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POKLICNA MATURA 2020 
Spomladanski izpitni rok 

 
sobota, 30. maj 2020 

 

  ANGLEŠČINA 
 

9.00 – 10.00  1. izpitna pola  

   10.00 – 10.10  premor 

 10.10 – 11.10 2.izpitna pola 

 

Razpored sedežnega reda bo po abecedi, objavljen ob 8.00: 

- na vratih glavnega vhoda (na desni strani), 

- na oglasni deski pri glavnem vhodu, 

- na oglasni deski poklicne mature, 

- na učilnicah. 

Informacije o sedežnem redu boste dobili tudi pri vseh dežurnih 

učiteljih na hodnikih. 

Predmet se piše v naslednjih učilnicah: 330, 331, 333 (KPP), 345, 348, 

350. 

 
ponedeljek, 1. junij 2020 

 

  SLOVENŠČINA 
 

 9.00 – 10.00  1. izpitna pola 

   10.00 – 10.10  premor 

 10.10 – 11.10 2.izpitna pola  

 

Razpored sedežnega reda bo po abecedi, objavljen ob 8.00: 

- na vratih glavnega vhoda (na desni strani), 

- na oglasni deski pri glavnem vhodu, 

- na oglasni deski poklicne mature, 

- na učilnicah. 

Informacije o sedežnem redu boste dobili tudi pri vseh dežurnih 

učiteljih na hodnikih. 

Predmet se piše v naslednjih učilnicah: 313, 314, 315, 330, 331, 333 

(KPP), 345, 348, 350. 
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sobota, 6. junij 2020 

 

  MATEMATIKA  
 

 9.00 – 11.00  izpitna pola 

 

Razpored sedežnega reda bo po abecedi, objavljen ob 8.00: 

- na vratih glavnega vhoda (na desni strani), 

- na oglasni deski pri glavnem vhodu, 

- na oglasni deski poklicne mature, 

- na učilnicah. 

Informacije o sedežnem redu boste dobili tudi pri vseh dežurnih 

učiteljih na hodnikih. 

Predmet se piše v naslednjih učilnicah: 330, 333 (KPP), 345, 348, 350. 

 

 

četrtek, 11. junij  2020 

 

  ELEKTROTEHNIKA 

  MEHATRONIKA 

  RAČUNALNIŠTVO 
 

 9.00 – 11.00  izpitna pola 

 

Razpored sedežnega reda bo po abecedi, objavljen ob 8.00: 

- na vratih glavnega vhoda (na desni strani), 

- na oglasni deski pri glavnem vhodu, 

- na oglasni deski poklicne mature, 

- na učilnicah. 

Informacije o sedežnem redu boste dobili tudi pri vseh dežurnih 

učiteljih na hodnikih. 

Predmet se piše v naslednjih učilnicah: 313, 314, 315, 330, 331, 333 

(KPP), 345, 348, 350, 358. 

 

 

 

Kranj, 22. maj 2020   S. Rozman,  tajnica ŠMK PM 


