
Roditeljski sestanek, 19. 2. 2019:

- VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE 
MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE 
PROGRAME,
- MATURA 2019,
- POGLED NAZAJ …



DEJAVNIKI POKLICNE / 
ŠTUDIJSKE ODLOČITVE

❖ SPOSOBNOSTI, 

❖ INTERESI, 

❖ UČNE IN DELOVNE NAVADE, 

❖ OSEBNOSTNE LASTNOSTI,

❖ POTREBE NA TRGU DELA; 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



Fakulteta za računalništvo in 
informatiko Ljubljana

• računalništvo in 
informatika, univerzitetni 
program

• računalništvo in 
informatika, visokošolski 
program

• računalništvo in 
matematika, univerzitetni 
interdisciplinarni program

• multimedija, univerzitetni 
interdisciplinarni program

• upravna informatika, 
univerzitetni 
interdisciplinarni program

Fakulteta za organizacijske 
vede Kranj

• inženiring poslovnih 
sistemov / Organizacija 
in management 
poslovnih in delovnih 
sistemov

• organizacija in 
management 
kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov

• organizacija in 
management 
informacijskih sistemov

16. 11. 2018
21. 11. 2018



Študijski programi:

• varnost in policijsko delo 
(VS)

• informacijska varnost (VS)

• varstvoslovje (UNI, MAG, 
DR)

Predstavitev študijskih 
programov: 

• biotehnologija, 

• biologija, 

• mikrobiologija in 

• živilska tehnologija

23. 11. 2018
27. 11. 2018



Predstavljali 
so naslednje študijske 
programe:
• športna vzgoja
• kineziologija
• športno treniranje

FAKULTETA ZA 
LOGISTIKO CELJE 
(UMb)

• visokošolski strokovni študijski 
program GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA 
LOGISTIKA (v času študija se 
seznanite z osnovnimi, a ključnimi 
logističnimi funkcijami: načrtovanjem 
potreb, nabavo, skladiščenjem, 
distribucijo, transportom, poprodajno 
in razbremenilno logistiko)

• interdisciplinarni študijski programu L
OGISTIKA SISTEMOV (študenti 
osvojite znanje logističnih procesov -
organizacija procesov oskrbnih mrež, 

logistične tehnike in tehnologije, 
optimizacijske metode v logistiki 
itd. in logističnih sistemov - sodobni 
transportni sistemi, planiranje in 
vodenje logističnega sistema, 
skladiščni sistemi)

30. 11. 2018
7. 12. 2018



FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA

· Anglistika
· Antični in humanistični študiji
· Bibliotekarstvo in informatika
· Etnologija in kulturna 
antropologija
· Filozofija
· Francistika
· Geografija
· Germanistika, nemcistika
· Japonologija
· Kulture vzhodne Azije
· Latinski jezik, književnost in 
kultura
· Medjezikovno posredovanje

· Pedagogika in andragogika
· Primerjalno jezikoslovje
· Primerjalna književnost in literarna 
teorija
· Rusistika
· Sinologija
· Slovenistika
· Sociologija kulture
· Splošno jezikoslovje
· Španski jezik in književnost
· Umetnostna zgodovina
· Zgodovina

4. 12. 2018



Filozofska fakulteta 
Ljubljana

PSIHOLOGIJA

Pedagoška fakulteta 
Ljubljana

SOCIALNA 
PEDAGOGIKA

Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja 
s proučevanjem položaja prikrajšanih 

ljudi, ki imajo težave z lastnim 
uveljavljanjem in vklapljanjem v 

družbeno življenje ali pa kršijo družbene 
norme.

11. 12. 2018, 10.30, 
učilnica 338

20. 12. 2018

Biotehniška 
fakulteta 
Ljubljana

KRAJINSKA 
ARHITEKTURA

7. 1. 2019



Fakulteta za pomorstvo in 
promet (ULj)

• prometna tehnologija in 
transportna logistika (vss)

• navtika (vss)

• ladijsko strojništvo (vss)

• tehnologija prometa (u)

• tehnologija prometa in 
logistika (u)

Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo Ljubljana

• GRADBENIŠTVO (UN)

• OPERATIVNO 
GRADBENIŠTVO (VS)

• VODARSTVO IN OKOLJSKO 
INŽENIRSTVO (UN)

• GEODEZIJA IN 
GEOINFORMATIKA (UN)

• TEHNIČNO UPRAVLJANJE 
NEPREMIČNIN (VS)

23. 1. 2019

9. 1. 2019



Fakulteta za strojništvo 
Ljubljana

- STROJNIŠTVO - projektno 
aplikativni program (VS) 

- STROJNIŠTVO - razvojno 
raziskovalni progam (UNI)

Filozofska fakulteta 
Ljubljana

• oddelek za prevajalstvo, 

• oddelek za anglistiko in 
amerikanistiko, 

• oddelek za germanistiko 
z nederlandistiko in 
skandinavistiko in

• oddelek za romanistiko 
(francoščina, italijanščina 
in španščina)

24. 1. 2019

25. 1. 2019



Fakultete za matematiko in fiziko
· univerzitetni študijski program 
FIZIKA (smeri: fizika, astronomska 
smer, izobraževalna smer in 
meteorološka smer)
· visokošolski strokovni študijski 
program FIZIKALNA MERILNA 
TEHNIKA
· univerzitetni študijski program 
MATEMATIKA
· univerzitetni študijski program 
FINANČNA MATEMATIKA
· enoviti magistrski študijski 
program PEDAGOŠKA MATEMATIKA
· interdisciplinarni univerzitetni 
študijski program RAČUNALNIŠTVO 
IN MATEMATIKA
· visokošolski strokovni študijski 
program PRAKTIČNA MATEMATIKA

28. 1. 2019
1. 2. 2019



KAM PO MATURI?

Samostojni 
visokošolski 

zavodi

Višješolski 
strokovni 

študijski programi

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019

http://vps.vss-ce.com/VPS/


Za študijsko leto 2019/2020 fakultete, akademije, visoke 
strokovne šole univerz ter javni in koncesionirani samostojni 

visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v sledeče programe:  

• enoviti magistrski študijski programi druge 
stopnje (300 ali 360 kreditnih točk, 5 ali 6 let)

• univerzitetni študijski programi prve stopnje 
(180 ali 240 kreditnih točk, 3 ali 4 leta)

• visokošolski strokovni študijski programi prve 
stopnje (180 kreditnih točk, 3 leta) 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ŠTUDIJSKE ŽELJE

V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe druge stopnje 
so objavljeni razpisani študijski programi za vse 
štiri univerze in trinajst samostojnih 
visokošolskih zavodov (objavljen 1. februarja na 
spletnem portalu eVŠ).

Na UL, UM, UP, UNG in SVZ razpisanih preko 
17000 vpisnih mest.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani


VPISNI POGOJI
V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje.

Za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in vpis v 
univerzitetne študijske programe prve stopnje:
✓ splošna matura,
✓ zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem 

programu do 1. junija 1995,
✓ v nekatere enovite magistrske študijske programe druge stopnje in 

univerzitetne študijske programe prve stopnje se lahko vpišejo kandidati s 
poklicno maturo po ustreznem srednješolskem programu ter opravljenim 
izpitom splošne mature.

Za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje:
✓ zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem 

programu, 
✓ splošna matura ali poklicna matura;

Za vpis v določene študijske programe morajo kandidati opraviti še preizkus 
posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019

http://portal.evs.gov.si/documents/10157/3a8524c6-179e-4fe6-bd4d-71dc0cbe6c0d


PRIJAVA ZA VPIS

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO:

• splošni uspeh pri splošni maturi,
• splošna uspeha v 3. in 4. letniku gimnazije,
• uspeh pri posameznem izpitu splošne mature oz. 

uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. 
letniku,

• uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti in 
spretnosti.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



19. 02. 2019
VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA 

SLUŽBA

Razpis za vpis Univerze v Ljubljani in Mariboru -
NOVOSTI

▪ FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
spremenjeni vpisni pogoji za kandidate s poklicno maturo na univerzitetnem 
študijskem programu prve stopnje Elektrotehnika;

▪ FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
spremenjeni vpisni pogoji in merila za izbiro kandidatov na:
➢ univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Strojništvo –

razvojno raziskovalni program in 
➢ visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje

Strojništvo – projektno aplikativni program;

▪ FILOZOFSKA FAKULTETA
univerzitetni študijski program prve stopnje Medjezikovno
posredovanje se preimenuje v Prevajalstvo

❑ Fakulteta za organizacijske vede Kranj (UMb)

• nov študijski program Krizni management VS (25 mest – izredni 
študij)



UP FHŠ:
Italijanistika (UN) – dodatni vpisni pogoj predznanje italijanskega jezikav obsegu 
350 ur
Komuniciranje in mediji (UN) - prejšnje ime: Medijski študiji 
Medkulturno jezikovno posredovanje (UN) - dodatni vpisni pogoj predznanje 
angleščine na ravni B2 oziroma predznanje, pridobljeno v okviru tečaja v obsegu 
420 ur

UP FAMNIT:
Sredozemsko kmetijstvo (VS)  - nov študijski program, prej UN

UP FTŠ – Turistica: 
Kulturni turizem (UN) – razpisana samo izredna mesta

UP FVZ:
Aplikativna kineziologija (UN) - preizkus gibalnih aktivnosti, zdravniško potrdilo
Fizioterapija (UN) – nov študijski program

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA
Novosti v študijskem letu 2019/2020



ŠTUDIJSKE ŽELJE

Kandidati lahko po prednostnem vrstnem redu 
izberejo največ tri študijske programe.

Pomemben je vrstni red izbranih 
študijskih programov, saj bo kandidat                             
uvrščen v prvega, za katerega 
izpolnjuje vse pogoje.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ROKOVNIK – PRIJAVNI ROKI

Prvi prijavni rok: 

od 12. februarja do 18. marca 2019

Drugi prijavni rok: 

od 22. do 29. avgusta 2019

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:

od 25. do 26. septembra do 12. ure 

spletni 
portal 

eVŠ

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



PRIJAVA ZA VPIS V PRVI LETNIK

Elektronska vloga na spletnem portalu eVŠ

➢s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
natisnjenega obrazca kandidat po pošti ne 
pošilja;

➢brez kvalificiranega digitalnega potrdila, z 
uporabniškim imenom in geslom, kandidat 
pošlje tudi natisnjen in podpisan obrazec 
priporočeno po pošti pristojni visokošolski 
prijavno-informacijski službi v določenem 
roku.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019

https://portal.evs.gov.si/prijava/


DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU 
VPISNIH POGOJEV

Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno 
maturo ali posamezni izpit splošne mature v 
zimskem, spomladanskem ali jesenskem 
izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval. 

Podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz 
spričevala splošne mature visokošolski prijavno-
informacijski službi sporoči Državni izpitni 
center.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ROKOVNIK - PRVA PRIJAVA

od 12. februarja do 18. marca 2019

➢prijava oddana na spletnem portalu eVŠ s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom

➢prijava oddana na spletnem portalu eVŠ z 
uporabniškim imenom in geslom + natisnjen 
in podpisan prijavni obrazec, priporočeno 
poslan po pošti do 4. aprila 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ROKOVNIK - PRVA PRIJAVA

do 19. aprila 2019:

• administrativni pregled in obdelava prijav 
(zavržbe neveljavnih ali prepoznih prijav, 
pozivanje prijaviteljev za dopolnitve v primeru 
nepodpisanih prijav, ...)

• objava števila veljavnih prijav in omejitev vpisa 
na spletni strani VPIS UL po posameznih 
študijskih programih za vse 4 univerze in 13 
SVZ

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ROKOVNIK – PRVA PRIJAVA

24. junij - 10. julij 2019:

preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in 
spretnosti

UL AG Glasbena umetnost –

samo 24. maja 2019

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ROKOVNIK - PRVA PRIJAVA
IZBIRNI POSTOPEK 

11. julij 2019: rezultati splošne in poklicne 
mature ter maturitetnih izpitov (RIC posreduje 
VPIS UL)

Do 25. julija 2019: izbirni postopek

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ROKOVNIK - PRVA PRIJAVA
IZBIRNI POSTOPEK 

do 25. julija 2019: pošiljanje pisnih sklepov (po pošti) o 
rezultatu izbirnega postopka

od predvidoma 26. julija do najkasneje 16. avgusta 2019: 
vpis sprejetih v prvem prijavnem roku
Vpis poteka na visokošolskih zavodih, ki kandidate k vpisu 
povabijo pisno ali elektronsko.
Vpis se opravi na podlagi izpolnjenega vpisnega lista.

do 21. junija 2019: oddaja vloge za dodelitev statusa 
kandidata s posebnim statusom pristojni VPIS

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



IZBIRNI POSTOPEK

Študijski program brez omejitve vpisa

Kandidati, ki bodo v prijavi na prvem mestu 
napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep 
o omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo 
izpolnjevali splošne pogoje za vpis. 

Študijski program z omejitvijo vpisa

Kandidati, ki bodo v prijavi na prvem mestu napisali 
študijski program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi 
vpisa (konec aprila), bodo v ta program sprejeti, če bodo 
izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli 
minimalno število točk. 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



IZBIRNI POSTOPEK

Študijski program zapolnjen s prvo željo

Če vsa mesta v programu, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi 
vpisa, zasedejo kandidati, ki so ta program napisali na prvem mestu, 
se kandidati, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne 
morejo uvrstiti (s prvo željo izpolnjuje vpisne pogoje toliko 
kandidatov, kot je vpisnih mest). Prednost pri razvrščanju na 
študijski program brez omejitve vpisa imajo kandidati, ki so ta 
program navedli kot prvo željo.

Minimum za 2. in 3. željo

Če bo za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim 
vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta program v prijavi 
napisali na drugem ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, 
ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa (sprejeti 
vsi, ki dosežejo minimum točk).

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



DRUGO PRIJAVO ODDAJO KANDIDATI:

„delno odprt rok“ 

➢ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku; 

➢se niso uvrstili v nobenega od programov;

➢se niso vpisali v študijski program, v katerega 
so bili sprejeti s prvo prijavo;

➢so se vpisali v študijski program, v katerega so 
bili sprejeti in se izpisali do 16. 8. 2019

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ROKOVNIK - DRUGA PRIJAVA 

21. avgust 2019 -

objava prostih vpisnih mest na spletnih                      
straneh univerz in na spletnem portalu eVŠ

Od 22. do 29. avgusta 2019:

• oddaja elektronske vloge za vpis s kvalificiranim 
digitalnim certifikatom

• oddaja elektronske vloge z uporabniškim imenom in 
geslom + natisnjen in podpisan prijavni obrazec, 
priporočeno poslan po pošti do 3. septembra 2019



ROKOVNIK - DRUGA PRIJAVA
Od  11. do 13. septembra 2019: 
preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
Do 17. septembra 2019: 
rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih 
izpitov (RIC posreduje VPIS UL)
Do 23. septembra 2019: 
izbirni postopek
Do 24. septembra 2019: 
sklepi o rezultatu izbirnega postopka za drugi prijavni rok
Od 25. do 30. septembra 2019: 
vpis sprejetih v drugem prijavnem roku
Do 30. oktobra 2019: vpis naknadno sprejetih
Do 29. avgusta 2019: oddaja vloge za dodelitev statusa 
kandidata s posebnim statusom pristojni VPIS



ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH 
VPISNIH MEST 

od 25. do 26. septembra 2019 do 12. ure

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo: 
❖kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem 

roku,
❖kandidati ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v 

izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega 
od v prijavi naštetih študijskih programov,

❖kandidati sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v 
študijski program, ki se ne bo izvajal.

Podatki o študijskih programih, ki bodo razpisali še prosta 
vpisna mesta, bodo 26. septembra 2018 objavljena na 
spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih 
zavodov.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH 
VPISNIH MEST (na spletnem portalu eVŠ)

Kandidat lahko odda največ tri prijave. 
V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje 
pogoje za vpis.

Če se prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 26. septembra 
2019 do 12. ure. Visokošolskemu zavodu mora po pošti poslati ali osebno 
dostaviti tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na 
prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Vse priloge mora 
visokošolski zavod prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure.

Z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati 
elektronsko v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, ga nato natisniti, 
podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, osebno 
dostaviti ali poslati po pošti pristojnemu visokošolskemu zavodu, ki jih 
mora prejeti najkasneje 27. septembra 2019 do 18. ure.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa 
kandidata hkrati z oddajo prijave za vpis, v kateri 
označijo, da želijo zaprositi za status kandidata s 
posebnim statusom (to označijo pri »Preveritev 
podatkov o dosedanji visokošolski izobrazbi«, kjer 
odgovorijo z DA na četrto trditev, ki se glasi: 
»Želim zaprositi za dodelitev statusa kandidata s 
posebnim statusom«). 

DODELITEV STATUSA KANDIDATA 
S POSEBNIM STATUSOM 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



Prijavi za vpis morajo priložiti individualno 
prošnjo, kateri priložijo ustrezne listine, v prvem 
prijavnem roku priporočeno po pošti najkasneje 
do 21. junija 2019 na naslov VPIS UL, VPIS UM, 
VPIS UP, VPIS UNG.

Dodeljeni status kandidata s posebnim statusom v 
prvem roku se upošteva tudi v drugem prijavnem 
roku. 

DODELITEV STATUSA KANDIDATA 
S POSEBNIM STATUSOM 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



➢ Odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
➢ Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, 
➢ Odločba Centra za socialno delo, 
➢ Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in 

mladostnikov, 
➢ Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
➢ zdravniško potrdilo zdravnika specialista,
➢ potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega 

športnika ali potrdilo športne gimnazije o športnem statusu A, 
➢ potrdilo institucije, ki se ukvarja s socialno ogroženimi osebami, iz 

katerega so jasno razvidne izjemne socialne razmere kandidata (v 
primeru, da iz priloženega potrdila niso jasno razvidne izjemne 
socialne razmere kandidata, lahko Komisija pozove kandidata k 
predložitvi dodatnih dokazil.)

USTREZNE LISTINE ZA DODELITEV 
POSEBNEGA STATUSA:

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



Kandidat s posebnim statusom, ki izpolnjuje splošne pogoje za vpis, je 
vključen v redni izbirni postopek skupaj z vsemi drugimi kandidati in se 
razvršča v skladu z določili Razpisa za vpis in Pravilnika. 
Kandidat s posebnim statusom, ki v rednem izbirnem postopku doseže 
minimum točk za uvrstitev v enega od napisanih programov (bonus točk na 
račun pridobljenega statusa se v tej fazi izbirnega postopka ne upošteva), 
je sprejet v ta študijski program in prejme pisni sklep o rezultatu izbirnega 
postopka.
Samo tisti kandidat s posebnim statusom, ki v rednem izbirnem postopku 
NI sprejet v NOBENEGA od v prijavi napisanih študijskih programov, se 
lahko na seznam naknadno sprejetih uvrsti, če izpolnjuje splošne pogoje za 
vpis v študijski program in doseže najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih 
za uvrstitev.
Sprejet je v prvega od napisanih programov v prijavi, za katerega izpolnjuje 
splošne pogoje za vpis in dosega 90 % minimuma točk, potrebnih za 
uvrstitev.

UVRSTITEV KANDIDATOV NA 
SEZNAM NAKNADNO SPREJETIH

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019



❖ Pomembno je izbrati pravi študij, možnosti za prehajanje 
je vse manj. 

❖ Vsak študent lahko zamenja ali ponavlja le enkrat, če to 
stori, nima pravice do absolventskega statusa. 

❖ Status preneha, če ne diplomiraš v enem letu po 
zaključku zadnjega semestra. 

❖ Napake pri vpisu: 

– popravljiva: nepodpisana prijava;

– nepopravljiva: pisna prijava ni poslana ali ni poslana do roka →
zavržba

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2019

Kaj ne smete
pozabiti? 



MATURA   

2019



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/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/


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/

