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 MATURITETNIH IZPITOV  2021 
 

Že v mesecih in dneh pred izpitom ste se (pri rednem pouku, obvestila na 
oglasni deski za maturo, spletna stran šole, elektronska pošta…) seznanili 
z: 

- dovoljenimi pripomočki za posamezen izpit, 
- trajanjem izpitov (začetek, odmori, prekinitve, število pol…), 
- kršitvami in ukrepi. 

Na dan izpita: 

Od doma pojdite dovolj zgodaj (nepredvidljive situacije na cesti). 
Pridite v šolo dovolj zgodaj, vstop v šolo je ob 8.30 (za pisni izpit) 
zbrani in siti, saj bo pred vami dolg in naporen dan! Poskusite se 
umiriti, zbrati (toaleta). Ker se bodo prostori zračili, bodite primerno 
oblečeni!     Matura je zrelostni izpit, zato se v času opravljanja mature 
zrelo tudi obnašajte in bodite dogodku primerno urejeni!  
                                                                           

Vstop v šolo je dovoljen le z masko, pred vstopom si razkužite roke in 
upoštevate medsebojno razdaljo 1,5 metra. Takoj preverite, če imate 
res s sabo: dokument, ki vsebuje EMŠO in sliko, dovoljene pripomočke, 
ki so potrebni za posamezen izpit (VEČ pisal: nalivno pero ali kemični 
svinčnik modre ali črne barve, pisala drugih barv in pisala PIŠI BRIŠI niso 
dovoljena zaradi možnosti izbrisa, HB svinčnike, radirko, kalkulator brez 
možnosti grafičnega prikaza in simbolnega računanja, geometrijsko orodje, 
dovoljen tip slovarja v knjižni (!) obliki…; EDIGS ali brisalec črnila je 
prepovedano uporabljati!!!!         

  

Odložite vso garderobo, saj na izpit ne boste smeli vzeti ničesar (razen 
dokumenta in dovoljenih pripomočkov)! Garderobo odložite v garderobne 
omarice. Čeprav so (ne)zaklenjene, je za varnost poskrbljeno. Kljub temu 
ne nosite s seboj vrednih stvari. Še posebej opozarjam, da v omarice 
odložite tudi ure, mobitele in jih še prej izključite!  

Po elektronski pošti boste dobili informacije o prostorih, v katerih 
boste opravljali pisne izpite in termine ustnih izpitov.  



 

PISNI IZPITI 

Pred pričetkom pisnega izpita stojite pred izpitnim prostorom in 
upoštevate medsebojno razdaljo. Ob 8.40 se prične vstop v izpitni 
prostor, z dovoljenimi pripomočki, z osebnim dokumentom, z masko in s 
prozorno vrečko. V izpitni prostor boste vstopili posamično, v tišini, nadzorni 
učitelj vas bo usmeril do mesta določenim s sedežnim redom. Na mizo 
položite potrebščine, na rob mize pa položite osebni dokument. 
             

Nadzorni učitelj bo pred začetkom izpita na tablo napisal čas pisanja 
izpitnih pol in preveril osebni dokument. Za identifikacijo masko za 
kratek čas odmaknete z obraza. 

Zatem bo nadzorni učitelj s predhodnim razkuževanjem rok razdelil šifre 
in nato še izpitno gradivo iz zapečatenih vrečk.  

Izpitno gradivo sproti, tako kot ga dobivate, opremljajte s šiframi. Ne 
odpirajte izpitnih pol!         

Na izpitne pole šifro NALEPITE  v zato določen prostor – ŠIFRA 
KANDIDATA, na ostalo izpitno gradivo, če je potrebno, po navodilih šifro 
napišite. Kandidati odlepijo aktivacijsko kodo s katero bodo dostopali do 
rezultatov - odlepijo aktivacijsko kodo desno zgoraj in jo shranijo.  

Nadzorni učitelj vas bo seznanil z izpitnim redom. Skupaj z 
nadzornim učiteljem preberete navodila na naslovnici izpitne pole. 
         

Ob 9.00 bo nadzorni učitelj oznanil začetek reševanja pol. Šele takrat 
lahko izpitne pole odprete. Pred začetkom pisanja najprej preverite, ali je 
z izpitno polo vse v redu (ali kakšna stran v poli manjka ali so vse strani 
vidne in čitljive).  

Kandidat lahko zamudi 30 minut (velja za cel izpit, če vstopi z zamudo 
se usede in brez navodil prične z reševanjem pole).  Kandidati ne smejo 
zapuščati izpitnega prostora, razen do izteka zadnjih 15 minut izpita 
(velja za vsak del izpita)- in sicer le eden v spremstvu in ob odobritvi 
nadzornega učitelja. Zunaj razreda se kandidat ne sme pogovarjati z 
drugimi kandidati. Čas odsotnosti in vzrok zapustitve izpitnega prostora 
nadzorni učitelj zabeleži v zapisnik!      
    



Med izpitom upoštevajte vsa navodila nadzornega učitelja in izpitni 
red! V izpitni poli vsa navodila oz. vprašanja natančno preberite, kaj 
zahtevajo od vas, odgovarjajte precizno! Odgovorov, ki naj jih 
ocenjevalec ne upošteva, prečrtajte! Nejasni in nečitljivi odgovori tudi ne 
bodo upoštevani!        

V primeru kršitev Izpitnega reda, vam bo izrečen eden od ukrepov: 

1.OPOMIN: 
- neupoštevanje oz. kršenje pravil izpitnega reda, pogovarjanje, 
gledanje naokoli, motenje drugih, podajanje predmetov, 
ipd.; posledica: opomin se vpiše v zapisnik, ki gre z vašimi 
izpitnimi polami v Ljubljano na RIC!!!),  
2.PREKINITEV REŠEVANJA IZPITNE POLE: 
- če kljub izrečenemu opominu nadaljujete s kršitvijo ali izpitni red 
ponovno kršite, 
- če posedujete pomožni listek (plonkec), uro ali mobilni telefon 
tudi če je ugasnjen (!) ali kakšno drugo elektronsko komunikacijsko 
napravo,  
-poskus prepisovanja ali dopustitev prepisovanja drugim 
kandidatom. 
3.PREKINITEV DELA IZPITA (stopnjevanje kršitev pod 1 in 2.)  
4. PREKINITEV IZPITA IN RAZVELJAVITEV VSEH                                    
    OPRAVLJENIH IZPITOV: 
- če uporabljate pomožni listek (plonkec), uro, mobilni telefon ali 
kakšno drugo elektronsko komunikacijsko napravo,  
- če predložite delo drugega kandidata,  
- posedujete gradivo z oznako izpitna tajnost,  
- zamenjava identitete kandidata       

Če končate s pisanjem izpitne pole predčasno, ostanete na svojem 

mestu in počakate na konec izpita.      

15 minut pred koncem pisanja pole vas bo nadzorni učitelj na to 
opozoril z namenom, da počasi zaključujete s pisanjem - od takrat dalje 
nihče ne sme zapustiti učilnice do izteka dela izpita, četudi je 
končal!           

Na iztek pisanja 1. izpitne pole boste prav tako opozorjeni Z 
BESEDAMI nekako takole: “Čas pisanja je potekel, odložite pisala, 
zložite izpitno gradivo, poleg položite šifre…”. Izpitno gradivo zložite po 
navodilih nadzornega učitelja, OSTANITE NA SVOJIH MESTIH. 
       



Po koncu pisanja nadzorni učitelj pred vami po zapisniku pobere izpitno 
gradivo. Izpitno gradivo bo pobral nadzorni učitelj z razkuženimi rokami 
in zaščitno masko na obrazu in jih vložil v namensko ovojnico.  

Prostora ne zapuščate. Če sledi "PREKINITEV" vam bo nadzorni 
učitelj razdelil novo gradivo. (Če je to zadnji del izpita, počakate na 
svojem mestu, da vam nadzorni učitelj dovoli oditi. Nato poberete svoje 
stvari in odidete domov.) Nadzorni učitelj bo med tem časom GRADIVO 
zapečatil v vrečke in oddal tajniku.      

      

V odmoru pomalicajte malico, se razmigajte, prostor se prezrači 
(vremenu primerna oblačila), lahko se gibate po prostoru upoštevaje 
medosebno razdaljo. Dovoljeni so le izhodi na toaleto.   

     

SM: 10 MINUT pred pričetkom pisanja naslednje izpitne pole se ponovno 
zberete pred izpitnim prostorom, postopek je enak kot pri pisanju 
prejšnje pole!   

V primeru da zadnjo izpitno polo končate več kot 15 minut pred 
njenim iztekom: vložite v izpitno polo vse izpitno gradivo (priloge, 
konceptne liste, ocenjevalne liste oz. liste za odgovore in tiho zapustite 
razred. Vaš predčasen odhod bosta nadzorna učitelja dokumentirala v 
zapisnik. Po koncu pisanja te izpitne pole  v tišini odidite domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USTNI IZPITI 

 

Ustni izpiti potekajo pred Šolsko maturitetno komisijo (ŠIK). 

Ustni izpiti na GESŠ se bodo pričeli v ponedeljek, 14. junija 2021, 
potekali pa bodo v prvem in drugem nadstropju. 

Pred pričetkom ustnega dela izpita, ca.30 MINUT pred določeno uro 
čakate pred izpitnim prostorom.  S seboj imejte osebni dokument, pisalo, 
rezervno pisalo (ker si pisal ne boste izposojali zaradi nevarnosti 
prenosa okužbe), dovoljene pripomočke, masko.    

  

Predsednik šolske komisije vas bo pozval, da vstopite v izpitni prostor. 
Če zaradi maske v izpitnem prostoru ni mogoče identificirati kandidata, 
naj jo ta za hip odmakne oz. sname. Predsednik ŠIK vas bo pozval, da si 
izberete izpitni listek. Svojo izbiro samo nakažete, ne dotikate se 
izpitnega listka. Listek izvleče učitelj izpraševalec po predhodnem 
razkuževanju rok. Izpitni listek lahko enkrat zamenjate! Zamenjani 
listek izpraševalec vrne v izpitni komplet.     
    

Nato odnesete izpitni listek na prostor za pripravo. Za določeno mizo 
se lahko do 15 minut pripravljate na odgovarjanje vprašanj z izpitnega 
lističa.     

Po končani pripravi, vas komisija pozove, da prisedete k mizi, za katero 
sedi. Izpit se takrat začne.        

Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz 
izpitnega listka pred ŠIK, traja do 20 minut. Izpraševalec bo lahko od 
vas zahteval tudi dodatna pojasnila iz vsebine vprašanja na listku.  
           

V času vašega odgovarjanja se pripravlja na odgovarjanje kandidat, ki je 
za vami. Izpitu smejo poleg komisije prisostvovati tudi osebe, ki jih 
določa Pravilnik o splošni maturi; njihova prisotnost se zabeleži v 
zapisnik.          

Po končanem ustnem izpitu predajte listič z vprašanji in konceptni 
list komisiji, vzamete svoje stvari ter z masko zapustite prostor in 
šolo. Dosežena ocena je tajna, zato je na ustnem izpitu ne izveste. 



 

 

"Sprejmite izziv. Le tako boste začutili veličino uspeha." 

Neznan avtor 

 


