
 
 

NAVODILA KANDIDATOM ZA JESENSKI ROK POKLICNE 

MATURE 2020/21 

 

- Oddjava od poklicne mature do 20. 8. 2021 v pisni obliki 

- Oddaja naloge za 4. izpitno enoto 17. 8. 2021 od 8. do 10. ure 

tajnici ŠMK Jelki Avguštin 

 

1. PISNI DEL 

 Razpored opravljanja pisnega dela poklicne mature: 

- torek, 24. avgust 2021: SLOVENŠČINA 

- sreda, 25. avgust 2021:        MATEMATIKA 

- petek, 27. avgust 2021:        NEMŠČINA, ANGLEŠČINA 

- torek, 31. avgust 2021:         2. predmet  (STROJNIŠTVO,    

                                                                 AVTOMEHATRONIKA) 

 

 Sedežni red bo objavljen ob  vhodu v izpitni prostor. Tajnica ŠMK bo 

kandidate na njihove šolske elektronske naslove  individualno preko 

eAsistenta (en dan prej, do 15. ure) obvestila o razporeditvi 

kandidatov v izpitni prostor pri pisnih izpitih. 

 Pisni izpiti se začnejo v torek, 24. 8. 2021 (slovenščina), in 

zaključijo v torek,  31. 8. 2021 ( 2. predmet ). 

 Zbiranje kandidatov pred izpitnim prostorom ni dovoljeno. 

 Vstop v izpitni prostor bo možen od 8.30 dalje. 

 Kandidati vstopajo posamično v izpitne prostor s predpisano 

medsebojno razdaljo. Enako velja za izstopanje. 

 Kandidat lahko med opravljanjem izpita nosijo masko. 

 Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svojo osebno 

izkaznico na levi zgornji rob mize, nadzorni učitelj brez dotika 

izkaznico pogleda. Če bo kandidat opravljal maturo z masko na 

obrazu, za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza. 

 Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri. 

 Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut, a se mu pisanje ne 

podaljša. 

 Kandidati prinesejo s seboj v izpitni prostor: 

 dovoljene pripomočke za posamezni predmet, 

 osebni dokument, 

 pisalo in rezervno pisalo 

 Vnos elektronskih naprav, mobilnih telefonov in ročnih ur v 

izpitni prostor je prepovedan. 
 

2. USTNI DEL  

 Ustni del in zagovor 4. predmeta bo potekal od torka, 24. 8. 2021, 

do 3. 9. 2021. Tajnica ŠMK bo kandidatom na njihove 



 
 

elektronske naslove dne 20. 8. 2021 poslala razporede za ustne 

izpite. 

 Komisije za ustne izpite bodo v jesenskem roku POM 2021 sestavljene 

iz dveh ( treh) učiteljev. 

 Kandidat se pri izbiri izpitnega listka le-tega ne dotakne, dokler izpitni 

komisiji ne potrdi njegove izbire (enkrat lahko izpitni listek zamenja). 

 

3. SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI POKLICNI 

MATURI  

 Seznanitev kandidatov z uspehom na PM bo 9. 9. 2021 v prostorih 

šole. Natančen čas, prostor in razpored po oddelkih bo objavljen na 

spletnih straneh šole, in sicer do 4. 9. 2020. 

 

 

Za dodatna vprašanja sem na voljo po elektronski 

pošti: jelka.avgustin@scptuj.si. 

 

 

    Tajnica ŠMK:      Ravnateljica: 

Jelka Avguštin, prof.                                         Anja Jesenek Grašič, prof.         

          


