
POTEK PISNEGA MATURITETNEGA IZPITA  
(tudi: predmaturitetnega preizkusa!) 

Že v mesecih in dneh pred izpitom se (pri rednem pouku, z maturitetne oglasne 
deske…) seznanite s potrebščinami za izpit in njegovem trajanju (začetek, 
odmori, prekinitve, število pol…) ter z Izpitnim redom. 

Na dan izpita: 

1. Od doma pojdite dovolj zgodaj (ravno na tak dan najraje poči guma na 
motorju, se zgodi prometna nesreča, zapora ceste...).  

2. Pridite v šolo vsaj 1 uro pred izpitom (torej najkasneje ob 8.00!) zbrani in 
siti, saj bo pred vami dolg in naporen dan! Poskusite se umiriti, zbrati.  

3. Takoj preverite, če imate res s sabo: dokument, ki vsebuje 
EMŠO, potrebščine, ki so potrebne za posamezen izpit (VEČ pisal, obvezno 
primerno MEHKE, torej HB svinčnike, PLASTIČNO radirko, kalkulator brez 
možnosti grafičnega prikaza in simbolnega računanja, geometrijsko orodje, 
dovoljen tip slovarja v knjižni (!) obliki…; EDIGS ali brisalec črnila je 
prepovedano uporabljati!!!! Prepovedano je tudi pisanje s svinčnikom, razen 
označevanje “krogcev” na “listih za odgovore”, saj se taki odgovori točkujejo z 
0 točkami!!!!). Če ne, je pametno, da pokličete domov, naj vam pozabljeno 
pripeljejo. S sabo imate lahko pollitrno plastenko vode (!) z odstranjeno 
nalepko.  

4. Odložite vso garderobo, saj na izpit ne boste smeli vzeti ničesar (razen 
dokumenta, vode in dovoljenih potrebščin)! Garderobo odložite v garderobne 
omarice ali v za to določen prostor, ki bo morebiti določen kasneje (učilnica 
št.x?). Še posebej opozarjam, da odložite tudi mobitele in ročne ure ter vse 
ostale komunikacijske naprave!  

5. Malice na maturo ni dovoljeno prinašati. Problem pri pisanju predmaturitetnih 
preizkusov in mature je prav malica. Ministrstvo malice dijakom, ki opravljajo izpite, ne plača 
in vam torej po navodilih Ministrstva ne pripada! Pripada le za dni pouka. Zato si jo morate 
plačati. Cena malice, posebej pripravljene za maturante bo v šolskem letu 2020/2021 2,42 € 
(sendvič, sok in frutabela), znesek pa obračunan na položnici za malico. Priporočam, da imate 
malico vsi, saj je izpit izčrpujoč in dolgotrajen; v šoli boste od 8.00 do vsaj 13.00 in to le 
znotraj trakta, v katerem boste pisali predmaturitetni preizkus oz. pravo maturo!  
- Malico bomo na dan predmaturitetnega preizkusa pripravili za vse, razen za tiste, ki jo 
boste vnaprej pravočasno odpovedali. Znesek bo obračunan na položnici za malico. 
- Malico bomo na dan pisnih maturitetnih preizkusov, ki so iz več delov, pripravili le za 
tiste, ki jo boste pravočasno naročili. V ta namen boste v razrede pred koncem leta dobili iz 
računovodstva spisek, da se boste prijavili za želene dneve. Znesek bo obračunan na zadnji 
položnici za malico v tem šol. letu.  

6. Na oglasni deski si oglejte, v kateri učilnici boste opravljali pisni izpit. 
Spisek bo obešen šele ob 8. uri na dan izpita. 

7. Ob 8.30 se odpravite do varnostnikov s potrebščinami in z osebnim 
dokumentom, ki jim ga pokažete, ter poveste svoje ime in priimek. 

8. Greste do učilnice, v kateri boste opravljali izpit: na vratih bo že obešen 
sedežni red. 

9. Počakate pred učilnico na nadzorna učitelja, da jo odkleneta. Na dan prvega 
pisnega izpita jo odkleneta ob 8.40, kasneje ob 8.50 (priporočilo: vsaj ob 
8.45). 



10. V učilnico vstopite v tišini in se usedite na mesto, določeno s sedežnim 
redom. Vsi se morate usesti za mizo levo ali desno. Na mizo položite 
potrebščine in dokument. Na dokument potem “pozabite” - na mizi bo ostal 
med vsemi deli izpita in med odmori. Z mize ga boste vzeli šele po zadnjem 
delu izpita in sicer šele, ko Vam bosta to dovolila nadzorna učitelja. 

11. Nadzorna učitelja bosta na tablo napisala čas pisanja izpitnih 
pol in preverila upoštevanje sedežnega reda. 

12. Zatem (ali ob preverjanju sedežnega reda) bosta razdelila šifre in zatem 
izpitno gradivo iz zapečatenih vrečk. 

13. Ne odpirajte ničesar! 
14. Izpitno gradivo sproti, tako kot ga dobivate, opremljajte s šiframi. Na 

konceptne liste šifro NAPIŠITE, na vse ostalo izpitno gradivo jo NALEPITE! 
15. Skupaj z nadzornim učiteljem ali sami preberite navodila na naslovnici 

izpitne pole. 
16. Ob 9.00 bosta nadzorna učitelja oznanila začetek reševanja pol. Šele 

takrat lahko izpitne pole odprete. Priporočam, da pred začetkom pisanja 
najprej preverite, ali je z izpitno polo vse v redu (ali kakšna stran v poli 
manjka!). 

17. Prvih 30 minut učilnice ne smete zapustiti, kasneje pa le eden v 
spremstvu in ob odobritvi nadzornega učitelja. Zunaj razreda se kandidat 
ne sme pogovarjati z drugimi kandidati. Čas odsotnosti in vzrok zapustitve 
razreda nadzorna učitelja zabeležita v zapisnik! 

18. Med izpitom upoštevajte vsa navodila nadzornih učiteljev in Izpitni 
red! Vsa navodila oz. vprašanja natančno preberite, kaj zahtevajo od vas, 
in odgovarjajte precizno! Odgovorov, ki naj jih ocenjevalec ne upošteva, 
prečrtajte! Tudi na konceptnih listih! Nejasni in nečitljivi odgovori tudi ne bodo 
upoštevani! 

19. V primeru kršitev Izpitnega reda (30.a člen), vam bo izrečen eden od 
ukrepov: opomin (neupoštevanje oz. kršenje pravil izpitnega reda, poskus 
prepisovanja od drugih kandidatov, pogovarjanje, gledanje naokoli, motenje 
drugih (s tako in tako prepovedanim mobitelom...), podajanje predmetov, 
ipd.; posledica: opomin se vpiše v zapisnik, ki gre z vašimi izpitnimi 
polami v Ljubljano!!!), prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega 
dela izpita (če kljub izrečenemu opominu nadaljujete s kršitvijo ali izpitni red 
ponovno kršite; če vas zalotijo s prižganim ali ugasnjenim (!) 
mobitelom; posledica: ta izpitna pola se zato točkuje z 0 točkami) 
ali prepoved opravljanja izpita oz. nadaljevanja izpita (če ste zaloteni pri 
uporabi nedovoljenih sredstev, pripomočkov ("plonkcev", ipd.) ali metod pri 
izpitu - tudi brez predhodno izrečenih drugih ukrepov!!!; posledica: celotni 
izpit je neocenjen). 

20. Če končate s pisanjem izpitne pole več kot 15 minut pred njenim 
iztekom: vložite v izpitno polo vse izpitno gradivo (priloge, konceptne liste, 
ocenjevalne liste oz. liste za odgovore), POLEG (!) položite šifre. Na mizi 
pustite tudi vse pripomočke, ki ste jih prinesli s sabo, ter dokument in tiho 
zapustite razred. Vaš predčasen odhod bosta nadzorna učitelja dokumentirala 
v zapisnik. Po predčasni zapustitvi razreda se lahko gibljete le do 
varnostnikov, zato razmislite, ali je predčasno zaključevanje izpita res 
smiselno!? 
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21. 15 minut pred koncem pisanja pole vas bosta nadzorna učitelja na to 
opozorila z namenom, da počasi zaključujete s pisanjem - od takrat dalje 
nihče ne sme zapustiti učilnice do izteka dela izpita, četudi je končal! 

22. 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 navodlih nadzornih učiteljev 
in OSTANITE NA SVOJIH MESTIH!!! 

23. Po koncu pisanja nadzorna učitelja pred vami po zapisniku pobereta izpitno 
gradivo in vam ŠELE POTEM dovolita, da prostor zapustite. Če pisanju te 
izpitne pole sledi ODMOR (če pisanju pole sledi "PREKINITEV", prostora ne 
zapuščate!!!), v prostoru pustite na mizi vse pripomočke, osebno 
izkaznico… (Če je to zadnji del izpita, poberete pripomočke ter dokument in oddidete 

domov.) 

24. Med odmorom ste na hodniku in gibljete se lahko le do varnostnikov. 
Nadzorni učitelji bodo med tem časom še enkrat pregledali, če je z gradivom 
vse v redu, ga zapečatili v vrečke in oddali tajniku. 

25. V odmoru pomalicajte malico (če ste jo naročili in plačali!) in počakajte, da 
vas 10 minut pred koncem odmora spustijo ponovno v učilnico. 

26. Usedite se na prejšnje mesto… (postopek je enak kot pri pisanju prejšnje 
pole!) 

27. Po koncu pisanja te izpitne pole v tišini počakajte na hodniku (da ne motite 
sošolcev!), dokler vas nadzorni učitelj ne pozove, da pridite po 
dokument in potrebščine. 

28. Odidite domov, predtem pa na oglasni deski preverite, kdaj imate 
naslednji pisni ali ustni izpit, kaj potrebujete zanj, ipd. 

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

 


