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Izboljševanje ocen  

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali 

več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov 

še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Pri tem lahko izbere 

drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena.  

 

Popravljanje ocen 

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več 

predmetih. Tisti, ki ima najmanj 3 pozitivne ocene, ima pravico negativno 

ocenjene predmete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. 

Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na 

drugi ravni zahtevnosti kakor prvič. Kandidat, ki opravlja maturo v dveh 

delih, sme popravljati negativno oz. izboljševati pozitivno oceno predmeta, 

ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati ko opravlja drugi del splošne 

mature. To hkrati pomeni, da je kandidat na jesenskem izpitnem roku že 

izkoristil rok za popravljanje in/ali izboljševanje ocen.  
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Vračilo izpitne dokumentacije 

 Izpitna dokumentacija kandidata se hrani kot izpitna tajnost do 31. 

decembra tistega leta, v katerem je opravljal splošno maturo. V 14 dneh 

po izteku tega roka lahko kandidat na Ric vloži pisno zahtevo za 

brezplačno vračilo izpitne dokumentacije. Če je kandidat vložil ugovor na 

oceno oz. je bil v njegovem primeru sprožen kakšnem drug postopek, 

povezan z izpitno dokumentacijo, se kandidatu pošljejo kopije izpitnih pol 

in listov za odgovore. Ric kandidatu pošlje izpitno dokumentacijo v 30 

dneh po poteku roka za vložitev vloge.  

 

 

 

Dodatne informacije:  

www.ric.si  

www.gimnazija-tolmin.si  
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Jesenski rok splošne mature 2018 
 

12. julij 2018 - Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k 

izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli 

14. avgust 2018- Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov 

20. avgust 2018  - Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno 

odjavo na šoli.  

24. avgust 2018- Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - šolski esej, 

izpitna pola 2) 

25. avgust 2018 - Tuji jeziki in izbirni predmeti 

27. avgust 2018* - Matematika  

28. avgust 2018* - Tuji jeziki in izbirni predmeti 

29. avgust 2018* - Tuji jeziki in izbirni predmeti 

30. avgust 2018* - Tuji jeziki in izbirni predmeti 

 

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov 

splošne mature na šoli. 

Praktični del izpita 

Šola pripravi in objavi načrt izvedbe v skladu s pravili za izvedbo 

praktičnega dela izpita 

5. september 2018 - Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela 

maturitetnega izpita.  
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Od 24. avgusta do vključno 5. septembra 2018 - Ustni izpiti mature  

17. september 2018 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni 

maturi 

20. september 2018 - Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno 

dokumentacijo 

Od 21. do 27. septembra 2018 - Vpogledi v izpitno dokumentacijo  

 

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO  

Vloga: v 3 dneh po objavi rezultatov  

Vpogledi bodo potekali na Državnem izpitnem centru, Kajuhova 32 U v 

Ljubljani, v spomladanskem izpitnem roku od 16. do 26. julija 2018 in v 

jesenskem roku od 21. do 27. septembra 2018.  

Naslednji dan po vpogledu lahko kandidat vloži: 

 

UGOVOR NA NAČIN IZRAČUNA 

IZPITNE OCENE 
UGOVOR NA OCENO 

Pavšalni znesek 5,50 EUR za en 

maturitetni predmet  

Pavšalni znesek 30,00 EUR za en 

maturitetni predmet  
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Državni izpitni center preveri, če je 

prišlo do računskih napak, napak pri 

vpisovanju, prepisovanju oz. prenosu 

podatkov, ali so bile ocenjene vse 

naloge oz. vsi deli izpita  

Izvedenec za obravnavo ugovorov na 

ocene preveri pravilnost ocenjevanja in 

pripravi izvedensko mnenje  

V postopku se ne pregledujejo izpitne 

pole, ne sodeluje izvedenec za 

obravnavanje ugovorov  

V postopku se pregledajo vse izpitne 

pole, o ugovoru se odloča na podlagi 

izvedenskega mnenja  

 

 Obrazložen pisni ugovor skupaj z dokazilom o plačanih stroških ugovora 

se vloži na Državno komisijo za splošno maturo, Kajuhova 32 U, 1000 

Ljubljana, ki bo o ugovoru odločala v 60 dneh. Odločitev te komisije je 

dokončna.  

Pavšalni znesek za stroške ugovora se nakaže na naslov: Državni izpitni 

center, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, na št. računa: 01100-

6030632914, referenca SI003660871, koda namena GDSV. V 

plačilnem nalogu se navede vrsta ugovora. Če je ugovor utemeljen in se 

ocena popravi, se kandidatu vrne plačani znesek za stroške ugovora.  

Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za 

to zaprosi in v vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o 

prejemanju denarne pomoči.  

Dodatne informacije glede postopkov vpogleda in obravnave ugovora 

dobijo kandidati vsak delavnik med 9.00 in 10.00 ter med 13.30 in 

14.30 uro na telefonski številki 01 548 46 20. Informacije o odločitvi 

DK SM o ugovoru se ne posredujejo po telefonu.  
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Kandidati bodo o tem, kdaj je bil ugovor obravnavan in ali je prišlo na 

podlagi podanega ugovora do spremembe ocene, obveščeni preko spletne 

strani (http://matura.ric.si, vpiši EMŠO in izpitno šifro - kot za dostop do 

rezultatov).  


