PRAVICE IN OBVEZNOSTI DIJAKOV IN DIJAKINJ ZA OPRAVLJANJE
SPLOŠNE MATURE

Temeljne določbe
Splošna matura (SM) je državni izpit. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo
izobrazbo.
SM lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno
opravljenem maturitetnem tečaju. SM lahko opravlja tudi, kdor je ali bo v letu, v katerem bo
opravljal maturo, dpolnil najmanj 21 let. Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.
Kandidat se k opravljanju mature prijavi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal
zadnji letnik izobraževanja. Zadnji rok za prijavo je 28. marec. Zadnji rok za zamenjavo
izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti (zaradi omejitev vpisa na visokošolske zavode) je 21.
april od 10.15 do 11.00 v pisarni ŠMK.
Kandidati, ki ne izpoljnjujejo pogojev za opravljanje SM (neuspešno zaključen četrti letnik ali
maturitetni tečaj) se mora pisno odjaviti od SM najkasneje do 23. maja od 8.40 do 9.20 v
pisarni ŠMK. Če se kandidat ne odjavi v roku, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in je pri
vseh predmetih neocenjen.

Opravljanje izpitov

Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k opravljanju
pisnega izpita. Čas opravljanja se mu ne podaljša.
Če kandidat iz upravičenih razlogov zamudi začetek pisnega izpita za več kot 30 minut, mu
lahko Državna komisija na predlog ŠMK dovoli opravljanje celega izpita v naslednjem
izpitnem roku. Kandidat mora ŠMK predložiti ustrezna dokazila najkasneje 24 ur po začetku
pisnega izpita. Za upravičene razloge za se šteje: nenadna bolezen, izredne okoliščine
(naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo).
Pisni izpit traja največ 240 minut. Trajanje je določeno s predmetnim izpitnim
katalogom.Razporeditev kandidatov in nadzornih učiteljev po skupinah in izpitnih prostorih
objavi ŠMK na dan izpita najkasneje 60 minut pred začetkom pisnih izpitov. Kandidati se
zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Zaradi identifikacije
mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita

položi na rob mize. Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim
izpitnim katalogom.
Med dovoljene pripomočke pri izpitih iz matematike, kemije, informatike, fizike in biologije
sodi tudi računalo. Kandidati lahko uporabljajo računalo, ki ne podpira:







možnosti komunikacije z okolico – »zunanjim svetom«;
shranjevanja podatkov iz okolice oziroma zunanjega sveta;
shranjevanja predhodno naloženih podatkov;
simbolnega računanja;
programiranja novih funkcij;
risanja grafov funkcij.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel, druge prenosne
elektronske kominukacijske naprave in ročne ure.

Pisni izpit se začne ob 9. uri. Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu
nadzornega učitelja zapusti izpitni prostor le po en kandidat. Odsotnost ne sme biti daljša od 5
minut. Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma 15 minut pred iztekom časa,
določenega za reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora.
Nadzorni učitelji morajo kandidate 15 minut pred iztekom izpita opozoriti na potek časa.
Med izpitnimi polami je največ 30 minut odmora. Kandidati med odmorom zapustijo izpitni
prostor, ki ga nadzorni učitelj zaklene. Med odmori kandidati ne smejo zapuščati šolskega
območja.
Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora gradivo za izpit tudi oddati. Kandidat lahko odda
gradivo za izpit pred iztekom časa in zapusti izpitni prostor.
ŠMK najkasneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov objavi na oglasni deski imena
članov šolskih izpitnih komisij, poimenski seznam kandidatov, izpitne prostore ter čas
opravjanja ustnega izpita pri določenem predmetu.
Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek. Kandidat ima pred začetkom ustnega
izpita pravico do 15 minutne priprave. Ustni izpit traja največ 20 minut. Izpraševalec lahko
kandidatu postavlja dodatna vprašanja. Če kandidat ne predloži dokazil o upravičenih razlogih
za neudeležbo na delu izpita v roku (ne pristopi k ustnemu delu), je pri tem delu izpita
ocenjen z nič točkami.

Kot praktični del maturitetnega izpita se lahko štejejo vaje, seminarske naloge ali druge oblike
predpisane s predmetnim izpitnim katalogom. Zadnji rok za oddajo praktičnega dela izpita je
18. april. S točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita SM, se kandidati seznanijo 15.
maja, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri učitelju. Zadnji rok za vložitev
ugovora na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita SM je 18. maj. Oddajo ga na
šoli.
Splošni uspeh na maturi se izraža na lestvici od 10 do 34 točk.

Popravljanje, izboljševanje, trajnost ocen in nova ocena

Kandidat, ki je pri SM ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico do
ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju SM na isti
šoli. Dveletni rok začne teči od zaključka opravljanja drugega dela SM.
Kandidat, ki je opravil SM in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni SM pravico
do enkratnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov na isti šoli. Za
splošni uspeh se upošteva boljša ocena.
Kandidatu se pri praktičnem delu izpita trajno prizna dobljeno število točk. Kandidat lahko
ponovno opravlja praktični del izpita, če ponovno opravlja SM. Pri tem se upoštevajo točke,
dosežene na tem izpitnem roku.

Kršitev maturitetnih pravil

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 gradiv z oznako tajnost,
zamenjava identitete kandidata.

Za kršitev kandidatov se lahko izreče naslednji ukrep:






opomin,
prekinitev reševanja izpitne pole,
prekinitev dela izpita,
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 odentitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti
se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite SM.

Varstvo pravic kandidatov

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov pisno zahteva, da mu Državni izpitni center
omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo v roku, določenim s koledarjem SM. Zadnji rok je
13. julij.
Na podlagi zahteve kandidata Državni izpitni center v skladu s koledarjem SM pripravi
razpored vpogledov in o datumu in uri vpogleda obvesti kandidata najkasneje v osmih dneh
od prejema vloge.
Kandidat lahko na Državno komisijo najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno
dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na
oceno.
O ugovoru odloči državna komisija v 60 dneh po prejemu vloge kandidata na podlagi
dokumentacije. Odločitev Državne komisije o ugovoru je dokončna.

Pomembni datumi :
28. marec – zadnji rok za prijavo k SM
18. april – zadnji rok za oddajo nalog, vaj, pisnega gradiva učitelju na šoli
21. april od 10.15 do 11.00 v pisarni ŠMK– rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni
zahtevnosti
4. maj – SM slovenščina, I. del (esej)
15. maj – seznanitev s točkami pri praktičnem delu izpita
18. maj – zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk pri praktičnem delu o
izpita SM
23. maj od 8.40 do 9.20 v pisarni ŠMK – rok za pisno odjavo v spomladanskem roku SM
na šoli
27. maj – pisni deli izpitov SM
10. junij – začetek ustnih delov izpitov SM (do 22. junija)
10. julij – seznanitev kandidatov z uspehom pri SM (ob 11. uri podelitev maturitetnih
spričeval)
11. julij – prijava k splošni maturi in prijava k posameznemu izpitu SM
13. julij – zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo Ricu
20. avgust – zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje SM (po
avgustoskem roku popravnih izpitov)
20. avgust – zadnji rok za odjavo v jesenskem izpitnem roku SM na šoli
24. avgust – začetek jesenskega roka SM

Poglejte tudi:
http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/
http://www.ric.si/splosna_matura/ocenjevanje/
Tajnica ŠMK

