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Izpitni red na ZI – povzetek za dijake  
 

PISNI IZPIT 

Pisni izpit opravljajo kandidati v izpitnem prostoru, v katerem ima vsak svojo mizo. Pri sebi imajo 

lahko le pisalo (in obrazno masko z vrečko zanjo). Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornih 

učiteljev in reševati izpitne naloge samostojno ter nemoteče za druge kandidate. Na pisnem izpitu velja 

Šolski pravilnik o hišnem redu ter Spremembe in dopolnitve šolskih pravil o ZI v šol. letu 2019/2020. 

Dijaki pišejo pisni izpit iz slovenščine 90 minut, dijaki s posebnimi potrebami pa 120 minut. Rezultati 

izpita so do razglasitve rezultatov izpitna tajnost. 

 

USTNI IZPIT 

Ustni izpit poteka pred izpitno komisijo. Kandidat je dolžan upoštevati navodila predsednika izpitne 

komisije, da se zagotovi korekten potek izpita. Na ustnem izpitu velja Šolski pravilnik o hišnem redu. 

Kandidat pred izpitnim prostorom na predpisani razdalji med kandidati počaka na poziv predsednika 

izpitne komisije.  Rezultati izpita so do razglasitve rezultatov izpitna tajnost. 

SLOVENŠČINA: Ustni izpit se začne, ko predsednik šolske izpitne komisije pozove kandidata, da 

izžreba izpitni listek, ki ga ima pravico enkrat zamenjati. (Izpraševalec izjemoma lahko v soglasju s 

kandidatom spremeni vprašanje na izpitnem listku, če presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo, 

ki zaradi epidemije in izobraževanja na domu ni bila predelana.) Kandidat ima pred začetkom ustnega 

izpita pravico do 20-minutne priprave. Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanje 

iz izpitnega listka, traja največ 20 minut. Uporabljeni izpitni listki se ne vrnejo v komplet izpitnih 

listkov. Število točk za kandidata predlaga v potrditev šolski izpitni komisiji izpraševalec.  

ZAGOVOR STORITVE OZ. IZDELKA: Mentor z usmerjevalnimi vprašanji usmerja kandidatovo 

predstavitev izdelka oz. storitve ter predlaga oceno v potrditev šolski izpitni komisiji.  

 

UKREPI V PRIMERU KRŠITVE IZPITNEGA REDA 

Če kandidat ne spoštuje izpitnega reda na pisnem ali ustnem delu izpita, se mu izrečejo ukrepi skladno 

s 23. in 24. členom Pravilnika. Zaradi kršitev izpitnega reda se lahko izreče opomin ali prekinitev dela 

izpita ali izpita. Ukrepi se praviloma stopnjujejo. Opomin izreče nadzorni učitelj oziroma mentor, 

prekinitev dela izpita ali izpita in razveljavitev izpitov zaključnega izpita pa šolska komisija. V primeru 

kršitve nadzorni učitelj oziroma mentor ugotovitve zapiše v zapisnik o zaključnem izpitu in o njih 

nemudoma obvesti predsednika šolske komisije, ki ugotovi dejansko stanje. 

V primeru zamenjave identitete kandidata se izpit prekine in razveljavijo vsi izpiti zaključnega izpita. 

 

KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Za kandidate s posebnimi potrebami se prilagodi opravljanje vseh ali posameznih izpitov zaključnega 

izpita na osnovi odločbe o usmeritvi v skladu s 7. členom Pravilnika o zaključnem izpitu. 
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