SPLOŠNO O SPLOŠNI MATURI
 Maturitetni predmeti in izpiti
 Informacije
Maturitetni predmeti in izpiti
Z maturo dijaki zaključijo gimnazijsko izobraževanje. Kandidat opravlja tri obvezne
predmete skupnega dela mature in vsaj dva predmeta izbirnega dela splošne mature.
OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI
Predmet

Pisni izpit

Ostalo

Slovenščina

50% esej,
30% razčlemba
neumetnostnega
besedila

ustni izpit – 20%

Matematika

80%

ustni izpit – 20%

Tuj jezik
(ANG)

80%

ustni izpit – 20%

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI
Predmet

Pisni izpit

Ostalo

Ekonomija

80%

interni pisni del - 20 %

Zgodovina

80%

interni pisni del in ekskurzija 20%

Geografija

80%

terenske vaje in ekskurzija - 20%

Informacije
Informacije v zvezi s splošno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:
Violeta Gerden
E-pošta:violeta.gerden@esnm.si
Tel.:+386 (0)7 393 32 78
Uradne ure: ČETRTEK- 11.30-12.20 v kabinetu za splošno maturo
Redne informacije dobite na oglasni deski pred pisarno tajnice ŠMK SM Violete Gerden.
Informacije dobite tudi na spletnih straneh Državnega izpitnega centra
www.ric.si/splosna_matura/splosne informacije.

MATURITETNA OBVESTILA








Maturitetni koledar
Pisni izpiti
o Navodila
o Trajanje
o Kršitve in nedovoljeni pripomočki
Ustni izpiti
Prijava k splošni maturi
o Prijava na jesenski rok splošne mature
o Plačilo maturitetnih izpitov
Uspeh na maturi

Maturitetni koledar
V šolskem letu 2019/2020 bo splošna matura potekala po naslednjih časovnih terminih,
ki jih je sprejela Državna komisija za splošno maturo (DK SM).
Spomladanski A rok mature:

Jesenski B rok mature:

Zbiranje prijav k maturi: od 13.marca do
31.marca 2020.

Zbiranje prijav k maturi: od 13.julija do
vključno 14. julija 2020.

Pisni del mature: od 5.maja 2020 do 10.
junija 2020.

Pisni del mature: od 24. avgusta do 29.
avgusta 2020.

Ustni del mature: od 15. junija do vključno Ustni del mature: od 24. avgusta do
23. junija 2020.
vključno 3. septembra 2020.
Rezultati mature: bodo znani 13. julija
2020.

Rezultati mature bodo znani 17. septembra
2020.

September,oktober 2019
Datum
Dan
Aktivnosti povezane v zvezi z maturo
30.9.2019 ponedeljek

Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem
letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita

15.10.2019 torek
November 2019
Datum
Dan

15.11.2019 petek

December 2019
Datum
Dan
19.12.2019 četrtek
Januar 2020
Datum
Dan
14.01.2020 torek

Interni del mature-ZGO in GEO- ekskurzija
Aktivnosti povezane v zvezi z maturo
Rok za oddajo:
-predprijav k splošni maturi in k posameznemu izpitu iz
maturitetnega predmeta
-vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami
(KPP) na splošni maturi 2020 na šoli za spomladanski in jesenski
rok SM 2020
-rok za objavo cene izpita pri SM 2020 na spletni strani
www.ric.si
Aktivnosti povezane v zvezi z maturo
Zadnji rok, do katerega učitelj predloži kandidatu izbrane članke
za izvedbo praktičnega dela ekonomije
Aktivnosti povezane v zvezi z maturo
Zadnji rok za vložitev pisnega zahtevka na RIC za vračanje
izpitne dokumentacije kandidatu.

Marec 2020
Datum
Dan

Aktivnosti povezane v zvezi z maturo

3.3.2020

PMP SLOVENŠČINA

torek

13.3.2020 petek

Zbiranje prijav k maturi v spomladanskem roku (skupinska
prijava - redni dijaki)

16.3.2020 ponedeljek

Zbiranje prijav k maturi v spomladanskem roku(dijaki s POMprijava k izpitu iz maturitetnega predmeta)

17.3.2020 torek

Zbiranje prijav k maturi v spomladanskem roku

18.3.2020 sreda

Zbiranje prijav k maturi v spomladanskem roku

19.3.2020 četrtek

INTERNI DEL MATURE- ZGODOVINA

31.3.2020 torek

Zadnji rok za:
- prijavo kandidatov k splošni maturi
- prijavo k posameznemu izpitu splošne mature
-oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP na spomladanskem
izpitnem roku na šoli.

April 2020
Datum
Dan

Aktivnosti povezane v zvezi z maturo

8.4.2020

sreda

INTERNI DEL MATURE- EKONOMIJA

15.4.2020

torek

Zadnji rok za oddajo seminarskih nalog in vaj ter poročil za
praktični del izpita na šoli.

30.4.2020

četrtek

Rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na
šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode.

Maj 2020

Datum

Dan

Aktivnosti povezane v zvezi z maturo

5.5.2020

torek

SLOVENŠČINA 1. DEL (IZPITNA POLA 1.-ESEJ)

torek

Zadnji rok, do katerega mentor preda tajniku ŠMK seznam
kandidatov z doseženim številom točk pri internem delu
zgodovine, geografije, ekonomije.

12.5.2020

Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega
18.5.2020 ponedeljek izpita na spletni strani htpp://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku
ŠMK SM
21.5.2020 četrtek

Zadnji rok za ugovor na točke praktičnega dela maturitetnega
izpita v spomladanskem izpitnem roku SM na šoli.

20.5.2020 seda

Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.

22.5.2020 petek

Zaključek pouka za zaključne letnike ( spričevala 25.5.)

26.5.2020 torek

30.05.2020 sobota

Rok za:
- predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
splošne mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta
v spomladanskem roku
- pisno odjavo na šoli.
ANGLEŠČINA

Junij 2020
Datum

Dan

Aktivnosti povezane v zvezi z maturo

1.6.2020

ponedeljek

SLOVENŠČINA 2. DEL (izpitna pola 2. - razčlemba
neumetnostnega besedila)

2.6.2020

torek

4.6.2020

četrtek

5.6.2020

petek

6.6.2020

sobota

9.6.2020

torek

NEMŠČINA

10.6.2020

sreda

ZGODOVINA

Od 15. do vključno
23.6.2020
Julij 2020
Datum
Dan

PSIHOLOGIJA
GEOGRAFIJA
EKONOMIJA
MATEMATIKA

Ustni izpiti na splošni maturi

Aktivnosti povezane v zvezi z maturo

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na šoli.
13.7.2020 ponedeljek Svečana podelitev maturitetnih spričeval na šoli.
Prijava kandidatov za jesenski rok mature

14.7.2020 torek

Zadnji rok za:
-prijavo k splošni maturi,
-prijavo k posameznemu izpitu splošne mature,
-oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP na jesenskem izpitnem
roku na šoli.

16.7.2020 četrtek

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo.

Od 17.7.
do
29.7.2020
Avgust 2020
Datum

Dan

Aktivnosti povezane v zvezi z maturo

14.8.2020

petek

Zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih vzrokov

Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

Učitelj pripravi izvedbeni načrt praktičnega dela izpitatajnik ga objavi na oglasni tabli.

Tretji teden v
avgustu
torek

Dostava individualnega razporeda v elektronski obliki za
opravljanje maturitetnih izpitov na šole za jesenski izpitni
rok SM.

20.8.2020

četrtek

Rok za:
- predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje splošne mature v jesenskem roku in izpita iz
posameznega maturitetnega predmeta,
- pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku SM na šoli.
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita
učitelju na šoli.

24.8.2020

ponedeljek

SLOVENŠČINA (izpitni poli = 1. esej + 2. razčlemba
neumetnostnega besedila)

25.8.2020

torek

MATEMATIKA

26.8.2020

sreda

TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI

27.8.2020

četrtek

TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI

28.8.2020

petek

TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI

29.8.2020

sobota

TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI

18.8.2020

Od 24.8. do
vključno 3.9.2020
September 2019
Datum
Dan
3.9.2020

četrtek

USTNI IZPITI

Aktivnosti povezane v zvezi z maturo
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

17.9.2020 četrtek

Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi v jesenskem
roku.

21.9.2020 ponedeljek

Rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo RICu.

Od 23.9.
do

Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

30.9.2020
*Opombe
 V jesenskem roku splošne mature bodo kandidati pisali pisne izpite po
razporedu, ki ga bo objavil Državni izpitni center.
 Razpored jesenskega roka splošne mature pridite 18.8.2020 pogledat na šoloEkonomske šole Novo mesto.
 Matura se bo izvedla strnjeno, tako da bodo kandidati pisali pisne preizkuse vsak
dan od 24.8.2020 do vključno 29.8.2020!
 Pri slovenščini se v istem dnevu piše 1. izpitna pola- esej in 2. izpitna polarazčlemba neumetnostnega besedila.
 **Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature (B rok) bodo potekali med
24.8.2020 in 3.9.2020!

Pisni izpiti
Navodila za pisne izpite
• 8.00 do 8.40: prihod v šolo
• 8.00: objava razporeda kandidatov po razredih na oglasni deski
• 8.40: vstop v učilnice
• 9.00: začetek pisanja
 Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki
ga pred začetkom izpita položi na rob mize.
 Zamudniki: Kandidat lahko zamudi k pisnemu izpitu največ 30 minut (velja le za
začetek pisanja prve izpitne pole).
 Nadzorni učitelj preveri, če imajo kandidati pri sebi le pisalni pribor in dovoljene
pripomočke, kot jih predpisuje predmetni izpitni katalog. Vse ostale osebne
predmete: torbe, oblačila idr. morajo pustiti v posebej pripravljenem in
zavarovanem prostoru, kamor imajo vstop šele po končanem izpitu.
 Nadzorna učitelja razdelita izpitno gradivo in opozorita na posebnosti tega izpita:

 Kandidati nalepijo svojo šifro v prostorček za šifro na izpitni poli, ocenjevalnem
obrazcu oziroma listu za odgovore, na konceptnih listih vpišejo številko svoje šifre, na
za to predvidena mesta.
 Kandidati ne odpirajo izpitnih pol, dokler nadzorni učitelj ne naznani začetka izpita.
Točno ob določeni uri nadzorni učitelj naznani začetek izpita in kandidati lahko
odprejo izpitne pole in začnejo pisati.
 Kandidati morajo na začetku izpita preveriti, ali imajo pravo izpitno polo in vsa
dodatna gradiva navedena na prvi strani izpitne pole.
 Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati
samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita. Obračanje
nazaj, levo in desno je prepovedano.
 Kandidati pišejo svoj izdelek na izpitne pole in liste za odgovore. Pri tem sledijo
navodilom na izpitni poli. Za pripravo osnutka izdelka smejo uporabljati le predpisane
konceptne liste. Vse pomožne zapiske in beležke, ki naj jih ocenjevalec ne upošteva,
morajo prečrtati. Pišejo naj čitljivo in naj upoštevajo robove.
 Če je napisano na izpitni poli, da je na voljo več vprašanj, med katerimi lahko izbirajo,
odgovorijo le na določeno število vprašanj in naj le te označijo. Če odgovorijo več,
odvečne odgovore prečrtajo.
 Pišejo s pisali, kot so predpisana. Uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena. Če se
zmotijo, odgovor prečrtajo in ga napišejo na novo.
 Nadzorni učitelj med izpitom ne daje nobenih pojasnil. Če kandidati v nalogi nečesa
ne razumejo ali menijo, da je v nalogi napaka, morajo reševati testno polo naprej. V
primeru, da je bila v nalogi napaka, se naloga pri ocenjevanju ne bo upoštevala.
 Prvih trideset (velja za cel izpit) in zadnjih petnajst (velja za del izpita) minut ne
sme nihče zapustiti izpitnega prostora. Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v
spremstvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po en kandidat. Spremlja ga nadzorni
učitelj; prekinitev izpita ne sme trajati več kot 5 minut.
 Pri predčasnem zaključku izpita, vendar ne zadnjih 15 minut, kandidat odda vse
izpitno gradivo nadzornemu učitelju. Kandidat, ki predčasno zapusti prostor, ne sme
odnesti s seboj nobenega pisnega gradiva in osebnih stvari ali garderobe in se ne sme
več vrniti v prostor do konca pisanja.
 Petnajst minut pred koncem nadzorni učitelj opozori na čas.
 Po poteku časa za pisanje, nadzorni učitelj najavi konec izpita in kandidati morajo
nehati s pisanjem. V izpitno polo zložijo ocenjevalne obrazce in konceptne liste,
zraven položijo šifre.
 Kandidati v tišini počakajo, da nadzorni učitelj pregleda in pobere izpitno gradivo.
Kandidat, ki je izpit začel, mora izpitno gradivo oddati.
 Ko nadzorni učitelj dovoli, kandidati zapustijo izpitni prostor. Po koncu prvega dela
izpita je odmor, ki traja 30 minut. 10 minut pred koncem odmora kandidati
vstopijo v izpitni prostor in nadzorni učitelj razdeli izpitno gradivo za naslednji del
izpita.

Trajanje pisnih maturitetnih izpitov

103

SLO Slovenščina ( spomladi)

9:00

Izpitna pola
1
9:00-11:00

103

SLO Slovenščina( jeseni)

9:00

9:00-11:00

Šifra Oznaka Predmet

Pričetek

401 MAT Matematika
402 MAT+ Matematika - višja raven
501
GEO Geografija
511
ZGO Zgodovina
701
EKN Ekonomija
Šifr Ozna
Izpitna
Predmet
Pričetek
a ka
pola 1A
241 ANG Angleščina

9:00

251 NEM Nemščina

9:00

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Izpitna
pola 1B
9:359:00-9:35
10:00
9:359:00-9:35
10:00

Odmor
11:0011:30(jeseni)

Izpitna pola 2
9:00-10:30
11:3013:00(jeseni)
/
11:00-12:30
11:00-12:30
11:00-12:30
11:00-12:30
Izpitna
Izpitna
pola 3A
pola 3B

9:00-11:00
9:00-10:30 10:30-11:00
9:00-10:30 10:30-11:00
9:00-10:30 10:30-11:00
9:00-10:30 10:30-11:00
Izpitna
Prekinitev
Odmor
pola 2
10:0010:3010:10-10:30
11:00-11:30 11:30-12:30
10:10
11:00
10:0010:3010:10-10:30
11:00-11:30 11:30-12:30
10:10
11:00

Izpitna
pola 3A+

Izpitna
pola 3B+

11:00-11:30 11:30-12:30
11:00-11:30 11:30-12:30

Dovoljeni pripomočki
https://www.ric.si/mma/Dovoljeni%20pripomocki%20R181013%202016/2016120212220333/
Kršitve in nedovoljeni pripomočki
Natančne informacije se nahajajo na oglasni deski šole.

Ustni izpiti
Navodila za ustne izpite
 Razpored ustnih izpitov mora biti objavljen najkasneje 3 dni pred začetkom ustnih
izpitov na oglasni deski za splošno maturo.
 Kandidat ( po abecednem redu) vstopi na poziv.
 Izbere listek z vprašanji, ki ga lahko enkrat zamenja.
 Ustni izpit traja do 20 minut.
 Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit.
 Ko prvi kandidat odgovarja, se drugi pripravlja. Če kandidat pri pripravljanju uporabi
konceptne liste, jih mora oddati komisiji, ta pa jih uniči.
 Predsednik šolske predmetne komisije vodi o poteku izpitov zapisnik.
 Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.
 Uporabljeni listki se vrnejo na kupček listkov z vprašanji.
 Kandidat lahko na isti dan opravljan en ustni izpit.
 V primeru neupravičene odsotnosti od ustnega izpita je kandidat ocenjen z nič
točkami.

Prijava k splošni maturi
Kandidati, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 želeli opravljati splošno maturo ali dodatni
predmet splošne mature, se bodo lahko prijavili k opravljanju splošne mature v naslednjih
primerih:
 opravljanje celotne splošne mature (prvo opravljanje - redni dijaki),
 ponovno celotno opravljanje splošne mature (vseh pet maturitetnih predmetov),
 izboljševanje ocen predmetov splošne mature (pri enem ali vseh predmetih),
 popravljanje maturitetnih predmetov splošne mature (največ dva predmeta),
 opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta v sklopu poklicne mature(PM +
dodatni splošni predmet),
 popravljanje dodatnega maturitetnega predmeta,
 izboljševanje ocen dodatnega predmeta splošne mature.
Kandidati naj s seboj obvezno prinesejo osebni dokument s sliko in EMŠO številko (osebna
izkaznica, potni list, prepustnica, vozniško dovoljenje...) Vse ostale obrazce: Prijava k splošni
maturi, Prijava k opravljanju dodatnega predmeta iz splošne mature, maturitetni koledar,
navodila v zvezi z opravljanjem splošne mature in navodila glede plačila splošne mature bodo
kandidati dobili na šoli. S prijavami bomo pričeli v mesecu marcu 2020.
Vsi kandidati, ki se ne boste mogli prijaviti na spomladanski rok splošne mature – A rok
(obveznosti, služba, delo...) v predvidenih terminih obveščam, da je potrebno prijavo k
splošni maturi poslati na spodnji naslov s priporočeno pošto, vendar najkasneje do
30.3.2019. Prosim, da v pisemsko ovojnico priložite tudi fotokopijo plačila plačilnih
nalogov (UPN) Ekonomski šoli Novo mesto in Državnemu izpitnemu centru Ljubljana. Pri
tem je potrebno obvezno shraniti tudi poštni odrezek. Prosim, če na hrbtno stran prijavnice k
maturi pregledno in čitljivo pripišete tudi Vašo telefonsko številko (stacionarni in mobilni
telefon ter elektronski naslov), zaradi lažjega komuniciranja v zvezi s splošno maturo.
Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto-;pripis: splošna matura
2020– spomladanski rok splošne mature (tajnica ŠMK SM –Violeta Gerden).
Kandidati morajo obvezno predložiti tudi spričevala 3. letnika in 4. letnika srednje šole.
Prijava na jesenski rok mature
Prijava:
-osebno v tajništvu šole ali
- po pošti- priporočeno s pripisom za splošno maturo- jesenski rok 2020- prof. Violeta Gerden

-zadnji rok je 14.7.2020.
Kako:
- PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI- obrazec -prijava k splošni maturi.
- PRIJAVA K IZPITU (za opravljanje popravnega izpita oz. izboljševanje ocene)- obrazec prijava k izpitu.
- PRIJAVA K IZPITU IZ PREDMETA SPLOŠNE MATURE (za kandidate, ki opravljajo
dodatni izpit iz splošne mature ob poklicni maturi) – obrazec
Obrazce najdemo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; O ministrstvu;
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih; Srednješolsko
izobraževanje; Vpis v srednjo šolo; Šolska dokumentacija; Povezane storitve;
Opravljanje splošne mature;
Kaj je potrebno predložiti k prijavi?
a) fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika oz. zadnjih dveh letnikov
b) fotokopijo rojstnega lista ( samo kandidati, ki žele opravljati maturo kot 21- letniki)
c) na poseben list čitljivo zapisati svoj naslov, e- mail ter telefonsko številko (stacionarnega in
mobilnega telefona)
d) fotokopijo plačane položnice šoli in fotokopijo plačane položnice RIC-u

Plačilo maturitetnih izpitov
 Maturo oziroma posamezne maturitetne predmete v tekočem šolskem letu
plačajo naslednji kandidati:
- Kandidati, ki nimajo statusa dijaka ali opravljajo maturo v skladu s 24 členom Zakona o
maturi ("21-letniki").
-Kandidati, ki popravljajo ali izboljšujejo maturitetne predmete in nimajo statusa dijaka
 Stroške opravljanja mature se plača na srednji šoli, kjer bo kandidat v celoti ali delno
opravljal splošno maturo.
Stroške izpitnega gradiva se plača na Državnem izpitnem centru – RIC v Ljubljani.
 Plačilo mature se izvede takoj ob prijavi k splošni maturi.
 Prvi del plačila se izvede s plačilnim nalogom UPN na naslov šole – Ekonomska šola
Novo mesto, Ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto.
 Drugi del plačila pa se izvede s plačilnim nalogom UPN na Državni izpitni center v
Ljubljani.
Zadnji rok vplačil za spomladanski rok – A splošne mature je 31.marec 2020, za
jesenski rok – B pa 14.julij 2020.
Lestvica za plačilo izpitov splošne mature:
Izpit
1
2

Cena maturitetnega izpita na Izpit
šoli:
24,00 €
1
48,00 €
2

Cene maturitetnih izpitnih pol–
Državni izpitni center
24,00 €
46,00 €

3
4
5

72,00 €
96,00 €
120,00 €

3
4
5

72,00 €
96,00 €
120,00 €

Prvi del zneska kandidat nakaže s plačilnim nalogom UPN na naslov Ekonomske šole
Novo mesto:
Ekonomska šola Novo mesto
Ulica talcev 3 a
8000 Novo mesto
Številka transakcijskega računa (IBAN):
SI56 0110 0603 0703 627
Referenca: 00 76000 070
Namen plačila (pripis): plačilo maturitetnega izpita splošne mature
Drugi del zneska kandidat nakaže s plačilnim nalogom UPN na naslov Državnega
izpitnega centra:
Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U
1000 Ljubljana
Številka transakcijskega računa( IBAN): SI56 01100-6030632914
Referenca: 00 34814 + EMŠO kandidata
Namen plačila (pripis): maturitetni izpit
Na UPN morata biti navedena ime in priimek kandidata.
 Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k maturitetnemu izpitu. Kandidat
vplača znesek v celoti ob prijavi. Kandidat, ki ne poravna obveznosti, nima pravice
pristopiti k opravljanju maturitetnega izpita.
 Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke. Avtomatičen prenos vplačanega
zneska z enega na drugi rok mature na Državnem izpitnem centru ni možen.
 Če kandidat pravočasno prekliče prijavo k opravljanju izpita na šoli, tj. najkasneje 4
dni pred začetkom spomladanskega roka in jesenskega izpitnega roka, ima pravico
do vračila vplačanega zneska.
V tem primeru mora na Državni izpitni center sporočiti naslov – številko osebnega ,računa
kamor mu bo Državni izpitni center vrnil ustrezni del vplačanega zneska, z odbitkom za
administrativne stroške. K zahtevku je potrebno priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in
fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/ maturitetnega izpita. Kandidat lahko
uveljavlja pravico do vračila zneska najkasneje do objave rezultatov mature.
 Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni
izpitni center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo - CSD o
prejemanju denarne pomoči.
 Kandidat lahko po objavi maturitetnih ocen (predvidoma v sredini meseca julija) v
treh dneh po objavi rezultatov zahteva vpogled v izpitno polo in poda ugovor na
oceno. V tem primeru mora tudi poravnati stroške.

Uspeh na maturi
Splošni uspeh pri maturi se izraža s številom točk, ki je vsota ocen iz maturitetnih
predmetov. Pri izpitu iz predmeta, opravljenega na višji ravni zahtevnosti ter iz maternega
jezika, se vsoti prišteje dodatno število točk.
Najnižji splošni uspeh v spričevalu o uspešno opravljeni maturi je tako 5 x 2 = 10 točk.
Najvišji možni splošni uspeh lahko doseže kandidat, ki je izbral dva predmeta na višji ravni
zahtevnosti (npr. matematiko in tuji jezik ali dva tuja jezika) in je pri vseh maturitetnih
predmetih dosegel odličen uspeh:
2 x 5 + 3 x (5+3) = 34 točk.

Pogojno pozitivna ocena
Pogojno pozitivno oceno dobi :
a) kandidat, ki je pri enem izmed predmetov skupnega dela mature (SLM; MAT; ANG)
dosegel najmanj 80 odstotkov točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu
pozitivno ocenjen, če je pri drugih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno
in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3);
b) kandidat, ki je pri enem izmed predmetov izbirnega dela mature (EKN; ZGO; GEO)
dosegel najmanj 80 odstotkov točk, potrebnih za pozitivno oceno, pri tem predmetu pozitivno
ocenjen, če je pri drugih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj
pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3);
Načelo ne velja za višjo raven zahtevnosti.

Popravni izpiti
Kandidat, ki je neuspešen pri dveh maturitetnih predmetih ima pravico v dveh letih po
opravljanju splošne mature opravljati popravne izpite.

npr. opravljanje SM spomladi 2020- zadnje opravljanje popravnih izpitov spomladi
2022
Izboljševanje ocene
Kandidat ima pravico do enkratnega izboljševanja ocen iz enega ali več predmetov v
prihodnjih dveh letih.
Pogoj za izboljševanje ocene je uspešno opravljena splošna matura.
Upošteva se boljša ocena.
Objava rezultatov splošne mature
V šolskem letu 2019/2020 bo Državni izpitni center kandidatom, ki bodo opravljali splošno
maturo, omogočil vpogled v njihove rezultate preko spletnih strani RIC-a. Rezultati bodo
objavljeni na spletu tisti dan, ko bodo rezultate prejele tudi srednje šole, to je v sredo, dne
13.7.2020 v spomladanskem roku in v ponedeljek, dne 17.9.2020v jesenskem roku. Rezultati
bodo na spletu dostopni od 7:00 ure zjutraj.
Spletni naslov za dostop do rezultatov splošne mature je: www.ric.si
Pri vstopu v spletno mesto kandidat vpiše svoji EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu
s šiframi kandidatov (šifra - nalepka desno zgoraj).
Uporabniško ime: EMŠO kandidata
Geslo: Šifra - nalepka kandidata
Rezultati na spletu bodo informativnega značaja. Uradne rezultate, obvestilo in spričevalo bo
kandidatu izročila srednja šola, kjer je opravljal splošno maturo. Na Ekonomski šoli Novo
mesto se bo vsak kandidat, ki je opravljal splošno maturo podpisal v evidenčni list in prejel
obvestilo o uspehu. Vsi tisti, ki so bili na splošni maturi uspešni pa se bodo podpisali tudi v
Knjigo maturantov in prejeli obvestilo o uspehu in maturitetno spričevalo.
Slavnostna prireditev za vse letošnje maturante je predvidena 13.7.2020 ob 11:00 uri v
amfiteaterski predavalnici Višje šole na Ekonomski šoli Novo mesto.

Vpogled in ugovor na oceno
Podrobnejša navodila se nahajajo na oglasni deski za splošno maturo.

