
POTEK USTNEGA DELA MATURITETNEGA IZPITA 

Najkasneje 3 dni pred začetkom ustnih izpitov na šoli objavi šolska maturitetna komisija 
na oglasni deski imena članov šolskih izpitnih komisij, razpored in čas opravljanja ustnih 
izpitov kandidatov. Letos bosta, izjemoma, razpored opravljanja ustnih delov izpitov in 
sestava komisij posredovana kandidatom v eAsistentu oz. po elektronski pošti.  

Ustni izpiti na naši šoli se bodo pričeli v ponedeljek, 15. junija 2020, potekali pa bodo v 
učilnicah 35, 36, 37 in 38. 

Na dan izpita: 

1. Pridite v šolo vsaj pol ure pred začetkom vašega ustnega izpita; s seboj imejte 
pisalo, rezervno pisalo (ker si pisal ne boste izposojali zaradi nevarnosti prenosa 
okužbe), dokument s sliko, masko ter prozorno vrečko zanjo. Lahko tudi razkužilo 
za roke. Če boste na izpit zamudili, nimate pravice do podaljšanja priprave, 
odgovarjanja na izpitna vprašanja, še manj do zamenjave ure izpita, ipd.! Prej je 
priporočljivo priti tudi zato, da se pred izpitom umirite in da boste umirjeni vstopili 
v izpitni prostor. 

2. Garderobo boste morali odložiti v svoje avtomobile ali pred izpitnim prostorom. Šola 
za vašo garderobo, ki bo odložena pred izpitnimi prostori ne odgovarja, svojih 
garderobnih omaric pa ne smete uporabiti. Do vstopa v izpitne prostore boste lahko 
pregledovali svoje zapiske…  

3. Šola bo zaradi posamičnega vstopanja kandidatov odprta dovolj zgodaj – vstop 
(in izstop) nadzirajo nadzorni, ki so lahko strokovni delavci šole ali ostali zaposleni.  

4. Pred vstopom v šolo, pri gibanju po hodnikih in v skupnih prostorih, v toaletnih 
prostorih in pri izhodih se upošteva priporočen razmik in pravila nošenja zaščitnih 
mask ali nadomestkov (ruta, šal, buff…) (zaščitna oprema).  

5. Pri vhodu bo zagotovljeno razkužilo. Proti izpitnim prostorom boste odšli obuti v 
čevlje.  

6. Po določeni – najkrajši poti – se po vstopu v šolo odpravite do svojega izpitnega 
prostora. Kje boste opravljali ustni izpit, boste letos izjemoma obveščeni v kanalu 
eAsistenta, občani pa preko e-sporočila, prav tako več dni pred izpitom (najmanj 
3). Seznam bo imel tudi učitelj-varnostnik na hodniku pred izpitnimi prostori, 
najverjetneje pa bo obešen tudi na eni od sten na hodniku, kjer so izpitni prostori. 

7. V izpitni prostor vstopite z masko in na poziv – s sabo imejte le dokument 
(osebno izkaznico), pisalo in prozorno vrečko za masko. Posebej opozarjam, da 
s sabo ne smete imeti zapiskov, izpiskov, mobitelov in drugih elektronskih 
pripomočkov.  

8. Če zaradi maske v izpitnem prostoru ni mogoče identificirati kandidata, naj jo ta 
za hip sname. 

9. Izpraševalec šolske izpitne komisije po vstopu pozove kandidata, da si izbere 
izpitni listek. Izpitni listki morajo biti 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 (Sklep ministrice) 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 rok ali v rokavicah.  

10. Kandidat ima pravico listek enkrat zamenjati in to brez posledic. Zamenjani 
izpitni listek izpraševalec vrne v izpitni komplet.  

11. Izpraševalec izjemoma lahko v soglasju s kandidatom spremeni vprašanje na izpitnem 
listku, če presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo, standardi in cilji iz PIK, ki 
zaradi epidemije in izobraževanja na domu ni bila v celoti oz. neenako predelana za 



dijake v razredu in s tem konkretno za maturanta, ki je listek in s tem vprašanje izbral. 
To lahko stori izpraševalec tudi, da takrat, ko kandidat izbere listek in prebere 
vprašanja, posreduje takoj in pove, katero vprašanje bo zamenjal. 

12. Lističev - različni so za osnovni in za višji nivo - je 35; uporabljeni izpitni listki se ne 
vračajo v komplet listkov – ko je listkov le še 5, se uporabi nov komplet. Komplet 
torej zadostuje za 30 kandidatov. Pri predmetih, kjer je s predmetnim izpitnim 
katalogom tako določeno, je izpraševalec pred začetkom ustnih izpitov dopolnil izpitne 
listke po predhodnem razkuževanju rok. 

13. Če se kandidat skupaj z učiteljem spraševalcem NE bo odločil za zamenjavo, bo listek 
odnesel na prostor za pripravo. 

14. Zatem se za posebno mizo 15 minut pripravljate na odgovarjanje vprašanj z 
izpitnega lističa. Masko lahko snamete in med pripravljanjem odložite v vrečko, 
ki ste jo prinesli s sabo. Odgovore si lahko “skicirate” na konceptni list. Priporočam 
sistematično zapisovanje. V času vaše priprave odgovarja pred komisijo kandidat, ki 
je na razporedu pred vami. 

15. Po končani pripravi (torej takrat, ko preneha z odgovarjanjem kandidat pred vami), vas 
komisija pozove, da prisedete k mizi, za katero sedi. S seboj vzemite listič z izpitnimi 
vprašanji in konceptni list. Izpit se takrat začne. 

16. Ustni izpit traja do 20 minut. Izpraševalec bo lahko od vas zahteval tudi dodatna 
pojasnila iz vsebine vprašanja na listku. Lahko si bo zaželel tudi videti vaš konceptni 
list – če bo pregleden in mu bo iz njega jasno, da obvladate snov, bo lahko hitreje 
končal s spraševanjem!  

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. 

17. Po končanem ustnem izpitu predajte listič z vprašanji in konceptni list komisiji 
ter z masko zapustite prostor. Uporabljene lističe komisija vloži v vrečo (za 
uničenje), ki jo bo morala šola vrniti nazaj na RI. Konceptni list pa komisija po izpitih 
uniči.  

18. Število točk za kandidata predlaga v potrditev šolski izpitni komisiji 
izpraševalec. Dosežena ocena je tajna, zato je na ustnem izpitu ne izveste. 

19. Po izpitu odidite iz šole po najkrajši poti, upoštevajoč vsa določila o varnem 
obnašanju in higienska priporočila (maska, razkuževanje, razmak med 
osebami). 

Če kandidat s svojim vedenjem moti potek ustnega izpita ali krši izpitni red ali ne upošteva 
drugih navodil, se mu izrečejo ukrepi, predvideni s pravilnikom. Ti so seveda kandidatu v 
škodo. Vse posebnosti predsednik ŠIK zapiše v “zapisnik o ustnem izpitu”. 

Na dan lahko kandidat opravlja največ 2 ustna izpita, a le s pisnim privoljenjem. 

Matura je zrelostni izpit, zato se v času opravljanja mature zrelo tudi obnašajte in 
bodite dogodku primerno urejeni! 
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