
 

SPLOŠNA MATURA 
OBVESTILA IN INFORMACIJE 

 
  

1. Dijaki bodo seznanjeni z doseženim uspehom pri splošni 
maturi v ponedeljek, 13. julija 2015, od 5.00 na spletni strani 
Ric – a s kodo za vpogled v rezultate mature.  
 
Dijaki, ki so opravljali dodatni predmet ob poklicni maturi, 
lahko obvestilo o uspehu dvignejo še isti dan, med 10.00 in 
12.00 v tajništvu šole.  
 
Slovesna podelitev maturitetnih spričeval bo v torek, 14. julija 
2015, ob 10.00 v Narodnem domu v Celju. 
 
 
2. Spričevala dijakov, ki ne bodo prišli na podelitev, bodo med 
počitnicami v tajništvu šole, kjer jih boste lahko dobili v času 
uradnih ur.  
 
 
3. Zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku splošne mature 
2014 je 14. julij 2015 .  
Upoštevali bomo le popolne, pravilno izpolnjene prijave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Pravilnik o splošni maturi:  
 
- Popravni izpiti (69. člen):  
 

Kandidat, ki je pri splošni maturi ocenjen z najmanj tremi 
pozitivnimi ocenami, ima v skladu z zakonom pravico do 
ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve 
leti po opravljanju splošne mature na isti šoli.  

Kandidat, ki v skladu z zakonom opravlja splošno maturo v 
dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je 
opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del splošne mature.  

Dveletni rok iz prejšnjega odstavka začne teči od zaključka 
opravljanja drugega dela splošne mature. 

 

- Izboljšanje ocene (70. člen):  
 

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno, 
ima še dve leti po opravljeni splošni maturi pravico do 
enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih 
maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh pri splošni maturi se 
upošteva boljša ocena.  

Kandidat, ki v skladu z zakonom opravlja splošno maturo v 
dveh delih, lahko izboljšuje oceno predmeta, ki ga je opravljal v 
prvem delu, ko opravlja drugi del splošne mature.  

Dveletni rok iz prejšnjega odstavka začne teči od zaključka 
opravljanja drugega dela splošne mature. 

 

 

 



 

5. Vpogledi in ugovori na oceno mature 2015 
 

SPLOŠNA MATURA 2015 

 

50. člen Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo) 

Pravilnik o splošni maturi (Ur. list RS, št. 29/2008 in 4/2011), poglavje Varstvo pravic kandidatov 

 

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO 
 

Vloga: v 3 dneh po objavi rezultatov 

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

v spomladanskem izpitnem roku 

17. 7. 2015 do 29. 7. 2015 
v jesenskem roku  

22. 9. 2015 do 29. 9. 2015 
 

Dostop do informacije o datumu in uri vpogleda  

ter spremembi ocene po ugovoru na oceno oz. način izračuna izpitne ocene preko spleta  

(EMŠO in šifra kandidata)! 

 

Naslednji dan po vpogledu lahko kandidat vloži 

 

            UGOVOR                                                  UGOVOR  

NA NAČIN IZRAČUNA IZPITNE OCENE               ali            NA OCENO 

 

 

pavšalni znesek 5,50 EUR za en maturitetni predmet 

 

 

pavšalni znesek 30,00 EUR za en maturitetni predmet 

 

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 ulica 32 U, 1000 Ljubljana, ki bo o ugovoru odločila 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 izboljša, se kandidatu vrne plačani znesek za stroške ugovora. 

Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in 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 tel. št. 548 46 20. Informacije o odločitvi DK SM o ugovoru se ne posredujejo po telefonu. 

 

 

Državni izpitni center 

 

Tajnica ŠMK za SM  

Tatjana Ravničan Ganzitti, mag. 

 

Celje, 3. 7. 2015 


