
Direktorica (Predsednica ŠMK PM in ŠK za ZI) Sonja Lakovšek na podlagi 19. alineje 12. 
člena Pravilnika o splošni maturi (UL RS, 29/2008) in 27. alineje 12. člena Pravilnika o 
poklicni maturi (UL RS, 44/2008) in Pravilnika o ZI (UL RS, 56/2008), Šolska 
maturitetna komisija za poklicno maturo in Šolska komisija za zaključni izpit na MOCIS-
u centru za izobraževanje odraslih, sprejema: 
 
 

IZPITNI IN MATURITETNI HIŠNI RED 

MOCIS-a centra za izobraževanje odraslih 

 

1. člen  

Izpitni in maturitetni hišni red MOCIS-a dopolnjuje Hišni red MOCIS-a in velja v času 
opravljanja izpitov (pisnih in ustnih) poklicne mature (v nadaljevanju PM) in 
zaključnega izpita (v nadaljevanju ZI). Za udeležence izrednega izobraževanja in 
zaposlene na MOCIS-u veljajo v času izvajanja PM in ZI vsa določila, ki jih določa Hišni 
red, poleg njih pa še določila tega Izpitnega in maturitetnega hišnega reda.  

 

2. člen - izvajanje mature  

MOCIS, kot izvajalec PM in ZI, je dolžan izvajati določila Zakona o maturi, Pravilnika o 
poklicni maturi, Pravilnika o zaključnem izpitu ter druga določila Državnih komisij za 
poklicno maturo in zaključni izpit. Izpite PM in ZI se na MOCIS-u izvaja v skladu z 
maturitetnim koledarjem in koledarjem za zaključni izpit, ki ga določita Državna 
komisija za poklicno maturo in državna komisija za zaključni izpit.  

3. člen - pisni izpiti  

Pisni izpiti se pričenjajo ob 9. uri, takrat kandidati pričnejo s pisanjem izpitov. 
Priporočamo, da kandidati pridejo vsak dan izpita ob 8.40 pred prostor, v katerem se bo 
izvajal izpit. Sedežni redi kandidatov po prostorih so na dan izpita objavljeni najkasneje 
ob 8.00 na oglasni deski MOCIS-a  oz. na vratih učilnice, odvisno od tega, kje kandidati 
opravljajo pisni del izpita. Ob 8.40 nadzorni učitelji odprejo izpitne prostore in kandidati 
vstopijo vanje. Pisni izpiti  praviloma potekajo v učilnicah na MOCIS-u.  

4. člen  

organizacija ostalih dejavnosti v času opravljanja pisnih izpitov  

V času pisanja pisnih izpitov se vse dejavnosti na MOCIS-u prilagodijo PM in ZI. 
Direktorica določi osebo, ki je pooblaščena za izvajanje nadzora na hodnikih in v ostalih 
prostorih MOCIS-a.  

 

 



5. člen - ustni izpiti  

Ustni izpiti potekajo po razporedu, ki ga pripravi Šolska maturitetna komisija za  
poklicno maturo in Šolska komisija za zaključni izpit, praviloma v učilnicah MOCIS-a. Z 
razporedom oz. uro opravljanja izpita se seznani kandidat vnaprej, najmanj en dan pred 
posameznim ustnim izpitom. 

 

6. člen 

organizacija ostalih dejavnosti v času opravljanja ustnih izpitov 

V času izvajanja ustnih izpitov se vse dejavnosti na MOCIS-u prilagodijo PM in ZI. 
Direktorica določi osebo, ki je pooblaščena za izvajanje nadzora na hodnikih in v ostalih 
prostorih.  

 

7. člen - veljavnost 

O izpitnem in maturitetnem hišnem redu je svoje mnenje podal andragoški zbor dne,   
1. 7. 2015, sprejel pa ga je svet zavoda na seji, dne 20. 8. 2015. Veljati začne s 1. 9. 2015.    

 

 

Predsednica ŠMK PM in ŠK za ZI 

                                                                Sonja Lakovšek, univ. dipl.psih.  


