
                                                   

 

 
 
 
 
 
 

NAVODILA KANDIDATOM ZA PISNE IZPITE 
POKLICNE MATURE – JESENSKI ROK 2016 

 

1. Časi pisanja: 
 

Predmet Datum Izpitna pola 1 Prekinitev Izpitna pola 2 
Slovenščina  24. 8. 2016 9.00 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 11.10 
Matematika 25. 8. 2016 9.00 – 11.00   
Angleščina 29. 8. 2016 9.00 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 11.10 
Nemščina 29. 8. 2016 9.00 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 11.10 
Elektrotehnika; 
Mehatronika; 
Računalništvo 

31. 8. 2016 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50 – 11.10 

 
 

Kandidati pridejo na dan pisanja 20 minut pred začetkom pisnega dela. Posebej obveščamo, da 
sprotno spremljajo vsa objavljena obvestila v njim namenjeni vitrini na hodniku pred šolsko 
zbornico in na oglasni deski pri vhodu v šolo. Kandidati morajo s seboj prinesti dokument s sliko 
zaradi obvezne identifikacije.  
 

2. Dovoljeni pripomočki: 
 

a) Matematika: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno 
računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, šestilo, 
trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir. 

b) Tuji jeziki:  
Angleščina: nalivno pero ali kemični svinčnik, angleško-angleški slovar, slovensko-
angleški slovar in angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki). 
Nemščina: nalivno pero ali kemični svinčnik in slovar. Uporaba slovarja je dovoljena 
samo pri pisanju izpitne pole 2 (pisno sporočanje: 2 A in 2 B). 

c) Slovenščina: nalivno pero ali kemični svinčnik. 
d) Strokovni predmet (Elektrotehnika; Mehatronika; Ra čunalništvo): nalivno pero ali 

kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in 
brez možnosti simbolnega računanja. 

 

3. Razpored: 
 

Kandidati bodo razporejeni po učilnicah po abecednem vrstnem redu. Podroben seznam bo vedno 
objavljen dan pred izpitom. 
 

4. Opozorilo: 
 

Pri maturi je zaradi 43. člena Pravilnika o maturi, kjer piše: "Kandidati v izpitnem prostoru ne 
smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske 
naprave.",  Državna komisija sprejela sklepa, da:  

● naj se posedovanje pomožnega listka ali elektronskega pripomočka med pisanjem mature 
v vsakem primeru enotno kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole.  
● se uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih 
pripomočkov kaznuje s prekinitvijo dela izpita.  

Prav tako ne smete imeti ročne ure! 
 
 

Nevenka Rozman,     Simon Konečnik, univ. dipl. inž., 
tajnica ŠMK      ravnatelj Elektro in računalniške šole 


