
NAVODILA ZA IZVEDBO ZAKLJUČNEGA IZPITA 2021 
 
 
1. RAZPORED IZPITOV 
 

DATUM PREDMET RAZRED ČAS UČILNICA 

PONEDELJEK, 
7. 6. 2021 

SLOVENŠČINA (pisni del) 3. C, 3. V 9.00 – 10.30 25, 26 

TOREK, 
8. 6. 2021 

IZDELEK OZ. STORITEV IN 
ZAGOVOR (praktični del)  

3. C, 3. V 8.00 – 13.00  učilnica 2, 
šolski park 

SREDA, 
9. 6. 2021 

IZDELEK OZ. STORITEV IN 
ZAGOVOR (ustni del) 

3. C 
3. V 

8.00 – 10.30  
10.30 – 13.00 

učilnica 2 
učilnica 2 

PETEK, 
11. 6. 2021 

SLOVENŠČINA (ustni del) 3. C 
3. V 

8.00 – 10.30 
10.30 – 13.00 

42 
42 

 
 
2. NAVODILA ZA PISNE IZPITE  
 
KAJ POTREBUJETE? 

• pisalo, rezervno pisalo (predmetov si dijaki ne izposojajte zaradi možnosti prenosa 
okužbe), 

• maska, 

• steklenica s pitno vodo. 
 
Dijaki v izpitni prostor opravljanja zaključnega izpita NE SMEJO PRINESTI MOBILNEGA 
TELEFONA, URE IN DRUGIH ELEKTRONSKIH NAPRAV. 
Ostale osebne stvari odložijo na za to pripravljeno mesto. V primeru, da je med osebnimi 
stvarmi mobilni telefon, MORA BITI OBVEZNO IZKLJUČEN. 
 
PRIHOD IN VSTOP V ŠOLO, POTEK PISANJA 

• Dijaki vstopajo na dan izpita skozi sprednji vhod. Vstop v šolo bo možen 30 minut pred 
izpitom. Dijaki morajo ves čas nositi masko in upoštevati varnostno razdaljo. 

• V razredu je en nadzorni učitelj, ki ne sme biti učitelj slovenščine. Če mora nadzorni 
učitelj zapustiti učilnico, ga v tem času zamenja nadomestni učitelj.  

• Nadzorni učitelj je v razredu ob 8.45, da se dijaki ne zadržujejo pred učilnico. Dijaki 
vstopajo v učilnico posamezno in počakajo na začetek izpita na svojem prostoru.  

• Nadzorni učitelji z razkuženimi rokami razdelijo izpitno dokumentacijo. 

• Skupaj z dijaki preberejo navodila. 

• Če dijak zamudi začetek pisnega izpita, lahko pristopi k opravljanju pisnega izpita, vendar 
se čas pisanja ne podaljša. 

 
 
3. NAVODILA ZA USTNE IZPITE 
 
Pri prihajanju na ustni izpit upoštevajte razpored, ne prihajajte prej in ne zadržujte se pred 
učilnico. Med čakanjem na izpit držite varnostno razdaljo in nosite masko.  



POTEK IZPITA 

• Pri vhodu v izpitni prostor si kandidat razkuži roke. 

• Predsednik izpitne komisije pokliče kandidata, da si izbere izpitni listek.  

• Kandidat se listka ne dotakne, le nakaže izbiro. 

• Listek izvleče predsednik izpitne komisije po predhodnem razkuževanju rok. 

• Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek; zamenjani listek se vrne v izpitni 
komplet. 

• Kandidat ima pravico do 15 minutne priprave.  

• Ustni izpit traja največ 20 minut. 

• Kandidati s posebnimi potrebami imajo za polovico podaljšan čas priprave in izpita. 

• Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat. 
• Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo 

vprašanja z izpitnega listka. 
 
 

4. DIJAKI V KARANTENI, OKUŽBE V ČASU OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 
 

• Kandidati za zaključni izpit, ki bodo identificirani kot visoko rizični tesni kontakti osebe, 
okužene z virusom COVID-19, in bodo napoteni v karanteno, lahko karanteno izjemoma 
prekinejo za opravljanje zaključnega izpita, vendar morajo opraviti PCR testiranje 24 ur 
pred vsakim izpitom v času karantene.  

• Ob pristopu k zaključnemu izpitu predložijo laboratorijski izvid o negativnem PCR testu, ki 
ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Za prevoz na zaključni izpit naj ne uporabljajo 
javnega prevoza, enako za pot domov. S karanteno po opravljenem izpitu nadaljujejo do 
izteka karantene.  

• Če imajo v tem času več izpitov, morajo testiranje opraviti pred vsakim izpitom. 

• Kandidati morajo o izredni situaciji, opisani v zgornjem odstavku, takoj OBVESTITI 
ŠOLSKO KOMISIJO ZA ZAKLJUČNI IZPIT dan pred izpitom. 

Kontakt: Romana Rožmarič, tajnica ŠK za ZI,  
e-naslov romana.rozmaric@hvu.si, tel. 041/967-985 

• ŠK za ZI bo kandidate, ki bodo v karanteni, po prejetem obvestilu seznanila, kako bodo 
vstopali v šolo in v kateri učilnici bodo pisali zaključni izpit. 

• Dijaki, ki so v karanteni in imajo negativen PCR test, bodo v šolo vstopali skozi zadnji 
vhod (pri garderobah). Vse izpite bodo opravljali ločeno od ostalih dijakov, in sicer v 
učilnici 6.  Nadzorni bodo učitelji, ki so bili cepljeni ali so COVID-19 že preboleli.  

• Dijak, ki ima pozitiven test, se zaključnega izpita ne more udeležiti in bo izpit opravljal v 
jesenskem roku.  

 
 
5. REZULTATI ZAKLJUČNEGA IZPITA  
 
Spričevala in obvestila o uspehu na zaključnem izpitu boste prejeli v sredo, 7. julija, na 
slovesni podelitvi na šoli.  
 
 

ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT 

mailto:romana.rozmaric@hvu.si

