
POTEK USTNEGA DELA MATURITETNEGA IZPITA 

Najkasneje 3 dni pred začetkom ustnih izpitov na konkretni šoli objavi šolska 
maturitetna komisija na oglasni deski imena članov šolskih izpitnih komisij, razpored 
in čas opravljanja ustnih izpitov kandidatov. Spisek natančno preberite – pozorni 
bodite predvsem (1.) na predmet, iz katerega opravljate izpit, (2.) dan in 
(3.) uro. Vse troje si izpišite SAMI OSEBNO – prijatelji, sošolci… se lahko pri 
prepisovanju podatkov zmotijo, za napake pa njih ne boste smeli kriviti. Zaradi 
možnosti napake pri zapisovanju tudi ni dovoljeno sporočati kandidatom omenjenih 3 
podatkov po telefonu s strani profesorjev. Naknadnega roka opravljanja izpita ne 
morete zahtevati! 
Razpored si seveda lahko fotografirate z mobilnim telefonom. 

Na dan izpita: 

1. Pridite v šolo vsaj 1/2 ure pred začetkom vašega ustnega izpita; s seboj imejte 
pisalo in dokument. 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. Po prihodu se z dokumentom javite pri učitelju-varnostniku, ki bo zabeležil 
vaš prihod in vas usmeril k izpitnemu prostoru. 

3. Garderobo boste morali odložiti v svojo garderobno omarico ali pred 
izpitnim prostorom. Do takrat boste lahko pregledovali svoje zapiske… 

4. V izpitni prostor vstopite na poziv – s sabo imejte le dokument ter pisalo. 
Posebej opozarjam, da s sabo ne smete imeti zapiskov, izpiskov, plonkov, 
mobitelov in drugih elektronskih pripomočkov. 

5. V izpitnem prostoru izberete listič z izpitnimi vprašanji ali izžrebate 
številko za izpitni listič. Lističev - različni so za osnovni in za višji nivo - je 
35; pri vseh ustnih izpitih, razen pri slovenščini, se izpitni listki vračajo v 
komplet listkov, pri slovenščini pa se, ko je listkov le še 5, uporabi nov 
komplet. Če je s predmetnim izpitnim katalogom tako določeno, je 
izpraševalec dopolnil vprašanja na lističu s posebnim vprašanjem ali 
konkretnim primerom. 

6. Izbrani listič je mogoče enkrat zamenjati in to brez konsekvenc. 
7. Zatem se za posebno mizo najmanj 15 (in največ 20) minut pripravljate na 

odgovarjanje vprašanj z izpitnega lističa. Odgovore si lahko “skicirate” 
na konceptni list. Priporočam sistematično beleženje. V času vaše priprave 
odgovarja pred komisijo kandidat, ki je na razporedu pred vami. 

8. 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. 

9. 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. 



10. Po končanem ustnem izpitu predajte listič z vprašanji in konceptni 
list komisiji ter zapustite prostor. Uporabljen listič komisija pri slovenščini 
izloči, pri ostalih predmetih vrne v komplet listkov, konceptni list uniči. 

11. Vzemite svojo garderobo in odidite domov, še predtem pa na oglasni 
deski preverite, kdaj imate naslednji ustni izpit…Dosežene ocene na 
ustnem izpitu ne izveste. 

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 ŠIIK zapiše v “zapisnik o 
ustnem izpitu”. 

Na dan lahko kandidat opravlja največ 2 ustna izpita. 

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

 


