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KRŠITVE IN NEDOVOLJENI PRIPOMOČKI NA SPLOŠNI MATURI (73., 74. in 75. člen Pravilnika o splošni maturi)  
 

KRŠITEV 
 

Stopnja kršitve UKREP 

Vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine   
 

Stopnjevanje 1, 2, 3 1. opomin 
2. prekinitev reševanja izpitne pole 
3. prekinitev dela izpita  

Motenje poteka izpita  
 

Stopnjevanje 1, 2, 3 1. opomin 
2. prekinitev reševanja izpitne pole 
3. prekinitev dela izpita  

Oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje  
 

Stopnjevanje 1, 2, 3 1. opomin 
2. prekinitev reševanja izpitne pole 
3. prekinitev dela izpita  

Prepisovanje ali dopustitev prepisovanja 
 

Stopnjevanje 2, 3  2. prekinitev reševanja izpitne pole  
3. prekinitev dela izpita  

Posedovanje nedovoljenega pripomočka: 
- pomožnega listka 
- ure, mobilnega telefona ali druge prenosne 

elektronske komunikacijske naprave   

2 oziroma 3* 2. Prekinitev reševanja izpitne pole  
3. prekinitev dela izpita (3)* 
 

Uporaba nedovoljenih pripomočkov:  
- pomožnega listka 
- ure, mobilnega telefona ali druge prenosne 

elektronske komunikacijske naprave   

4 
 

4. Prekinitev izpita in razveljavitev vseh 
opravljenih delov izpita** 

Predložitev dela drugega kandidata 
(Vir: 73. člen) 

 

4 4. Za praktični del izpita je 4**. Prekinitev 
izpita in razveljavitev vseh opravljenih 
delov izpita  

Posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti 
 

5 5. Razveljavitev vseh opravljenih izpitov 
splošne mature (Vir: 74. člen) 
 

Zamenjava identitete kandidata 5 5. Razveljavitev vseh opravljenih izpitov 
splošne mature (Vir. 74. člen) 

 
* Prekinitev dela izpita (3) oz. prekinitev izpita (4) velja tudi pri internih delih izpita, ki niso praktični, in se izvajajo v izpitnih pogojih (npr. pisna naloga pri ZGO, 
EKN…) 
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Legenda ukrepov:  
- 1. opomin 
- 2. prekinitev reševanja izpitne pole 
- 3. prekinitev dela izpita  
- 4. prekinitev izpita  
- 5. razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature 

 
** Opomba:Če / ko pride do razveljavitve vseh opravljenih delov izpita, to za praktične dele izpita in izpitne nastope velja samo za izpitni rok v katerem je bil 
izrečen ukrep. Sicer se v naslednjih izpitnih rokih kandidatu zaradi trajnosti (72. člen Pravilnika o SM) prizna dobljeno število točk. 
Postopek izrekanja: 
Opomin izreče nadzorni učitelj in zapiše v zapisnik o poteku izpita 
O vseh ostalih ukrepih odloča ŠMK (nadzorni učitelj nemudoma obvesti predsednika ŠMK, ki ugotovi dejansko stanje). ŠMK izda kandidatu sklep v 24 urah po 
ugotovitvi kršitve. ŠMK o vseh ukrepih zoper kršitelje obvesti DK SM. Zoper sklep ŠMK je dovoljena pritožba na DK SM v treh dneh po prejemu sklepa.  
Pri  ustnih izpitih naloge nadzornega učitelja opravlja ŠIK.   
 
______________________________ 
Pravilnik o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11)  
 
X. KRŠITVE MATURITETNIH PRAVIL 
 
73. člen (kršitve kandidatov) 
Kršitve kandidatov pri izpitu so: 
-       vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo, 
-       posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov, 
-       oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje, 
-       prepisovanje ali dopustitev prepisovanja, 
-       uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov, 
-       motenje poteka izpita, 
-       ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje, 
-       predložitev dela drugega kandidata, 
-       posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti, 
-       zamenjava identitete kandidata. 
 
74. člen (vrste ukrepov) 
Za kršitve kandidatov se lahko izrečejo naslednji ukrepi: 
-       opomin, 
-       prekinitev reševanja izpitne pole, 
-       prekinitev dela izpita, 
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-       prekinitev izpita, 
-       razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature. 
V primeru prekinitve se izpitna pola, del izpita ali izpit oceni z nič točkami. 
V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite splošne mature. 
 
75. člen (postopek izrekanja ukrepov) 
Ukrepi se praviloma stopnjujejo. 
Opomin izreče nadzorni učitelj, tako da to zapiše v zapisnik o poteku izpita. 
O prekinitvi reševanja izpitne pole, prekinitvi dela izpita, prekinitvi izpita in razveljavitvi vseh opravljenih delov izpita odloči šolska maturitetna komisija. 
V primeru ugotovljene kršitve nadzorni učitelj nemudoma obvesti predsednika šolske maturitetne komisije, ki ugotovi dejansko stanje. 
O ukrepu odloči šolska maturitetna komisija takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Zoper sklep je dovoljena pritožba na Državno komisijo v 
treh dneh po prejemu sklepa. Državna komisija o pritožbi odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe. 
Če nadzorni učitelj prekine izpit, naroči kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita. 
Šolska maturitetna komisija o vseh ukrepih zoper kršitelje obvesti Državno komisijo. 
 


