
DODATNA NAVODILA ZA DIJAKE  ZA IZVEDBO ZAKLJUČNEGA IZPITA V ČASU 

KORONAVIRUSA 

 

Zaradi situacije, v kateri smo se znašli, so poleg navodil, ki ste jih že dobili v razredu in ki so 

objavljena na naši spletni strani, potrebna dodatna navodila o izpitnem redu na zaključnem 

izpitu. 

V času pisnih in ustnih izpitov dijaki in učitelji v šolo vstopamo z masko in si razkužujemo 

roke. 

Poleg spodaj navedenih navodil se držite tudi vseh navodil in pravil, ki ste jih že dobili od 

NIJZ, ŠCSG ter SŠSGM in veljajo za čas, ko je nevarnost širjenja virusa še vedno velika. 

PISNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE (90 minut) 

- upoštevajte navodila nadzornega učitelja; 

- na izpit prinesite s seboj OSEBNO IZKAZNICO ter vse dovoljene pripomočke (pisala, 

rezervna pisala …), ker vam šolskih ne bomo smeli posoditi; 

- s sabo lahko imate steklenico  s pijačo, na kateri ne sme biti etiket; 

- svoje stvari (tudi telefone in ure!) pred izpitom kandidati odlagate v posebni učilnici ter 

se pri tem držite ustrezne varnostne razdalje (1,5  ̶2 m); 

- vstopanje v izpitni prostor bo mogoče od 8.30 dalje, ob 8.45 nadzorni učitelj prične s 

podajanjem navodil, izpit se začne točno ob 9.00; 

- kandidati se ne zadržujete pred učilnico; 

- kandidati vstopate posamično in zasedete svoja mesta; sedežni red bo objavljen na 

stenah pred vhodom v učilnice in predhodno na naši spletni strani: ZAKLJUČNI 

IZPIT_DIJAKI 

- vrata v učilnico ostanejo odprta do začetka izpita; 

- učilnice se zračijo vsakih 15 minut 

- kandidati po zaključku izpita polo odložite na rob mize; 

- dijaki odložite osebne izkaznice na vogal mize levo zgoraj, da jih lahko nadzorni učitelj 

pogleda (jih ne prijema); 

- kandidat sme na stranišče v spremstvu nadzornega učitelja na hodniku, vendar 

posamezno; 

- ob zaključku izpita dijaki izpitne pole pustite na robu mize in lahko odidete prej, 

vendar ne zadnjih 10 minut (zadnjih 10 minut počakate, da se izpit konča za vse); 

- po končanem izpitu morate zapuščati šolo postopoma; za to skrbijo nadzorni učitelji 

na hodniku, pomagajo nadzorni učitelji iz učilnic, ko se izpit konča; 

- kandidati s posebnimi potrebami imajo podaljšan čas pisanja. 

 

 



USTNI IZPITI 

- imenski razpored za ustne izpite bo objavljen v spletni učilnici, informacije lahko 

dobite tudi po e-mailu pri tajnici zaključnega izpita Janji Žigart ter svojih razrednikih; 

- ustni izpiti pri drugi izpitni enoti bodo potekali, kot ste se dogovorili z mentorji, 

vprašanja so vezana na izdelek; 

- pri ustnem izpitu iz slovenščine kandidati nakažete, katero kuverto z vprašanji (ali 

kateri izpitni listek) ste izbrali, izpraševalec vam listek pokaže; kandidati lahko izpitna 

vprašanja enkrat zamenjate; 

- kandidati imate na izpitu  pravico do priprave (15 minut), čas zagovora je največ 20 

minut, kandidati s posebnimi potrebami imate podaljšan čas priprave in zagovora 

STATUS ODRASEL 

- kandidati s statusom odrasel kontaktirajte svojega mentorja, ki vam bo predstavil 

merila in posebnosti opravljanja posameznega izpita v času COVID-19 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROTOKOL TESTIRANJA PCR ZA KANDIDATE, KI SO V KARANTENI (Ministrstvo za zdravje)  

Kandidati za zaključni izpit se v postopkih glede cepljenja in testiranjem PCR izkažejo s 
potrdilom šole, da so  prijavljeni oz. opravljajo ZI v določenem izpitnem roku 2020/2021.   

PREKINITEV KARANTENE  

Kandidati, ki so bili prepoznani kot visoko rizični tesni kontakti osebe okužene s SARS-CoV 2 in 
so bili napoteni v karanteno, lahko karanteno izjemoma prekinejo za opravljanje 
zaključnega  izpita tako, da opravijo PCR testiranje 24 ur pred vsakim izpitom v času karantene. 
Ob  pristopu k izpitu predložijo laboratorijski izvid o negativnem PCR testu, ki ni starejši od  24 
ur od odvzema brisa. Za prevoz na izpit naj ne uporabljajo javnega prevoza, prav tako  ne za 
pot domov. S karanteno po opravljanju izpita nadaljujejo do izteka karantene. Če imajo v 
tem  času več izpitov, morajo pred vsakim izpitom opraviti testiranje, če je od testiranja 
že  preteklo 24 ur.   

Kandidati za ZI lahko odvzem brisa za PCR testiranje opravijo na COVID19 vstopnih točkah 
v  kraju, kjer preživljajo karanteno. Ministrstvo za zdravje je pozvalo vse izvajalce testiranja, 
da  kandidatom zagotovijo prednostno obravnavo, ki omogoča izvedbo brisa v roku največ 
24  ur pred izpitno obveznostjo in pravočasno pridobitev izvida.  

Pogoj za pristop k izpitu bo natisnjen izvid PCR testa, ki se ga lahko pridobi na 
spodaj  navedena načina. Priporočamo, da se kandidati v čim večjem številu poslužujejo 
pridobitev  potrdila iz portala zVem.  

1. Po pridobitvi izvida testiranja v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), se 
rezultat  izvida posreduje s SMS sporočilom na posredovano telefonsko številko. Izvid se 



na vstopni  točki oz. na v naprej dogovorjeni lokaciji natisne, dvignejo ga starši oz. skrbniki 
ali od kandidata pisno pooblaščena oseba. S tem v zvezi posebej opozarjamo, da 
kandidatom, ki so v karanteni ni dovoljeno prekinjati karantene, da prevzamejo potrdilo.  

2. Kandidat za ZI si predhodno pridobi možnost dostopa do portala zVem in si po odvzemu 
brisa izvid natisne sam. Dostop do portala je na voljo na https://zvem.ezdrav.si/-
/navodila-za prijavo-v-portal-zvem.  

Za dostop do portala zVem lahko osebe, ki nimajo digitalnega kvalificiranega potrdila (4 
navedeni  ponudniki v RS), pridobijo SMSPass, ki je dostopen na strani https://www.si-
trust.gov.si/sl/si pass/mobilna-identiteta/. V tem primeru je potreben osebni obisk 
kandidata na upravni  enoti, kjer bo izkazana istovetnost in podpisan zahtevek za pridobitev 
SMSPass. Kandidat naj si dostop do portala zVem uredi čim prej, saj v času morebitne 
karantene ne bo mogel zapustiti  naslova bivanja in izpeljati ta postopek.  

POSEBNI IZPITNI PROSTOR  

- kandidati izpitno polo pišejo po vnaprej določenem razporedu, ločeno od 
drugih  kandidatov.  

- v določenem prostoru odložijo osebne stvari. Dijaki pazijo na varnostno razdaljo vsaj 
1,5 m.   

- izpitni prostor se prezračuje v skladu z navodili NIJZ tudi med izpitom. Izpitni prostori 
in učilnice  se po uporabi razkužijo (klopi, kljuke…).  

- nadzorni učitelj pazijo, da se ves čas upošteva varnostna razdalja.  

 

PROTOKOL ZA KANDIDATA, KI JE BIL NA PCR TESTIRANJU POZITIVEN   

V primeru pozitivnega PCR testa kandidat nemudoma kontaktira svojega osebnega zdravnika 
in se  ravna v skladu z navodili za izolacijo na domu. To pomeni, da ne sme zapuščati doma, 
omejiti mora  stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje 
širjenja bolezni.  

Več informacij je dostopnih na povezavi:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_osebe_s_covid-19.pdf  

Kandidat obvesti vodstvo šole in sledi navodilom v zvezi s prekinitvijo zaključnega izpita 
(predložitev  zdravniškega opravičila…). Zaključni izpit se prekine in se nadaljuje v jesenskem 
roku, kar pa ne vpliva na vpis v PTI programe za šolsko leto. 
 

Želimo vam uspešno in čim manj stresno opravljanje zaključnega izpita. 

 

Janja Žigart, tajnica ZI 



 

 

 


