
NAVODILA ZA OPRAVLJANJE PISNEGA IZPITA IZ SLOVENŠČINE 

 

PISNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE (90 minut: 9.00 – 10.30, KPP 9.00 – 11.00) 

- upoštevajte navodila nadzornega učitelja; 

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

rezervna pisala …); 

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

učitelj pogleda; 

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

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

- 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; 

- sedežni red bo objavljen na stenah pred vhodom v učilnice in predhodno na naši 

spletni strani: ZAKLJUČNI IZPIT_DIJAKI 

- kandidati po zaključku izpita polo odložite na rob mize; 

- 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); 

- kandidati s posebnimi potrebami imajo podaljšan čas pisanja; 

- kandidati lahko na izpit zamudite 30 minut, vendar se vam čas pisanja ne podaljša. 

 

 

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 lahko kandidati 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 predhodno kontaktirajte svojega mentorja posameznih 

izpitov 

Želimo vam uspešno in čim manj stresno opravljanje zaključnega izpita. 

Janja Žigart, tajnica ZI 


