
Vabilo na svečano podelitev maturitetnih spričeval 

 

Rezultati splošne mature bodo dostopni na spletni strani www.ric.si v ponedeljek, 10. 
7. 2017.   

Maturanti, ki ste opravljali dodatni izpit ob poklicni maturi, obvestilo o uspehu pri izpitu 
splošne mature  dvignete v tajništvu šole 10. 7. od 10. do 12. ure ali v času uradnih 
ur tajništva med počitnicami. 

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo 11. 7. 2017 ob 10. uri v 
Narodnem domu Celje. Na podelitev ste maturanti vabljeni skupaj z vašimi 
družinskimi člani. 

Zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku mature je 11. 7. 2017. Maturanti se 
lahko prijavite k maturi 10. 7., od  9. do 12. ure in 11. 7. od 8. do 12. ure v 
tajništvu šole. 

 

IX. POPRAVLJANJE, IZBOLJŠEVANJE, TRAJNOST OCEN IN NOVA OCENA 

68. člen 
(večkratno opravljanje) 

Kandidat lahko splošno maturo v celoti opravlja večkrat. 

69. člen 
(popravljanje) 

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. 

70. člen 
(izboljševanje) 

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 

http://www.ric.si/


maturitetnih predmetov na isti šoli. 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. 

71. člen 
(zamrznitev izpitnih rokov) 

Kandidatu, ki se vzporedno izobražuje, in kandidatu, ki iz utemeljenih razlogov še ni 
izkoristil vseh pravic, povezanih z opravljanjem splošne mature, lahko Državna komisija ob 
predložitvi ustreznih dokazil izjemoma podaljša rok za opravljanje izpitov. 

72. člen 
(trajnost doseženega uspeha pri praktičnem delu izpita in izpitnem nastopu) 

Kandidatu se pri praktičnem delu izpita in izpitnem nastopu trajno prizna dobljeno 
število točk. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko kandidat ponovno opravlja praktični del izpita 
ali izpitni nastop, če ponovno opravlja splošno maturo ali posamezni izpit. Pri tem se upoštevajo 
točke, dosežene na tem izpitnem roku. 

Podatke o dobljenem številu točk iz prejšnjih odstavkov hrani šola, na kateri je 
kandidat opravljal praktični del izpita oziroma izpitni nastop. Podatki se na šoli hranijo do 
začetka opravljanja splošne mature posameznega kandidata, po tem datumu pa na Državnem 
izpitnem centru. 

 

 
 


