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NAVODILA ZA KANDIDATE – SPLOŠNA IN POKLICNA MATURA 2021 

 

PISNI IZPITI 

Na dan pisnega izpita pridite v šolo ob 8.30.  Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00. Lahko zamudite 

začetek pisnega izpita za največ 30 minut. Čas opravljanja pisnega izpita se 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. 

 

Še pred vstopom v šolo preverite, ali imate s seboj vse potrebno:  

 veljaven dokument, ki vsebuje sliko,  

 potrebščine, ki so potrebne za posamezen izpit (ne pozabite na rezervna pisala),  

 masko,  

 prostorno plastenko ali steklenico vode z odstranjeno nalepko, 

 malico (splošna matura) 

 razkužilo (če želite). 

 

Kandidati vstopate in izstopate iz šole posamično in se gibljete skozi šolske prostore s 

predpisano medsebojno razdaljo 1,5–2 m.  Pred vstopom v šolo si nadenete masko in jo imate 

na sebi ves čas pisanja izpita. Zbiranje pred izpitnim prostorom ni dovoljeno. 

 

Maturantje splošne mature vstopate v šolo in izstopate iz nje skozi vhod pri telovadnici.  

 

Maturantje poklicne mature vstopate v šolo in izstopate iz nje skozi glavni vhod. Izjema je 

četrtek, 10. 6. 2021, ko boste uporabili vhod pri telovadnici. 
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Kandidati ste preko elektronske pošte v eAsistentu že dobili individualne razporede za pisne 

in ustne izpite. 

 

Vnos mobitelov, ročnih ur in vseh ostalih komunikacijskih naprav v izpitni prostor ni dovoljen. 

Zapakirali jih boste v vrečke (prinesite jih s seboj) in jih oddali v škatlo.  Vse našteto in odvečna 

garderoba se bo odložilo v knjižnici ali v prostorih šolskega radia. 

 

Sedežni red bo obešen na hodnikih pred učilnicami, imeli pa ga bodo tudi nadzorni učitelji v 

izpitnih prostorih. V učilnico boste vstopali posamezno in se usedli na mesto, določeno s 

sedežnim redom.  

 

Osebno izkaznico ali drug dokument položite na zgornji rob mize. Nadzorni učitelj brez dotika 

izkaznico pogleda. Na mizi imate lahko le osebni dokument, dovoljene pripomočke, plastenko 

/ steklenico z vodo in razkužilo.  

 

Prvih 30 minut učilnice ne smete zapustiti, kasneje pa po eden ob odobritvi nadzornega 

učitelja. Kandidata, ki bo zapustil učilnico, da bi odšel na WC, bo spremljal rezervni nadzorni 

učitelj na hodniku.  

 

Med odmorom (velja za splošno maturo) in prekinitvami ostanete kandidati v izpitnem 

prostoru. Oblečeni bodite primerno toplo, ker se bodo izpitni prostori pogosto zračili. Med 

odmorom se lahko razgibate, lahko pojeste malico oz. prigrizke,  dovoljeni so nujni izhodi v 

toaletne prostore, pri čemer ohranjajte fizično razdaljo. 

 

Letos je izjemoma dovoljeno prinašanje svoje malice v izpitni prostor (velja za splošno maturo, 

kjer je med izpitnima polama predviden polurni odmor), ki jo boste odložili na določeno mesto 

in jo zaužili. Malica mora biti zapakirana v vrečki ali škatli z imenom kandidata.  

 

Med izpitom upoštevajte vsa navodila nadzornega učitelja in Izpitni red. 
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Če končate s pisanjem izpitne pole predčasno, ostanete na svojem mestu. Gradivo zložite po 

navodilih nadzornega učitelja, ga odložite na rob mize in mirno počakate, da nadzorni učitelj 

preveri, ali je vse v redu. Zadnjih 15 minut pred iztekom časa pisanja ni dovoljeno zapuščati 

izpitnega prostora.  

 

 

USTNI IZPITI 

 

Pridite v šolo vsaj 15 minut pred začetkom ustnega izpita; s seboj imejte pisalo, rezervno pisalo 

(ker si pisal ne boste izposojali zaradi nevarnosti prenosa okužbe), dokument s fotografijo in 

masko. 

 

V izpitni prostor vstopite na poziv – s sabo imejte le dokument (osebno izkaznico) in pisalo.  

 

Izpraševalec šolske izpitne komisije po vstopu pozove kandidata, da si izbere izpitni listek. 

Izpitni listki so kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat se listka ne 

dotakne, le nakaže izbiro. Listek izvleče učitelj izpraševalec po predhodnem razkuževanju rok 

ali v rokavicah. Položi ga na mizo pred kandidata, ki se brez dotikanja odloči za izbor ali 

zamenjavo. Nasploh velja, da s paketom izpitnih listkov in izpitnimi listki v paketu rokuje le 

izpraševalec, po predhodnem razkuževanju oz. umivanju rok ali v rokavicah.  

Kandidat ima pravico listek enkrat zamenjati in to brez posledic. Pred začetkom ustnega izpita 

ima pravico do 15 minutne priprave. Ustni izpit traja do 20 minut.  

 

 

 

NA SARS-COV-2 POZITIVNI KANDIDATI IN PRIZNAVANJE ZA NAZAJ 

 

V skladu s 4. sklepom Sklepa o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 

2020/21 glede opravljanja mature v enem oz. dveh zaporednih izpitnih rokih, morajo na SARS-

COV-2 pozitivni kandidati podati vlogo na pristojno državno komisijo najkasneje 24 ur od 
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nastanka razloga. Prav tako morajo razloge za neudeležbo sporočiti ŠMK najkasneje v 24 urah 

po začetku izpita,  dokazila o upravičenosti razlogov pa predložiti ŠMK SM v treh delovnih dneh 

po izpitu. Zaradi dveh zapisov (24 ur oz. tri delovne dni) se bo upoštevalo roke, ki so za 

kandidate »ugodnejši«.  

 

Kandidatom, ki bodo na podlagi vloge, z odobritvijo pristojne državne komisije, enega ali več 

pisnih izpitov opravljali v jesenskem izpitnem roku, se bo pri uveljavljanju pravice do vpisa v 

nadaljnje izobraževanje upoštevalo, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem 

roku, če bodo v tem roku izpolnjevali pogoje za pristop k maturi. Državna komisija bo odobrila 

jesensko opravljanje samo tistih (delov) izpitov, za katere bodo kandidati imeli časovno 

utemeljene razloge; npr. pozitiven izvid na bolezen SARS-COV-2. Če bodo npr. kandidati imeli 

med pisnim izpitom utemeljen razlog za neudeležbo, med ustnimi izpiti pa bodo k izpitu že 

lahko pristopili (npr. bodo zdravi), bodo ustne izpite opravljali že v spomladanskem roku.  

 

 


