
 

4. e 
PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO 

 

Prostor: 301 

Vhod: GLAVNI VHOD (sredinsko stopnišče) 
    

PONEDELJEK,  

25. 5. 2020  

TOREK,  

26. 5. 2020  

SREDA,  

27. 5. 2020  

ČETRTEK,  

28. 5. 2020  

PETEK,  

29. 5. 2020  

 

 8.15 - podelitev 

spričeval –  

M. Gajšek 

 

 

 9.00 – priprave 

matematika – M. 

Kubale (4 šolske 

ure) 

 

 

 8.00 - priprave 

geografija  

(3 šolske ure) –  

M. Gajšek 

 

 9.00 - priprave 

sociologija  

(3 šolske ure) –  

D. Konec 

 

 9.00 – priprave 

ekonomija (2  šolski 

uri) – K. Fras Budna 

 9.00 – priprave 

ekonomija (2  šolski 

uri) – K. Fras Budna 

 

Priprave za angleščino bodo potekale na daljavo v obsegu petih ur. Za termin se boste po elektronski pošti dogovorili s 

profesorico Lidijo Rebeušek.  

Priprave za slovenščino bodo potekale na daljavo v obsegu dveh ur. Za termin se boste po elektronski pošti dogovorili s 

profesorico Heleno Muha.  



 

MATURITETNI TEČAJ 
PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO 

 

Prostor: 420 

Vhod: GLAVNI VHOD (levo stopnišče skozi garderobo) 
   

PONEDELJEK,  

25. 5. 2020  

TOREK,  

26. 5. 2020  

SREDA,  

27. 5. 2020  

ČETRTEK,  

28. 5. 2020  

PETEK,  

29. 5. 2020  

 

 8.00 - podelitev 

spričeval –  

S. Pešec 

 

 8.30 – priprave 

angleščina  

(3 šolske ure) – 

S. Pešec 

 

 

 10.45 - priprave 

geografija  

(3 šolske ure) –  

M. Gajšek 

 

 9.00 – priprave 

psihologija  (3 šolske 

ure) – M. Andrenšek 

Mudri 

 

 8.00 (novo!) – 

priprave matematika 

(3 šolske ure) 

– M. Kubale 

 

 9.00 – priprave 

sociologija (3 šolske 

ure) – D. Konec  

Priprave za zgodovino bodo potekale na daljavo v obsegu štirih ur. Za termin se boste po elektronski pošti dogovorili s 

profesorico Marijo Vodušek.  

Priprave za slovenščino bodo potekale na daljavo v obsegu dveh ur. Za termin se boste po elektronski pošti dogovorili s 

profesorico Heleno Muha.  

Priprave za matematiko pri prof. Blažu Knepu bodo potekale na daljavo v obsegu treh ur. Za termin se boste po elektronski 

pošti dogovorili s profesorjem. (NOVO!) 


