
                                            

Srednja šola za gastronomijo 

in turizem Ljubljana 

Preglov trg 9, Ljubljana 

 

ZIMSKI  ROK POKLICNE MATURE 

2018/2019 

 
 Zadnji dan za prijavo k zimskemu roku poklicne mature je 5. 12. 2019. Izpolnjeno 

prijavnico oddate v sprejemni pisarni šole, ki je odprta vsak dan do 15. ure. 

 

PISNI IN USTNI IZPITI 

 

OD 3. 2. 2020 DO 13. 2. 2020 

 
 

PISNO 
 

DATUM  URA  PREDMET 

3. 2. 2020 (PONEDELJEK) 9.00 PISNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE 

4. 2. 2020 (TOREK) 9.00 PISNI IZPIT IZ MATEMATIKE / 

ANGLEŠČINE / NEMŠČINE 

5. 2. 2020 (SREDA) 9.00 PISNI IZPIT IZ GASTRONOMIJE IN 

TURIZMA S PODJETNIŠTVOM, 

GASTRONOMIJE IN TURISTIČNIH 

STORITEV 

 
 

Navodila za opravljanje pisnih izpitov poklicne mature 

 V šoli morate biti ob 8.45. 

 Na oglasni tabli v avli poglejte razpored kandidatov po izpitnih prostorih (urejen je po 

abecedi) in se napotite v navedeni izpitni prostor. 

 S seboj morate imeti veljavni osebni dokument s sliko. 

 Med pisanjem morate upoštevati navodila nadzornih učiteljev. 

 S seboj imate lahko kemični svinčnik ali nalivno pero, korekturnih sredstev ne smete 

uporabljati. 

 Pri pisnem izpitu iz angleščine in nemščine lahko uporabljate enojezične ali dvojezične 

slovarje, ki jih prinesete s seboj. 

 Pri pisnem izpitu iz matematike uporabljate žepno računalo brez grafičnega zaslona, svinčnik, 

radirko, šestilo, kotomer, trikotnik, ravnilo. 

 Pri pisnem izpitu iz gastronomije in turizma s podjetništvom,  gastronomije in turistične 

storitve, turističnega poslovanja, prehrane  pri 2. izpitni poli uporabljate žepno računalo. 

 Kandidati, ki nimajo s seboj svojih dovoljenih pripomočkov, opravljajo izpit brez njih. 

 Kandidati morajo obvezno pred pisnim izpitom izključiti mobilne telefone in jih oddati 

nadzornemu učitelju. Kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov je kršitev izpitnega reda 

in pomeni končanje tega izpita poklicne mature. 



 

 

PLAČILO POKLICNE MATURE 

 

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka na šoli, morajo plačilo poklicne mature poravnati do vključno 

ponedeljka, 3. 2. 2020, v sprejemni pisarni šole, ki je odprta do 15. ure. 

 

USTNI IZPITI  

 
Ustni izpiti bodo potekali od 6. 2. 2020 do 13. 2. 2020. 
 

Komisije, učilnice, poimenski seznami bodo objavljeni 15. 1. 2020. 


