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PREDMATURITETNI  PREIZKUSI 

ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA MATEMATIKA

 
Ponedeljek,
4. 3. 2019

7.15 – 10.20
 

Sreda, 
6. 3. 2019 

9.00 – 11.00

Petek,
8. 3. 2019

12.20 – 14.20

IP 1 
IP 2
IP 3

IP 1 – esej IP 1 
vsi kandidati 

  
pouk po urniku po koncu izpita 

 

 
pouk po urniku pred in 

po koncu izpita
 

pouk po urniku pred izpitom 



Spomladanski  rok  splošne  mature  
2019

30. marec Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi v spomladanskem 
izpitnem roku na šoli.

16. april Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita 
na šoli.

29. april Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni 
zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode – 
32. člen Pravilnika o splošni maturi). 

7. maj SLOVENŠČINA; I. del (izpitna pola 1 – esej)

14. maj Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita 
na spletni strani http://matura.ric.si  ali na šoli.

25. maj  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

http://matura.ric.si/


Pisni  izpiti  2019

29. maj 2019
Slovenščina   - izpitna pola 2

30. maj 2019
Psihologija, sociologija

31. maj 2019
Biologija

1. junij 2019 (sobota)
Angleščina

3. junij 2019
Geografija

5. junij 2019
Umetnostna zgodovina 

6. junij 2019
Nemščina, Francoščina

7. junij 2019
Zgodovina

8. junij 2019(sobota)
Matematika

10. junij 2019
Kemija

11. junij 2019
Ruščina, latinščina

12. junij 2019
Francoščina

13. junij 2019
Francoščina, španščina

14. junij 2019
          Fizika

 29. maj (sreda) – 
14. junij (petek) 

Ustni  izpiti  2019

 13. junij (četrtek)  - 
22. junij 

  Slovenščina - esej  
      7. maj 2019 (torek)

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in 
poklicne mature lahko šola  organizira ustne izpite tudi
1. Junija in 8. junija 2019.

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/psihologija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/sociologija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/biologija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/anglescina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/geografija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/umetnostna_zgodovina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/nemscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/francoscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/zgodovina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/matematika/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/kemija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/ruscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/latinscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/francoscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/francoscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/francoscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/spanscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/kemija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/fizika/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/


Točke  na  splošni  maturi

 Maturant opravi splošno maturo, če doseže najmanj 10 točk – 
za vsakega od petih predmetov po dve točki oz. oceno zd (2).

 Maturant, ki opravlja izpite na maturi na osnovni ravni, lahko doseže 
največ 28 točk – štirje predmeti po 5 točk – štirikrat ocena odl (5) in 
slovenščina 8 točk – ocena odl (5 + 3 točke).

 Maturant , ki opravlja izpite na maturi na višji ravni, lahko doseže 
največ 34 točk – dva predmeta po 5 točk – dvakrat ocena odl (5) in 
trije predmeti po 8 točk – trikrat ocena odl (5 + 3 točke).

 Maturant, ki doseže 30 do 34 točk je 
ZLATI MATURANT / ZLATA MATURANTKA.



Datum vpogleda Ric preko spletne strani http://matura.ric.si   (EMŠO in izpitna šifra)  obvesti kandidata 
najkasneje v 8 dneh od prejema vloge 
Izpišeta se datum in ura vpogleda,  če je bila vloga za vpogled že obravnavana. 

Rezultat ugovora Informacije o odločitvi DK SM o ugovoru Ric ne posreduje po telefonu, 
kandidate obvešča preko spletne strani. 

11. julij 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

Na spletni strani http://matura.ric.si  (EMŠO in izpitna šifra)  Ric 
objavi rezultate splošne mature. 

V šoli –  11.00  (predavalnica)

Maturanti, ki mature ne bodo opravili, se morajo do 12. 7. 2019 
 oglasiti v šoli, da se bodo  prijavili za jesenski rok mature. 

14. julij Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

od 17. do 26. julija Vpogledi v izpitno dokumentacijo 

http://matura.ric.si/
http://matura.ric.si/


Pisni izpiti 

 potekajo od   
24. avgusta – 
31. avgusta

Ustni izpiti

 potekajo od
24. avgusta  -
3. septembra 

Jesenski  rok  splošne  mature  
2019

12. julij Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz 
maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

20. avgust Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli.

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored 
opravljanja izpitov splošne mature na šoli.



4. september Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela 
maturitetnega izpita. 

17. september Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

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

od 23. do 30. septembra Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

Zadnji teden septembra
SLAVNOSTNA  PODELITEV  SPRIČEVAL



Trajnost 
doseženega 
uspeha 

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

Popravljanje 
negativne 
ocene

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico 
do opravljanja     enega  ali  dveh  popravnih izpitov    še dve leti   
po opravljanju splošne mature.

Izboljševanje 
ocene 

Kdor je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več 
predmetih, ima pravico do  enkratnega  ponovnega opravljanja  enega  ali 
več maturitetnih izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. 
Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. 



Dodatne  informacije

 GIMNAZIJA  ŠKOFJA  LOKA 
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/matura/opravljanje-splosne-mature.html

 DRŽAVNI  IZPITNI  CENTER
http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/ 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/matura/opravljanje-splosne-mature.html
http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/
http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/
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