPITNA POLA  

 

9.45 – 9.55                premor 

 

9.55 – 10.40            2. IZPITNA POLA  

 

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI  

nalivno pero ali kemični svinčnik,  kalkulator  
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PONEDELJEK, 31. 8. 2020 

 

 

GRADITEV OBJEKTOV 

 

9.00 – 9.30              1. IZPITNA POLA  

 

9.30 – 9.40                premor 

 

9.40 – 11.10            2. IZPITNA POLA  

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI 

nalivno pero ali kemični svinčnik,  svinčnik, radirka, šestilo, žepno računalo  
brez grafičnega zaslona, ravnilo 

 

 

Sedežni red bo po abecedi objavljen na vhodu v spodnji avli in na učilnicah, eno uro pred 

pričetkom izpita. 

S seboj imejte obvezno osebni dokument. 

 

Ustni del poklicne mature v jesenskem roku 2020 bo potekal: 
 

od 24. avgust – 3. september 2020   
 

V izpitnem prostoru je strogo prepovedano imeti mobitel ali druge prenosne elektronske 

komunikacijske naprave in ročne ure. Posedovanje le-teh se kaznuje s prekinitvijo reševanja 

izpitne pole oz. ustnega dela izpita oz. zagovora. 

 

Želimo vam veliko uspeha! 

 

 

Kranj, 1. 7. 2020                        Tajnica ŠMK PM 
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