
USTNI  IZPIT          

Izvleček izpitnega reda iz zakonodaje 

 

USTNI IZPIT 

o Ustni izpit se opravlja pred šolsko izpitno komisijo. 

o Izpraševalec pri ustnem izpitu je učitelj, ki izpolnjuje pogoje za učitelja tega predmeta in je 

praviloma kandidata poučeval v zaključnem letniku. 

 

 

PRIPRAVA IZPITNIH LISTKOV 

o Seznam izpitnih vprašanj pripravi na podlagi predmetnega izpitnega kataloga strokovni aktiv 

šole oziroma učitelji strokovnih predmetov. Na podlagi seznama izpitnih vprašanj pripravijo 

izpraševalci izpitne listke s tremi vprašanji in številom točk za vsako vprašanje. 

o Izpitne listke v zaprtih ovojnicah oddajo najmanj tri dni pred začetkom izpita predsedniku 

šolske maturitetne komisije s pripisom izpitna tajnost. 

o Za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem izpitu mora biti za vsak dan pripravljenih najmanj 

35.  

o izpitnih listkov, ki zadostujejo za največ 30 kandidatov. 

 

POTEK USTNEGA IZPITA 

o Ustni izpit se začne, ko predsednik šolske izpitne komisije pokliče kandidata, da si izbere 

izpitni listek. 

o Izpitni listki morajo biti predloženi tako, da pri izbiri izpitnega listka kandidat ne more videti 

vsebine izpitnega listka. 

o Ustni izpit traja največ 20 minut. Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 

minutne priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja 

naslednji kandidat. 

o Kandidat odgovarja na vprašanja z izpitnega listka. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati 

izpitni listek. 

o Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo 

vprašanja z izpitnega listka. Vprašanja postavlja samo izpraševalec. 

o Izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov. 

o Vse posebnosti med ustnim izpitom mora predsednik šolske izpitne komisije zapisati v 

zapisnik o ustnem izpitu. 

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

 



ZAGOVOR PRAKTIČNEGA DELA IZPITA IZ ČETRTEGA PREDMETA 

o Kandidat opravlja zagovor pred šolsko izpitno komisijo. 

o Zagovor se začne tako, da predsednik šolske izpitne komisije pokliče kandidata, da predstavi 

in utemelji svoj izdelek, storitev oziroma izpitni nastop. 

o Vprašanja postavlja samo izpraševalec. 

o Zagovor izpita traja največ 20 minut. 

o Kandidat odgovarja na vprašanja brez priprave. 

o V primeru, da dijak ne pride na zagovor, se šteje, da ni opravil obveznosti in je zato 

neocenjen iz 4. izpitne enote. Izjemoma se kandidat lahko ne udeleži ustnega izpita, če ima 

upravičene razloge, o katerih odloča šolska izpitna komisija, na podlagi kandidatove prošnje 

in dokazil (upravičeni razlogi in potek postopka so opisani v 31. in 32. členu Pravilnika o 

poklicni maturi).   
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