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POKLICNA MATURA 2021 spomladanski rok         

 Navodila za kandidate      

 

Kandidatom za maturo posebej priporočamo, da se v času priprav na maturo in v času 

opravljanja mature izogibajo stikom in tako zmanjšajo tveganje za okužbo. Svetujemo dosledno 

izvajanje vseh priporočenih ukrepov: npr. vzdrževanje medosebne razdalje, pravilno nošenje 

maske, pravilno in natančno higieno rok. Vsi kandidati za maturo, tudi cepljeni in tisti, ki so 

preboleli covid-19, morajo v postopkih opravljanja mature upoštevati vsa priporočila in ukrepe 

v VIZ dosledno izvajati, da ne bi prišlo do vnosa okužbe in posledično do odrejene karantene. 

Vljudno prosimo vse kandidate za maturo, da v času do zaključka mature z vso resnostjo 

izvajajo ukrepe. Apeliramo tudi na družine in na vse, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s 

kandidatom za maturo, da dosledno upoštevajo vse ukrepe in tako zmanjšujejo tveganje za 

okužbo pri dijaku oz. tveganje, da bi bil dijak napoten v karanteno. 

 

PISNI IZPITI:  

❖ Datumi pisnih izpitov v izpitnih rokih POM 2021 spomladanski rok so objavljeni na 

spletni strani šole. 

❖ Razpored kandidatov po učilnicah bo objavljen na oglasni deski šole in na vratih učilnic 

24 ur pred pisanjem izpita. Kandidati bodo 24 ur pred začetkom opravljanja pisnega 

izpita obveščeni o razporeditvi v izpitni prostor preko elektronske pošte (easistent).  

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

vzdrževanjem razdalje (2 m). Za kandidate bodo zagotovljene najkrajše poti do 

izpitnega prostora po označenih koridorjih. 

❖ Vstop v šolo je pri glavnem vhodu. 

❖ O načinu vstopa v šolo in v izpitni prostor, bodo kandidati obveščeni po e pošti. 

❖ Za kandidate, ki so v karanteni so objavljena posebna navodila (protokol). 

❖ Ob vstopu v šolo si kandidati razkužijo roke. 

❖ V izogib nastanku gneče v posamezni garderobi se dijake razporedi po več garderobah 

oziroma se določi časovni zamik pri uporabi posamezne garderobe - tako da je hkratno 

število uporabnikov na posamezno garderobo čim nižje. Šola za stvari kandidatov v 

garderobi ne odgovarja, kar pomeni da je  uporaba na lastno odgovornost. 

❖ Vstop v izpitni prostor je ob 8.30. Vstop poteka posamezno! Enako velja za izstopanje. 

❖ Zadrževanje pred izpitnimi prostori ni dovoljeno. 

❖ Vse predmete, razen dovoljene pripomočke, kandidati pustijo v garderobi, ki je ločena 

po oddelkih (priporočeno je, da se elektronske naprave - tudi mobilne telefone sploh ne 

prinaša v šolo - že samo njihovo prinašanje v izpitni prostor je kršenje izpitnega reda). 
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❖ Kandidati se posedejo po sedežnem redu in na levi zgornji  rob mize odložijo osebni 

dokument s fotografijo. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj brez dotika. 

Kandidat za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza. Če dijaka ni mogoče 

identificirati, se to opravi takoj po izpitu, primer pa se zabeleži v zapisnik. Identifikacija  

se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi, se šteje, 

da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil. 

❖ Dovoljeni pripomočki na mizi: zaščitna maska, vrečka za njo, voda in dovoljeni 

pripomočki iz seznama za pisni izpit. 

❖ Uporaba maske OBVEZNA – pri vstopu, med deljenjem, časom trajanja izpita, 

pobiranjem gradiva in ob zapuščanju šole. Maska mora segati od korena nosu do pod 

brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo. Masko je treba občasno zamenjati, na 

2 do 3 ure. 

❖ Pričetek pisanja ob 9.00. 

❖ Nadzorni učitelji s predhodnim razkuževanjem rok, z masko na obrazu in z minimalnim 

prijemanjem razdeli gradivo za izpit in opozori kandidate, da preverijo, če so prejeli vso 

gradivo. 
❖ Po zaključku izpita kandidati položijo izpitno gradivo na rob mize, ki ga z razkuženimi 

rokami in zaščitno masko na obrazu pobere nadzorni učitelj. 
 

❖ Med premori nadzorni učitelj ali drugi delavci šole izpitne prostore prezračijo; zato se 
kandidate vnaprej obvesti o ustreznih oblačilih.  

 
❖ Obvezno je razkuževanje kljuk. 

 

 

KANDIDATI  PRINESEJO S SEBOJ: 

a)  osebni dokument s sliko 

b)  pisalo in rezervno pisalo ter dovoljene pripomočke iz seznama 

c) svoj slovar (angleški ali nemški) 

d)  masko 

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

odnesli.  

 

IZPITNI RED PRI PISNIH IZPITIH: 

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

zapišemo.  

❖ Dovoljeni pripomočki (iz seznama) in pisala (lastno + rezervno, posojanje med 

kandidati ni dovoljeno).  

❖ Prekinitev izpita za obisk toaletnih prostorov.  

❖ Premor – namenjen le menjavi izpitnih pol.  

❖ Predčasno zapuščanje izpitnega prostora NI možno  zadnjih 15 minut zadnje izpitne 

pole. 

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

pisanja ne podaljša. 
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❖ Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega 

prostora. 

❖ Kandidat upošteva navodila nadzornega učitelja, naloge rešuje samostojno, z 

dovoljenimi pripomočki, se ne pogovarja in ne moti potek izpita. 

❖ 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 in njeni okolici 

ni dovoljeno. 

 

IZPITNI RED PRI USTNIH IZPITIH:  

❖ Poimenska časovna razporeditev kandidatov opravljanja ustnih izpitov, izpitni prostori 

in imena članov šolskih izpitnih komisij bodo objavljeni na oglasni deski šole. Kandidati 

bodo najkasneje tretji dan po roku za začetek poklicne mature obveščeni tudi preko 

elektronske pošte (easistent). 

❖ Kandidati vstopajo  v šolo posamično - obvezno z masko in vzdrževanjem razdalje (2 

m). Za kandidate bodo zagotovljene najkrajše poti do izpitnega prostora po označenih 

koridorjih. 

❖ O načinu vstopa v šolo in v izpitni prostor, bodo kandidati obveščeni po e pošti. 

❖ Kandidati v času ustnih izpitov vstopajo v šolo pri zadnjem vhodu. 

❖ Za kandidate, ki so v karanteni so objavljena posebna navodila (protokol). 

❖ Ob vstopu v šolo si kandidati razkužijo roke. 

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

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

razdaljo. Zadrževanje pred izpitnim prostorom ni dovoljeno. 

❖ 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. 

❖  Uporaba maske je OBVEZNA: pri vstopu, v času trajanja izpita in ob zapuščanju šole. 

Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne 

dotikajo. Masko je treba občasno zamenjati, na 2 do 3 ure. 

❖ Vse predmete, razen dovoljene pripomočke, kandidati pustijo v garderobi (priporočeno 

je, da se elektronske naprave - tudi mobilne telefone sploh ne prinaša v šolo - že samo 

njihovo prinašanje v izpitni prostor je kršenje izpitnega reda). 

❖ Kandidate ob vstopu v prostor nadzorni učitelj s primerne razdalje usmeri na njihovo 
mesto.  

❖ Obvezno je razkuževanje rok in kljuk. 

❖ Upoštevati je treba medsebojno razdaljo za preprečevanje okužbe.  

❖ Kandidati uporabljajo za pripravo lastna pisala.  

❖ Pri ustnem izpitu rokovanje s paketom izpitnih listkov in samimi listki v paketu pred 

izbiro kandidata opravlja izpraševalec, po predhodnem razkuževanju rok.  
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❖ 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. 

 


