
NAVODILA ZA PISNE IZPITE 
 
 Obvezna oprema 
- pisalo, rezervno pisalo (ker naj si predmetov ne posojajo zaradi možnosti prenosa 
okužbe) in dovoljeni pripomočki pri posameznih predmetih; osebni dokument s fotografijo (če 
kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje 
v 24 urah po začetku izpita); 
- maska; 
- razkužilo za roke; 
- vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli ali 
odnesli v pranje domov; 
 
POZOR! Dijaki k maturi NE SMETE PRINESTI MOBILNEGA TELEFONA IN 
DRUGIH ELEKTRONSKIH NAPRAV, šola zaradi možnosti prenosa virusa ne sme organizirati pobiranje 
in hranjenje elektronskih naprav. 
 

Primer: V izpitnem prostoru zazvoni telefon. Nadzorni učitelj ustavi pisanje in ob prisotnosti še enega učitelja od kandidatov 

zahteva, da izpraznijo vsebino svojih torb. Poleg telefona, ki je zazvonil, odkrijejo sicer izklopljena telefona še pri dveh 

kandidatih. Zaradi kršitve pravilnika vsi trije kandidati ne smejo 

nadaljevati s pisanjem izpita! 

 
Prihod in vstop v šolo 
Dijaki, ki opravljate splošno maturo ali posamezne izpite splošne mature, boste na dan pisnega 
izpita vstopali skozi sprednji vhod. Vstop v šolo bo možen ob 8.30 z obraznimi maskami. Do 
učilnice, v kateri boste pisali izpit, se odpravite po najkrajši možni poti in pri tem spoštujte 
varnostno razdaljo. 
 
Vstop v učilnico 
Pred učilnico bo nalepljen sedežni red. Dijaki v izpitni prostor vstopajo posamično in spoštujejo 
varnostno razdaljo. Zbiranje pred izpitnimi prostori ni dovoljeno! Ko se dijak usede, lahko 
sname obrazno masko. To si zopet nadane takoj po pisanju izpitne pole (v času, ko učitelj pobira 
pole, tudi ta z masko) in jo nosi v času odmoru in pri odhodu iz izpitnega prostora, dokler ne 
pride iz šole. 
 
Identifikacija 
Identifikacija kandidata se opravi tako, da ta položi svojo osebno izkaznico na levi zgornji rob 
mize. Nadzorni učitelj brez dotika izkaznico pogleda. Če bo dijak opravljal maturo z masko na 
obrazu, za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza. 
 
Pravila pisnih izpitov 
- Če dijak zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k opravljanju pisnega 
izpita, vendar se mu čas pisanja ne podaljša. 
- Če dijak iz upravičenih razlogov zamudi začetek pisnega izpita za več kot 30 minut, mu lahko 
Državna komisija na predlog šolske maturitetne komisije dovoli opravljanje celega izpita v naslednjem 
izpitnem roku. 
- Dijak mora šolski maturitetni komisiji predložiti ustrezna dokazila najkasneje 24 ur po začetku 
pisnega izpita. Za upravičene razloge za kasnejši začetek pisnega izpita zaradi zamude se šteje: 
- nenadna bolezen, 
- dokazljive okoliščine v prometu, ki so povzročile nepravočasni prihod, izredne okoliščine (naravna 
nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo), 
- drugi izredni dogodki. 
 
V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno 
mesto. 
 
Dijaki imajo pri izpitu na mizi le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom, masko in 
vrečko zanjo ter vodo. 
 



Dijaki v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel, ročne ure ali druge prenosne 
elektronske komunikacijske naprave. 
 
Nalepke se lepijo na izpitno polo in na ocenjevalne obrazce, na konceptne liste se šifra vpiše. 
 
Premor pri tujih jezikih traja 10 minut, v tem času nadzorni učitelj zamenja izpitne pole, kandidati 
med premorom ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 
 
NAVODILA ZA USTE IZPITE 
 
Predsednik šolske izpitne komisije pokliče kandidata, da si izbere izpitni listek. 
 
Izpitni listki morajo biti predloženi tako, da pri izbiri izpitnega listka kandidat ne more videti vsebine 
izpitnega listka. 
 
Kandidat se listka ne dotakne, le nakaže izbiro. 
 
Listek izvleče učitelj izpraševalec po predhodnem razkuževanju rok. 
 
Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek; zamenjani listek se vrne v izpitni komplet. 
 
Izpraševalec izjemoma lahko v soglasju s kandidatom spremeni vprašanje na izpitnem listku, če 
presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo, standardi in cilji PIKA, ki zaradi epidemije in 
izobraževanja na domu ni bilo v celoti oziroma neenako predelano za dijake v razredu in s tem 
konkretno za maturanta, ki je listek in s tem vprašanje izbral. 
 
Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave. 
 
Ustni izpit traja največ 20 minut. 
 
Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat. 
 
Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja z 
izpitnega listka. 
 
Izpitni listki se ne vrnejo v komplet izpitnih listkov. 
 
Vse posebnosti med ustnim izpitom mora predsednik šolske izpitne komisije zapisati v 
zapisnik o ustnem izpitu. 
 
Število točk za kandidata predlaga v potrditev šolski izpitni komisiji izpraševalec. 
 
Kršitve kandidatov 
- Vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo. 
- Posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov. 
- Oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje. 
- Prepisovanje ali dopustitev prepisovanja. 
- Uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov. 
- Motenje poteka izpita. 
- Ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje. 
- Predložitev dela drugega kandidata. 
- Posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti. 
- Zamenjava identitete kandidata. 
 
Vrste ukrepov ob kršitvah kandidatov 
- Opomin. 
- Prekinitev reševanja izpitne pole. 
- Prekinitev dela izpita. 



- Prekinitev izpita. 
- Razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature. 
- V primeru prekinitve se izpitna pola, del izpita ali izpit oceni z nič točkami. V primeru zamenjave 
identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako. 


