
 

 
     

 

INFORMACIJE O SPLOŠNI MATURI 2018 
 
  

Spoštovani maturantje! 
 
 
V šolskem letu 2017/2018 se nadaljuje maturitetna tradicija, ki s splošno maturo ureja prehod med 
srednjo šolo in univerzo. S splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so 
določeni s cilji gimnazijskih programov in programa maturitetnega tečaja, ter usposobljenost za 
univerzitetni študij.   
 
 

1. OPREDELITEV SPLOŠNE MATURE 
 

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi. 
 
Uspešno opravljena splošna matura je splošni pogoj za vpis na vsak univerzitetni študij. Z njo naj bi 
dijaki razvijali delovne navade in izboljšali vstopno znanje ter usposobljenost kandidatk in 
kandidatov za univerzitetni študij. Skupne cilje sistemske narave opredeljuje za maturo kot celoto 
Maturitetni izpitni katalog, posebne izpitne cilje pri posameznih predmetih pa določajo 
Predmetni izpitni katalogi. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo. 
 
Dijaki, ki ne bi želeli ali ne bi mogli končati gimnazije z maturo,  imajo možnost opravljati poklicni 
tečaj za mladino na vseh strokovnih šolah, ki tak program razpisujejo. Program traja eno leto, 
zaključi pa se s poklicno maturo. 
 
V primeru omejitve vpisa je matura izbirni izpit za študij. V tem primeru se izbor kandidatov opravi 
v skladu z razpisnimi merili, ki obsegajo: splošni uspeh pri maturi (število doseženih točk) ter 
splošni učni uspeh, dosežen  v 3. in 4. letniku srednje šole, lahko pa tudi uspeh pri posameznih 
maturitetnih  predmetih ter pri posameznih predmetih iz 3. in 4. letnika srednje šole. Nekatere 
fakultete preverjajo še specifične sposobnosti ali posebne nadarjenosti kandidatov, npr.: fakulteta 
za arhitekturo, fakulteta za šport, umetniške akademije,  …. 
 
Vpisni pogoji bodo objavljeni v RAZPISU, ki bo izšel januarja 2018 in ga bo dobil vsak četrtošolec v 
šoli. Natančnejše informacije boste lahko dobili tudi na informativnih dnevih na fakultetah, višjih in 
visokih strokovnih šolah 9. in 10.  februarja 2018. 

 

Svetovanje za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne ali visokošolske strokovne 
izobrazbe vodi psihologinja Cvetka Novak, kabinet B008 oz. Jana Hafner v A218. Tajnica splošne 
mature je prof. Klara Pugelj. Uradne ure za dijake bodo vsak ponedeljek od 11.30 do 12.30. 
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2. KDO VODI MATURO 
 

 
Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature skrbijo: 

 Državni izpitni center  
 Maturitetni organi za splošno maturo: 

 Državna komisija za splošno maturo 
 državne predmetne komisije za splošno maturo 

 
ZNOTRAJ ŠOLE: 

 Šolska maturitetna komisija za splošno maturo 
 Šolske izpitne komisije 

 
ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA 

  
Skrbi za temeljito pripravo dijakov na maturo in izvedbo mature, za obveščenost dijakov, za 
organizacijo predmaturitetnih preizkusov, za organizacijo pisnih in ustnih izpitov ter sodeluje z 
Državnim izpitnim centrom. Predsednik Šolske maturitetne komisije je ravnatelj Alojz Pluško, 
namestnica predsednika ŠMK SM je Petra Vignjevič Kovjanić, tajnica Klara Pugelj. Člani ŠMK pa so 
učitelji posameznih predmetnih področij (Maruša Perger, Barbara Šulc, Maja Krajnc). 

 
V Šolski maturitetni komisiji so tudi zunanji člani. To so predstavniki univerz, Zavoda RS za šolstvo 
in drugih strokovnih institucij. Sodelovanje zunanjih članov omogoča večjo povezanost med 
gimnazijo in različnimi fakultetami ter strokovnimi institucijami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. 
 
Zagotovljen je tudi zunanji nadzor. To pomeni, da pri pisnih izpitih sodelujejo profesorji z drugih 
šol, s tem pa je zagotovljena objektivnost. 
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3. MATURITETNI PREDMETI 
 

 
Splošna matura se opravlja iz PETIH predmetov:  
 
TRIJE obvezni predmeti skupnega dela mature so: 

 slovenščina na eni ravni zahtevnosti 
 tuji jezik na osnovni ali višji ravni zahtevnosti 
 matematika na osnovni ali višji ravni zahtevnosti 

 
Dijak izbere poleg treh obveznih predmetov še DVA izbirna predmeta, za katera se odloči izmed 
predmetov izbirnega dela mature,  v skladu s svojimi interesi in študijskimi namerami.  
 
V šolskem letu 2017/2018 bomo izvajali naslednje izbirne predmete: 

 francoščina, 
 nemščina, 
 španščina, 
 biologija, 
 fizika, 
 geografija, 
 kemija, 
 psihologija, 
 sociologija, 
 zgodovina, 
 umetnostna zgodovina, 
 sodobni ples, 
 teorija in zgodovina drame in gledališče. 

 

Kandidat se ob prijavi k splošni maturi odloči, iz katerih predmetov bo opravljal splošno maturo, v 
skladu z izbirnimi pravili, določenimi z Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo. 
 

 

Pri izbiri izbirnih maturetnih predmetov veljajo nekatere omejitve: 
 

 med jeziki izbirnega dela splošne mature (tudi katerim koli tujim jezikom in drugim 
jezikom na narodno mešanem območju ter latinščino in grščino) izbere enega;  

 

Opomba: Če koledar splošne mature v spomladanskem izpitnem roku ne omogoča izbire med 
zgoraj naštetimi predmeti, kandidat na podlagi sklepa DK SM opravlja izpit v jesenskem 
izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja 
za dosežek v spomladanskem izpitnem roku.  

 

 med predmeti umetnostna zgodovina, ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, 
mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, informatika, materiali ter 
teorija in zgodovina drame in gledališče izbere enega;  

 

 med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega;  
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 na osnovni ali na višji ravni zahtevnosti opravlja izpit iz tujega jezika (angleščina, 
nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina), iz latinščine ali grščine; 

 

  Dijak lahko izbere še tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet).  

 
Opomba: V tem primeru prej navedene omejitve ne veljajo. Kandidat lahko opravlja izpit iz 
katerega koli tretjega izbirnega predmeta. Če koledar splošne mature v spomladanskem 
izpitnem roku ne omogoča opravljanja izpita iz šestega predmeta, ga kandidat na podlagi 
sklepa DK SM opravlja v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega 
izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku.  
 
Če kandidat v spomladanskem izpitnem roku poleg poklicne mature opravlja še posamezen izpit 
splošne mature ter se koledarja splošne in poklicne mature prekrivata, na podlagi sklepa DK SM 
opravlja izpit v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega izpitnega 
roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku.  

 
 

Pri nekaterih predmetih predstavlja del izpita seminarska naloga oz. vaje. Za podrobnejša določila 
o vsebini posameznega predmeta in deležih delov izpita si natančno preberite Maturitetni izpitni 
katalog za splošno maturo 2018. 
 
Vaje, seminarsko nalogo, praktikum in interni del pri zgodovini opravi kandidat med poukom, 
praviloma v zaključnem letniku. Oboje oceni učitelj mentor v skladu z navodili Državne komisije za 
splošno maturo in po ocenjevalnih navodilih ustrezne državne predmetne komisije za splošno 
maturo.  
 

Uspeh, dosežen pri seminarskih nalogah, laboratorijskih vajah, internem delu pri zgodovini 
in praktikumu oziroma pri izpitnem nastopu je trajen. 

 
 

Pri splošnem uspehu se upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem 

tujem jeziku (vključno z grščino in latinščino) ali pri drugem jeziku (ocenjenem po povišani 

ocenjevalni lestvici), pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem ali drugem jeziku, 

ocenjenem po povišani ocenjevalni lestvici, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem uspehu 

upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici. 
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4. RAVEN ZAHTEVNOSTI PREDMETOV 
 

 

Izpiti iz posameznih maturitetnih predmetov se lahko opravljajo na osnovni in višji ravni 
zahtevnosti. Z njimi se ugotavlja širina in globina maturitetnega znanja. 
 
Kandidati lahko matematiko in tuji jezik skupnega ali izbirnega dela opravljajo na osnovni ali 
višji ravni zahtevnosti.  Ostale maturitetne predmete opravljajo le na osnovni ravni zahtevnosti.  

 
 

Kandidat lahko opravlja maturo na višji ravni zahtevnosti iz največ treh maturitetnih predmetov. 
Kandidat je ocenjen na ravni zahtevnosti predmeta, za katero se je prijavil. Pretvorba točk iz višje 
na osnovno raven ni možna. 
 
Odločitev o izbiri ravni zahtevnosti je odvisna predvsem od interesa in študijske namere 
posameznega kandidata. Uspešno opravljen izpit na višji ravni zahtevnosti omogoča pridobitev 
večjega števila točk (do 3 točke pri vsakem predmetu – posebnost je le splošno pravilo, napisano 
v okvirčku na prejšnji strani). Glej Pravilnik o splošni maturi 54. člen (ocenjevalna lestvica). 

 
 
 

5. PREDMETNI IZPITNI KATALOG 
 

 
Pri splošni maturi se ocenjuje znanje v obsegu in na način kot ju opredeljujejo Maturitetni izpitni 
katalog za splošno maturo in predmetni izpitni katalogi za splošno maturo. 
 

S predmetnim izpitnim katalogom se določijo: 
 

 cilji mature pri posameznem maturitetnem predmetu;  
 znanja, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti;  
 načini in oblike ocenjevanja znanja;  
 delež ocene pri delih izpita v skupni oceni; 
 izpitni pripomočki in sredstva, ki jih je dovoljeno uporabljati; 
 trajanje posameznih delov izpita; 
 primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja; 
 prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 

 

Dijakom priporočamo, naj si ogledajo predmetne izpitne kataloge za vse predmete, iz katerih 
bodo opravljali maturo, na spletni strani www.ric.si. 

 
 

6. PREDMATURITETNI PREIZKUSI 
 

 
 

Predmaturitetni preizkusi niso več obvezni. Šola pa bo priskrbela izpitne pole za predmaturitetne 
preizkuse za vsak predmet, pri katerem se na maturo v tem šolskem letu pripravljajo dijaki SVŠGL. 
Dijaki bodo reševali izpitne pole v skladu z dogovorom s posameznim profesorjem med poukom. Esej 
bi v sklopu PMP pisali predvidoma v torek, 6. marca 2018. 
 
 

  

http://www.ric.si/
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7. ROKI ZA OPRAVLJANJE MATURE 
 

 
Splošna matura se opravlja v : 

 spomladanskem izpitnem roku (junij) 
 jesenskem izpitnem roku (konec avgusta in začetek septembra) 

 
Maturitetni koledar določi republiška maturitetna komisija.  

 
 

8. PRIJAVA K MATURI IN ODJAVA OD MATURE 
 

 
Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po 
uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje 
pogojev iz prejšnjega odstavka, če je ali bo v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 
21 let. 

Dijaki se morajo k maturi prijaviti. 
 
Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej 
končal zadnji letnik. Kandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku. 
 

Dijaki 4. letnika morajo do 15. novembra 2017 oddati predprijavo k maturi 2018. 
 

Predprijava k maturi na velja kot prijava k maturi. 
 

Prijave za opravljanje mature v spomladanskem roku morajo dijaki oddati do 30. marca 2018. 
 

Kandidati, ki so se prijavili k maturi v spomladanskem roku, lahko spremenijo izbirni predmet ali 
raven zahtevnosti zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode do 29. aprila 2018.  

 
Kandidati se morajo za jesenski rok mature prijaviti do 12. julija 2018 (12. 7. 2018 je zadnji rok 
za prijavo). 

 
Seminarske naloge in laboratorijske vaje morajo kandidati oddati do 17. 4. 2018 mentorju. 

 
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita 15. maja 2018. S številom 
točk se  seznanijo pri tajnici ŠMK od 15. maja 2018 ali na spletni strani https://matura.ric.si (v tem 
primeru potrebujete šifro, ki jo boste prejeli ob pisanju eseja, 4. maja 2018, in EMŠO). 
 
 

  

https://matura.ric.si/
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9. OBJAVA REZULTATOV IN MATURITETNO SPRIČEVALO 
 

 
Po uspešno opravljeni maturi dobi kandidat maturitetno spričevalo, katerega sestavni del je 
obvestilo o uspehu pri posameznih predmetih. Kandidat, ki je pri maturi neuspešen, dobi samo 
obvestilo o uspehu.  

 
Še preden na šoli izvemo rezultate mature, Državni izpitni center sporoči ocene tretjega in četrtega 
letnika, splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku ter rezultate mature visokošolski prijavni službi. 
 

Rezultati spomladanskega roka mature  bodo znani v sredo, 11. 7. 2018. 
 

Slovesna podelitev maturitetnih spričeval  in razglasitev rezultatov mature bo v sredo,  
11. julija 2018. Točno uro boste izvedeli naknadno. 

 
 

Po maturitetno spričevalo mora priti vsak dijak osebno. V primeru odsotnosti, mora dijak 
pisno pooblastiti drugo osebo, ki prevzame spričevalo. 

 
 

10. PISNI IN USTNI MATURITETNI IZPITI 
 

 
Ocenjevanje znanja pri posameznem predmetu poteka z izpitom. Izpit se opravlja pisno, pisno in 
ustno, pisno in praktično, pisno, ustno in praktično, samo praktično, ali kot izpitni nastop. Oblike 
opravljanja izpitov določa predmetni izpitni katalog. Kot praktičen del maturitetnega izpita se lahko 
štejejo vaje, seminarske naloge, storitev, izdelek oziroma druge oblike predpisane s predmetnim 
izpitnim katalogom. 
 
Pisni izpit iz posameznega predmeta opravljajo vsi kandidati istega dne ob istem času. Državna 
komisija za splošno maturo na predlog državnih predmetnih komisij za splošno maturo določi v 
posameznem izpitnem roku iste izpitne komplete. 
 
Začetek in trajanje pisnega izpita sta za vse dijake enaka. Pisni izpiti za različne predmete trajajo od 
120 do 240 minut. Pisni izdelek je anonimen in opremljen s šifro kandidata (naloge rešujejo 
kandidati pod šifro), točkujejo pa jih zunanji ocenjevalci. Razpored pisnih izpitov je določen z 
maturitetnim koledarjem, ki je priložen in bo tudi objavljen na oglasni deski.  

Kandidati smejo na isti dan opravljati največ en pisni izpit. 
 
 

Na oglasni deski in v spletni učilnici »Splošna matura« je tudi objavljeno: 
 razpored kandidatov za ustni del izpitov za posamezne predmete; 

(tri dni pred začetkom ustnih izpitov na šoli) 
 čas pisanja 
 seznam dovoljenega dodatnega gradiva in pripomočkov 
 izpitni red 

 
Dostop do spletne učilnice imajo kandidati, ki so že od začetka šolskega leta registrirani v spletni 
učilnici. Dostop do spletne učilnice imajo tudi gosti. Za geslo kontaktirajo tajnico za splošno maturo.  
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11. USTNI IZPITI 
 

 
Ustni del izpitov temelji na vnaprej pripravljenih vprašanjih, ki jih pripravijo strokovnjaki v ustrezni 
DPK SM. Ustni izpiti potekajo pred šolskimi predmetnimi komisijami. Izpraševalec je praviloma 
učitelj, ki dijaka tudi poučuje.  Ustni izpit ocenjujejo: izpraševalec in dva člana komisije. V katalogih 
za posamezne predmete je opredeljeno, kaj obsega ustni izpit in kolikšen odstotek skupne ocene 
predstavlja. 

 
 Šolske predmetne komisije ne poznajo rezultatov pisnega dela mature.  
 Kandidati lahko na isti dan opravljajo največ dva ustna izpita.  
 Ustni izpit traja do 20 minut, kandidat pa ima pravico do 15 minutne priprave na ustni izpit. 
 Kandidat izbere listek z vprašanji, ki ga lahko enkrat zamenja. To ne vpliva na oceno. 

 
Pri pisnem in ustnem izpitu so kandidati dolžni upoštevati izpitni red. 

 
Z izpitnim redom bodo kandidati seznanjeni pred začetkom pisnih maturitetnih izpitov in na izpitih. 

 

12.  MATURITETNI KOLEDAR 2018 
 
 

SPOMLADANSKI ROK MATURE - JUNIJ 2018 
  

4. maj - petek  Slovenščina – 1. pola, esej 
od 7. do 21. maja Izpitni nastopi pri sodobnem plesu 
29. maj - torek Slovenščina – 2. pola 
30. maj - sreda Psihologija, Sociologija 
31. maj - četrtek Biologija 
1. junij - petek Geografija 
2. junij - sobota Angleščina 
4. junij - ponedeljek Sodobni ples, Teorija in zgodovina drame in gledališče 
5. junij - torek Umetnostna zgodovina 
6. junij - sreda Nemščina, Francoščina** 
7. junij - četrtek Zgodovina 
8. junij - petek Fizika 
9. junij - sobota Matematika 
12. junij - torek  Francoščina** 
13. junij - sreda Španščina, Francoščina** 
14. junij - četrtek Kemija 
od 13. do 22. junija Ustni del mature 
11. julij - sreda REZULTATI SPLOŠNE MATURE 
14. julij - sobota Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno 

dokumentacijo 
Od 16. 7 do 26. 7. 2018 Vpogledi v izpitno dokumentacijo 

 
**Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 11. aprila 2018. 
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13.  SPLOŠNI USPEH NA MATURI 
 

 

Pri splošni maturi se ocenjuje celostno znanje na raznih ravneh zahtevnosti in kompleksnosti, ki jim 
pravimo tudi taksonomske stopnje znanja. 
 

Kandidat je opravil splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno  
oceno. 
 
Splošni uspeh je seštevek ocen oziroma točkovnih ocen, doseženih pri posameznih predmetih.  
 

Najvišje možno število točk pri splošni maturi je 34, najnižje pa 10. 
 

Kandidat opravi splošno maturo z izjemnim splošnim uspehom, če doseže ali preseže število točk, 
ki jih za posamezno šolsko leto določi DK SM. 
 

Pri izpitu iz predmeta, ki ga je kandidat opravljal na višji ravni zahtevnosti, dobi dodatno število 
točk, in sicer:  Pri maturitetnih izpitih, ki jih kandidati opravljajo na višji ravni zahtevnosti, in pri 
slovenščini (madžarščini oziroma italijanščini) je ocenjevalna lestvica ustrezno povišana tako, da 
kandidat dobi tudi točkovno oceno od 1 do 8 in sicer: 

 
 1 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno nezadostno (1),  
 2 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno zadostno (2),  
 3 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3),  
 4 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3), 
 5 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4),  
 6 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4),  
 7 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5),  
 8 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5). 

 
  

Uveljavljeno je tudi načelo pogojno pozitivne ocene, ki omogoča ustrezen uspeh pri splošni 
maturi, in sicer: 
 
 če pri predmetu obveznega dela splošne mature na osnovni ravni doseže najmanj 80 % 

točk, potrebnih za pozitivno oceno, in hkrati pri dveh drugih predmetih, iz katerih opravlja 
splošno maturo, vsaj oceno dobro (3); 

 podobno pravilo velja za izbirni predmet na osnovni ravni: če kandidat pri tem predmetu 
doseže najmanj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri njem ocenjen pozitivno, če je 
pri preostalih predmetih splošne mature ocenjen pozitivno in vsaj pri enem z oceno dobro (3). 

 
14.  POPRAVNI IZPITI IN IZBOLJŠANJE OCENE 

 
Kandidat ne opravi mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih.  
 
Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do 
opravljanja enega ali dveh popravnih izpitov še dve leti po opravljanju cele splošne mature na isti 
šoli. 
 
Če je dijak negativno ocenjen pri treh ali več predmetih, mora maturo opravljati v celoti (postopek 
prijave je enak kot pri prvi prijavi).  
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Pri popravljanju negativne ocene se lahko kandidat odloči za opravljanje izpita na drugi ravni 
zahtevnosti, kot ga je opravljal prvič.  
 
Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni  maturi pravico 
do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Pri tem lahko 
izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena. 
 
Vsi obrazci za posamezne prijave so objavljeni na spletni strani šole, na spletni učinici matura in na 
spletni strani Ministrstva za izobraževanje in šport. 

 
 
 

15.  JESENSKI ROK MATURE 2018 
 

 

Zadnji rok za prijavo kandidatov k maturi in k izpitu iz posameznega predmeta v jesenskem 
roku mature na šoli je 30 dni pred pričetkom jesenskega roka mature  

( 12. julij 2018) 
 

Rezultati  jesenskega roka mature bodo objavljeni v ponedeljek ,17. septembra 2018. 
 
 
 

MATURITETNI  KOLEDAR    
ZA JESENSKI  ROK MATURE 2018 

 
24. avgust - petek Slovenščina  
27. avgust - ponedeljek Matematika 
25.- 30. avgust Tuji jeziki in izbirni predmeti 
31. avgust in 3. september Izpitni nastopi pri sodobnem plesu 
od 24. avgusta do 5. septembra Ustni del mature 
17. september Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

 
 

Kandidat dobi individualni razpored opravljanja maturitetnih izpitov na šoli. 
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16.  PRITOŽBE KANDIDATOV 

 
Če so bile pri opravljanju ustnega ali praktičnega dela maturitenega izpita oziroma izpitnega nastopa 
splošne mature kršene določbe tega zakona ali predpisov sprejetih na njegovi podlagi, ki se nanašajo 
na postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na šolsko maturitetno komisijo za splošno maturo 
naslednji dan po opravljanju ustnega oziroma praktičnega dela maturitetnega izpita oziroma 
izpitnega nastopa. 

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi v petih dneh od prejema 
pritožbe. Če ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko spremeni točke na podlagi 
dokumentacije ali imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno oceni 
znanje kandidata. 

47. člen 
(pritožba na Državno maturitetno komisijo) 

Zoper odločitev šolske maturitetne komisije za splošno maturo iz 46. člena tega zakona se kandidat lahko 
pritoži na Državno komisijo za splošno maturo v treh dneh po prejemu odločbe šolske maturitetne komisije 

za splošno maturo. 
Državna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi iz prejšnjega odstavka v 30 dneh po vložitvi pritožbe. Če 

ugotovi, da so kršitve postopka pri izvedbi mature vplivale na izpitno oceno, jo Državna komisija za splošno 
maturo razveljavi in določi novo, na način, ki ga predpiše minister. 

Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. 

8. člen 
(pritožba na postopek pisnega dela maturitetnega izpita) 

Če so bile pri opravljanju pisnega dela maturitetnega izpita splošne mature kršene določbe tega zakona ali določbe 
predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na Državno komisijo 

za splošno maturo naslednji dan po opravljanju pisnega dela maturitetnega izpita splošne mature. 
Državna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi iz prejšnjega odstavka v 30 dneh po vložitvi pritožbe. Če ugotovi, 
da so kršitve postopka pri izvedbi mature vplivale na izpitno oceno, jo Državna komisija za splošno maturo razveljavi 

in določi novo, na način, ki ga predpiše minister. 
Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. 

 

49. člen 
(ugovor na točke praktičnega dela maturitetnega izpita splošne mature) 

Kandidat lahko v treh dneh po seznanitvi s točkami, doseženimi pri praktičnem delu maturitetnega izpita 
vloži obrazložen ugovor na točke pri šolski maturitetni komisiji za splošno maturo. 

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru v dveh dneh od prejema ugovora. Če ugotovi, 
da je ugovor utemeljen, lahko spremeni točke na podlagi dokumentacije ali imenuje tričlansko komisijo, ki v 

treh dneh ponovno oceni praktični del izpita. 
Odločitev šolske maturitetne komisije za splošno maturo in ocena komisije iz prejšnjega odstavka sta 

dokončni. 

50. člen 
(vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno) 

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu Državni izpitni center omogoči vpogled v 
izpitno dokumentacijo (izpitno polo, list za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje) in 

način izračuna izpitne ocene. 
Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor 



 

 

 

12 

na način izračuna izpitne ocene ali na oceno, na Državno komisijo za splošno maturo. Kandidat mora ugovoru 
priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora, ki se kandidatu v primeru upravičenega 

ugovora vrnejo. 
Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru kandidata na način                                                                 

izračuna izpitne ocene na podlagi ponovnega pregleda izpitne dokumentacije kandidata v 60 dneh po prejemu 
vloge. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru kandidata na oceno na podlagi ponovnega pregleda 
izpitne dokumentacije in mnenja izvedenca v 60 dneh po prejemu vloge. 

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. 
Kandidati lahko v 14 dneh po roku, ko se izpitna dokumentacija preneha hraniti kot izpitna tajnost, na Državni 

izpitni center naslovijo pisno vlogo za brezplačno vračilo svojih izpitnih pol. 

 
 
 

Učiteljski zbor vam želi veliko uspeha na maturi.                                       Ravnatelj 
                                                                                                                                      Alojz Pluško 

 
 
 
 
                                                                              Tajnica Šolske maturitetne komisije za splošno maturo 

                                                Klara Pugelj, prof. 
 

Ljubljana, september 2017 
 


