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IZPITNI RED 

 

1. 20 minut pred začetkom pisnega izpita nadzorni učitelj skupaj s kandidati vstopi v učilnico. 

2. Kandidati v razredu sedejo po objavljenem sedežnem redu. V učilnico lahko prinesejo samo dovoljene 

pripomočke in osebni dokument, ki ga položijo na rob mize. Prepovedani so mobilni telefoni, ročne 

ure in vse vse druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. 

3. Kandidati lahko zamudijo začetek pisnega izpita za največ 30 minut. Čas opravljanja pisnega izpita se 

jim ne podaljša. Kandidatom vstop v učilnico po 9.30 ni več dovoljen. 

4. Prvih trideset (velja za cel izpit) in zadnjih petnajst (velja za del izpita) minut ne sme nihče zapustiti 

izpitnega prostora. 

5. Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po en 

kandidat. Odsotnost, ki traja največ 5 minut, dovoli nadzorni učitelj; daljšo odsotnost lahko nadzorni 

učitelj dovoli le v izjemnih primerih. Nadzorni učitelj skrbi, da se kandidat zunaj izpitnega prostora ne 

pogovarja ali sporazumeva z drugimi in ne pride v stik z nedovoljenimi pripomočki. 

6. Kandidati pišejo svoj izdelek na izpitne pole in liste za odgovore. Pri tem sledijo navodilom na izpitni 

poli. Za pripravo osnutka izdelka smejo uporabljati le predpisane konceptne liste. Vse pomožne 

zapiske in beležke, ki naj jih ocenjevalec ne upošteva, morajo prečrtati.  

7. Pišejo naj čitljivo in naj upoštevajo robove.  

8. Če je napisano na izpitni poli, da je na voljo več vprašanj, med katerimi lahko izbirajo, odgovorijo le na 

določeno število vprašanj in naj le te označijo. Če odgovorijo več, odvečne odgovore prečrtajo.  

9. Pišejo s pisali, kot so predpisana.  

10. Uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena. Če se zmotijo, odgovor prečrtajo in ga napišejo na novo. 

11. Če kandidati v nalogi nečesa ne razumejo ali menijo, da je v nalogi napaka, morajo reševati testno 

polo naprej. V primeru, da je bila v nalogi napaka, se naloga pri ocenjevanju ne bo upoštevala. 

12. Petnajst minut pred koncem nadzorni učitelj opozori na čas. 

13. Točno ob uri pove, da je čas za izpit potekel. Kandidati morajo takoj prenehati s pisanjem, odložiti 

pripomočke in pisala. K odgovorom nič ne dodajajo ali jih spreminjajo. Kandidati vložijo ocenjevalne 

liste, liste za odgovore in konceptne liste v izpitno polo in to položijo na zgornji rob mize. 

14. Nadzorni učitelj pobere gradivo ter preveri, ali je gradivo popolno in ali je pravilno in v celoti označeno 

s šiframi. Kandidati medtem v tišini počakajo, da nadzorni učitelj pregleda in pobere izpitno gradivo. 

Kandidat, ki je izpit začel, mora izpitno gradivo oddati. Šele ko nadzorni učitelj zalepi belo varnostno 

vrečko za vračanje gradiva, dovoli kandidatom, da zapustijo izpitni prostor. 

15. Med izpitnimi polami je največ 30 minut odmora.  

16. Kandidati med odmorom zapustijo izpitni prostor, ki ga nadzorni učitelj zaklene.  

17. 10 minut pred koncem odmora kandidati in nadzorni učitelji vstopijo v izpitni prostor in ponovijo 

postopek naveden za začetek izpita. 

18. Kadar med izpitnimi polami ni določen odmor, nadzorni učitelj zamenja izpitne pole v premoru, ki 

traja največ 10 minut (npr. pri ANG, NEM, FRA, ŠPA med 1. polo in 2. polo, ki preverja slušno 

razumevanje). Kandidati med premorom ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

 

 

 

 

 


