
Pravila za izvedbo splošne mature 2021 

 

PRIHOD V ŠOLO 

• Kandidati za maturo naj za prihod v šolo ne uporabljajo javnega prevoza. 

• Kandidati za maturo ves čas vzdržujejo varnostno razdaljo 1,5 m, tako pred šolo, kot v prostorih 

šole. 

• Kandidati za maturo nosijo maske ves čas zadrževanja v šoli. Priporoča se uporaba maske z 

višjo zaščito. Kandidati za maturo naj imajo s seboj rezervne maske, če bo potrebno masko 

zamenjati. 

• V šolskih prostorih naj bodo na voljo razkužila. 

 

VSTOPANJE V ŠOLO IN V IZPITNI PROSTOR 

Kandidati za maturo vstopajo v šolo v skladu z navodili vodstva šole. V šolski prostor vstopajo na 

varnostni razdalji vsaj 1,5 m. 

S seboj naj dijaki prinesejo: 

• dovoljene pripomočke za izpit, ki ga tisti dan opravljajo (predmetov si ne posojajo zaradi 

        možnosti prenosa okužbe), 

• prozorno steklenico s pitno vodo brez nalepk. 

Mobilnih telefonov se ne sme prinašati v izpitni prostor. 

 

IZPITNI PROSTOR 

• Kandidati za maturo, maturo pišejo po vnaprej določenem razporedu, ločeno od drugih 

kandidatov za maturo. 

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

• Kandidati za maturo sedijo na varnosti razdalji 1,5 m ali več v vse smeri. 

• 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.  

 

DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA/IZPITNIH POL TER PREGLED KALKULATORJEV 

Nadzorni učitelji si pred delitvijo gradiva in tudi po pobiranju gradiva umije ali razkuži roke oz. 

uporabi rokavice. 



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 mature (predložitev 

zdravniškega opravičila…). Za uveljavljanje pravic iz maturitetnih predpisov pa mora v roku 24 ur 

od pridobitve izvida vložiti vlogo na Državno komisijo za maturo. 

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

