
NAVODILA O VSTOPANJU V ŠOLO IN IZPITNI RED  

NA PISNIH IN USTNIH DELIH SPLOŠNE MATURE 2021 
 

Kandidati, ki boste opravljali izpite splošne mature v spomladanskem roku splošne 

mature 2021 vstopate v šolo samo skozi glavni vhod Šolskega centra (levo od 

jedilnice). Zaradi upoštevanje vseh varnostnih ukrepov bo vstop organiziran med 8:00 

in 8:45.  

Pri vstopu v šolo morate upoštevati varnostno razdaljo, nositi masko in si razkužiti 

roke. V šolo ne smete prinesti mobilnih telefonov, elektronskih naprav ali ročnih 

ur- vse to pustite doma. 

Ne zadržujete se na parkiriščih in skupnih prostorih, ampak se takoj odpravite proti 

vhodu oz. učilnici, kjer boste opravljali izpite. Tudi v učilnici je potrebno upoštevati 

vse varnostne ukrepe. Malico, pijačo in vse dovoljene pripomočke morate prinesti s 

seboj.  

Razporeditev po učilnicah oz. sedežni red boste prejeli en dan (popoldne) pred 

pričetkom izpita preko eAsistenta ali elektronske pošte. Če ga ne boste prejeli, si 

boste sedežni red ogledali v šoli na panojih v 1. in 2. nadstropju (pred hodnikom k 

učilnicam 127, 125,… oz. 224, 226,…). Usmerjali vas bodo tudi dežurni učitelji.  

 

Podrobnejša navodila 

 

ura aktivnost 

8:00 – 8:45    vstop v šolo z masko ter brez mobilnih telefonov, 

elektronskih naprav ali ročnih ur 

 ogled sedežnega reda na panojih v 1. in 2. nadstropju 

8:30 

 

 vstop v izpitni prostor z masko ter brez mobilnih telefonov 

elektronskih naprav, ročnih ur ali drugih nedovoljenih 

pripomočkov 

 torbe odložite zadaj ali ob strani učilnice 

 se posedete glede na sedežni red 

 osebni dokument s sliko položite na levo stran klopi 

 na klopi so samo dovoljeni pripomočki(pisala, ravnila, 

kalkulator, slovarji, preglednica formul- meh) 

8:30 – 9:00 

 

 poslušate in upoštevate navodila nadzornih učiteljev- 

masko imate na obrazu ves čas trajanja izpita 

o prvih 30 minut izpita in zadnjih 15 minut izpitne pole 

nihče ne zapusti izpitnega prostora 

o ob 10 minutnih prekinitvah NE zapustite izpitnega 

prostora (ang, nem) 



o ob 30 minutnih odmorih NE zapustite prostora, razen 

za wc  

o predčasni zaključek izpitne pole vendar ne zadnjih 

15 min  > kandidat odda izpitno gradivo in zapusti 

prostor ter počaka na hodniku 

o predčasni zaključek izpita vendar ne zadnjih 15 

min  > kandidat odda izpitno gradivo in zapusti 

prostor z vsemi osebnimi stvarmi 

 preverite ali imate pravo izpitno polo in vsa dodatna 

gradiva navedena na naslovnici 

 svojo šifro nalepite v prostorček za šifro na izpitni poli in 

ocenjevalnem obrazcu, na konceptni list svoje šifre vpišete 

> list s šiframi naj bo med izpitom na desni strani klopi 

 sledite navodilom na izpitni poli  

9:00 – do 

zaključka 

pisnega izpita 

 masko imate na obrazu ves čas trajanja izpita 

 začnete reševati naloge 

 med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu 

nadzornega učitelja zapusti prostor le en dijak (za največ 5 

minut) 

 med 30 min odmorom ne zapuščate prostora oz. učilnice > 

pojeste prigrizek oz. malico, ki ste jo prinesli s seboj 

Zaključek izpita  ko učitelj najavi konec pisanja, dijaki prenehate z 

reševanjem oz. pisanjem  

 v izpitno polo zložite ocenjevalne obrazce in konceptne 

liste in jih položitev na levo stran klopi 

 šifre ostanejo na desni strani klopi- ločeno od ostalega 

gradiva  

 ko je vso gradivo v varnostnih vrečkah, lahko zapustite 

izpitni prostor 

 

Želimo vam uspešno opravljanje vseh izpitov splošne mature. 

 

 
Darja Marjanović, prof.,    Boris Plut, univ. dipl. inž., 

tajnica ŠMK      ravnatelj SEŠTG in predsednik ŠMK 

 


