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POKLICNA MATURA 2021         

 Navodila za dijake      

PISNI IZPIT:  

 Datumi pisnih izpitov v izpitnih rokih POM 2020/21 so objavljeni na spletni strani 

šole. 

 Objava poimenskega razporeda bo na dan pisanja izpita ob 8.00 na oglasni deski v avli 

šole in na vratih razredov.  

 Kandidati vstopajo  v šolo posamezno (pri glavnem vhodu) - obvezno z masko in 

vzdrževanjem razdalje (1,5 –2 m).  

 Ob vstopu v šolo si kandidati razkužijo roke. 

 Kandidati dežurnemu učitelju pri vhodu v šolo oddajo izjavo, da v zadnjih 14 dneh niso 

imeli simptomov, ki kažejo na okužbo s covid19. Izjava je  na spletni strani šole (in je 

priloga 1 tega dokumenta). Brez izjave je vstop v šolo onemogočen. V kolikor je 

kandidat to izjavo predhodno oddal razredniku, je ni potrebno oddati ponovno.  

 Vstop v izpitni prostor ob 8.30 (vstop posamezno). 

 Kandidati se posedejo po sedežnem redu in na rob mize odložijo osebni dokument s 

fotografijo. Če dijaka ni mogoče identificirati, se to opravi takoj po izpitu, primer pa se 

zabeleži v zapisnik. 

 Uporaba maske – pri vstopu, med deljenjem in pobiranjem gradiva, pisanjem in ob 

zapuščanju šole.  

 Pričetek pisanja ob 9.00 

 Vse predmete, razen dovoljenih pripomočkov kandidati pustijo pred izpitnim prostorom 

– v garderobi (priporočeno je, da se mobilnih telefonov sploh ne prinaša v šolo - že 

samo prinašanje v izpitni prostor je kršenje izpitnega reda). 

 

 

KANDIDATI  PRINESEJO S SEBOJ: 

a)  osebni dokument s sliko 

b)  pisalo in rezervno pisalo ter dovoljene pripomočke (priloga 2 tega dokumenta) 

c) svoj slovar (angleški ali nemški) 

d)  masko 

e)  vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli ali 

odnesli domov v pranje  
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IZPITNI RED  

 Šifre: lepimo na izpitne pole (naslovnica) in ocenjevalne obrazce; na konceptni list jih 

zapišemo.  

 Dovoljeni pripomočki in pisala (lastni, + rezervni, posojanje med kandidati ni 

dovoljeno).  

 Prekinitev izpita za obisk toaletnih prostorov.  

 Premor – namenjen le menjavi izpitnih pol.  

 Predčasno zapuščanje izpitnega prostora je možno le zadnjih 15 minut zadnje izpitne 

pole. 

 Kandidat sme zamuditi začetek pisnega izpita za največ 30 minut, vendar se čas pisanja 

ne podaljša 

 Kandidat upošteva navodila nadzornega učitelja, naloge rešuje samostojno in se ne 

pogovarja. 

 Pri zapuščanju izpitnega prostora oz. šole kandidati upoštevajo navodila nadzornih 

učiteljev. 

 Odhod iz šole naj poteka postopno, da se lahko vzdržuje primerna razdalja (pomagajo 

nadzorni učitelji in drugo  osebje na hodnikih). 

 Zadrževanje v skupinah oz. druženje na zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno. 

USTNI IZPIT:  

 Poteka v času izpitnega roka. Datumi ustnih izpitov v izpitnih rokih POM 2020/21 so 

objavljeni na spletni strani šole. 

 Razpored ustnih izpitov se najkasneje 3 dni pred začetkom ustnih izpitov pošlje dijakom 

po e-pošti, in objavi na spletni strani šole. 

 Časovna, poimenska razporeditev kandidatov, bo objavljena na oglasni deski šole.  

 Kandidat pride pred izpitni prostor 10 minut pred svojim terminom. Ker je matura 

zrelostni izpit, naj bodo kandidati primerno oblečeni. Kandidati upoštevajo varnostno 

razdaljo. 

 Ustni izpit se opravlja pred šolsko predmetno komisijo, ki jo sestavljata predsednik in 

izpraševalec (učitelj predmeta). 

 Kandidat vstopi na poziv. 

 V izpitni prostor kandidati vstopajo z obrazno masko.  

 Upoštevati je treba medsebojno razdaljo za preprečevanje okužbe.  

 Kandidati uporabljajo za pripravo lastna pisala.  

 Izpitni listič kandidat izbere tako, da nanj pokaže, izroči mu ga član izpitne komisije. 

Potem sede na prostor za pripravo. 

 Listič lahko kandidat enkrat zamenja (ne vpliva na oceno). Uporabljeni izpitni listki se 

NE vrnejo v komplet izpitnih listkov. 

 Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit. Ko prvi kandidat 

odgovarja, se drugi pripravlja. Če kandidat pri pripravljanju uporabi konceptne liste, jih 

mora oddati komisiji, ta pa jih uniči. 

 Ustni izpit traja do 20 minut. 

 Točkovna ocena izpita je izpitna tajnost. 
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Priloga 1 

 

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi  

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

____________________________________________ (ime in priimek) 

 

1. v zadnjih 14 dneh nisem imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna   

    temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek  

    pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;  

2. v zadnjih 14 dneh nisem  bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.  

3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  

    pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok/bom ostal  

    doma. 

 

Kraj in datum:____________________________________  

 

Podpis:__________________________________________  

 

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami biva v istem 

gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je ste bolan-i, za 

nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega  izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v 

družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.   

Priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi 

ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. Druženje mladostnikov namreč 

poveča tveganje za okužbo mladostnikov.  

Priloga 2 

Osnovne informacije o COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.  Inkubacijska doba 

(čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže 

z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih 

oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je 

potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 

let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, 

imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s 

SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z 

izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna 

tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 

dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov  
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Priloga 2 

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI pri poklicni maturi (pisni deli) 

 

Predmet IP1 IP2 

 

Slovenščina nalivno pero ali kemični 

svinčnik 

nalivno pero ali kemični 

svinčnik 

Angleščina nalivno pero ali kemični 

svinčnik in enojezični in 

dvojezični slovar 

nalivno pero ali kemični 

svinčnik in enojezični in 

dvojezični slovar 

Nemščina nalivno pero ali kemični 

svinčnik in slovar 

nalivno pero ali kemični 

svinčnik in slovar 

Matematika nalivno pero ali kemični 

svinčnik, svinčnik, radirko, 

računalo in geometrijsko 

orodje 

/ 

Gospodarstvo nalivno pero ali kemični 

svinčnik 

nalivno pero ali kemični 

svinčnik in žepni kalkulator 

 

Oblikovanje v aranžerstvu nalivno pero ali kemični 

svinčnik, svinčnik, radirka, 

ravnilo, šestilo, tempera 

barve, čopič, paleta, 

posodica za vodo 

nalivno pero ali kemični 

svinčnik, svinčnik, radirka, 

ravnilo, šestilo, tempera 

barve, čopič, paleta, 

posodica za vodo 

Vzgoja predšolskega 

otroka 

nalivno pero ali kemični 

svinčnik 

nalivno pero ali kemični 

svinčnik 

 

 


