
 

 

RAZPORED PISNIH IZPITOV– zimski izpitni rok 173 
 

Spoštovani! 
 
Zimski izpitni rok poklicne mature bo potekal med 1. 2. in 16. 2. 2018; seznanitev kandidatov z uspehom pri 
PM in podelitev spričeval je 5. 3. 2018, med 13.30 in 14.30 uro, na Linhartovi 13 (2. nadstropje).  
Nedelja, 28. 1. 2018 je zadnji rok za PISNO ODJAVO od poklicne mature oz. predložitev dokazil o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature. 
Razpored ustnih izpitov (dokončni) po dnevih in urah bo objavljen v ponedeljek, 29. 1. 2018, od 12.00 
dalje na  oglasni deski na Linhartovi 13 (2. nadstropje). 
 

1. PISNI DEL POM (VSI PROGRAMI) 
 

PREDMET DATUM DAN URA LOKACIJA 
     

SLOVENŠČINA 
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični 
svinčnik. 

1. 2. 2018 ČET 9.00 Linhartova 13 
2. nadstropje 

2. PREDMET 
 VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA: dovoljeni 

pripomočki: nalivno pero ali kemični 
svinčnik. 

 KOZMETIKA: dovoljeni pripomočki: nalivnik 
ali kemični svinčnik. 

 GASTRONOMIJA IN TURIZEM S 
PODJETNIŠTVOM: nalivno pero ali kemični 
svinčnik, kalkulator. 

 GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE: 
nalivno pero ali kemični svinčnik, kalkulator.  

 LOGISTIKA: dovoljeni pripomočki: žepno 
računalo brez grafičnega zaslona, nabor 
enačb in konstant, ravnilo, nalivnik ali 
kemični svinčnik. 

GOSPODARSTVO: dovoljeni pripomočki pola 1 in 
2: nalivnik ali kemični svinčnik, žepno računalo 

brez grafičnega zaslona. 

2. 2. 2018 PET 9.00 Linhartova 13 
2. nadstropje 

MATEMATIKA 
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični 
svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez 
grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega 
računanja, šestilo, trikotnik (geo-trikotnik), 
ravnilo, kotomer in trigonir. 

5. 2. 2018 PON 9.00 Linhartova 13 
2. nadstropje 

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA 
Dovoljeni pripomočki (pri poli 1 in 2): nalivno 
pero ali kemični svinčnik ter enojezični in 
dvojezični slovar v pisni obliki. 

5. 2. 2018 PON 9.00 Linhartova 13 
2. nadstropje 

 
Dopis je objavljen tudi na naši spletni strani www.cene-stupar.si, rubrika srednje šole/poklicna 
matura/zimski izpitni rok. Prav tako je na tej povezavi objavljen seznam gradiv za ustni del izpita pri 
slovenščini (teme za književnost). 
Pripravila: Renata Bačvič, univ. dipl. inž., tajnica poklicne mature 

http://www.cene-stupar.si/

