
Matura 2016 



PREDMATURITETNI PREIZKUS  
 

2016 
 
Dijaki četrtih letnikov bodo opravljali predmaturitetni preizkus 
(PMP) 
 
• 1. marca – slovenščina, esej 

• 5. marca  angleščina 

  S tem bodo spoznali tehnično plat izvedbe mature in ugotovili 

raven že doseženega znanja pri predmetu.  

PMP je za vse dijake 4. letnikov obvezen. 

 



PRIJAVA 
 

• 29. marec 2016  
 

• Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi 
in k izpitu iz maturitetnega predmeta v 
spomladanskem izpitnem roku na šoli 
 



SEMINARSKE NALOGE IN 
VAJE 

 
• 17. april 2016  

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

 

• 18. maj 2016  
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela 
maturitetnega izpita 



Interni del izpita iz zgodovine 

• Ekskurzija in poročilo o ekskurziji 

    do 17. aprila 2016 

 

• Interni del izpita iz zgodovine 

    predvidoma v 2. tednu aprila 2016 



Pisni del mature 

 

4. maj 2016  
Slovenščina; I. del (izpitna pola 1 – 
esej) 
 
28. maj 2016  
Angleščina 

 
30. maj 2016 
Slovenščina; II. del (izpitna pola 2) 
 

 2. junij 2016 
Mehanika, elektrotehnika, 
računalništvo   
 
 
 

 4. junij 2016  
Matematika  

 
6. junij 2016  
Nemščina 

 
7. junij 2016  

      Geografija  

 
9. junij 2016  
 Zgodovina  
 
10. junij 2016 
   Fizika  

 
 



Potek izpita 
 

• Kandidati se 20 minut pred začetkom pisnega izpita zberejo 

pred izpitnim prostorom. 

• Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00 uri.  

• Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni 

dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na 

rob mize. 

 



Osnovna in višja raven izpita 

Kandidat lahko opravlja na višji ravni izpiz iz tujega 

jezika in matematike. Če kandidat opravlja dva tuja 

jezika, se mu samo pri enem jeziku lahko štejejo 

točke na višji ravni. 



Zamuda 

• Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za 
manj kot 30 minut, lahko pristopi k 
opravljanju pisnega izpita. Čas opravljanja 
pisnega izpita se mu ne podaljša.  

• Če kandidat iz upravičenih razlogov zamudi 
začetek pisnega izpita za več kot 30 minut, 
mu lahko Državna komisija na predlog šolske 
maturitetne komisije dovoli opravljanje celega 
izpita v naslednjem izpitnem roku.  

 



Ustni izpiti 
• Predmeti: slovenščina, angleščina, 

nemščina, matematika 
 

 
• Termin: od 15. junija do vključno 22. 

junija 2016 po razporedu, ki bo objavljen 
na oglasni deski in na spletni strani šole 
vsaj tri dni pred začetkom izpitov. 



• 11. julij 2016   
 

 

• Seznanitev kandidatov z uspehom pri 
splošni maturi  

 



Splošni uspeh pri splošni maturi 
• Kandidat opravi splošno maturo, če pri vseh maturitetnih 

izpitih doseže pozitivno oceno. 

 

Splošni uspeh je izražen v točkah in predstavlja seštevek 

doseženih ocen pri vseh predmetih splošne mature (do 34 

možnih točk ob dveh predmetih na VR). 

 



Pogojno pozitivna ocena 
 

Kandidat je pri predmetu skupnega dela mature pozitivno ocenjen 
tudi, če: 
 

• je pri tem predmetu na osnovni ravni dosegel najmanj 80 % točk, 
potrebnih za pozitivno oceno, 
 

• je pri vseh ostalih predmetih dosegel pozitivno oceno, vsaj pri dveh 
pa najmanj oceno dobro (3). 
 

Pri predmetu izbirnega dela mature je kandidat pozitivno ocenjen, če: 
 

• je pri tem predmetu na osnovni ravni dosegel najmanj 80 % točk, 
potrebnih za pozitivno oceno, 
 

• je pri vseh ostalih predmetih dosegel pozitivno oceno, vsaj pri 
enem pa najmanj oceno dobro (3).  



Vpogled v izpitno 
dokumentacijo 

 
 Zahtevek za vpogled v izpitno dokumentacijo:             

14. julij 2016 
 

Vpogled: 15. do 27. julija 2016 
• Vpogleda se lahko poleg kandidata udeleži tudi en 

spremljevalec, ki pa ne sme biti član DPK SM ali 
zunanji ocenjevalec pri tem predmetu splošne mature 
na tem izpitnem roku.  



Kaj mora vloga za vpogled 

vsebovati: 
 

• ime in priimek, 
 

• stalno prebivališče, 
 

• rojstni datum, 
 

• navedene predmete, pri katerih kandidat 
želi vpogled. 
 
 
 



Popravljanje ocen 
 

 
Kandidat ne opravi splošne mature, če je 
neuspešen pri enem ali več predmetih. Tisti, ki ima 
najmanj 3 pozitivne ocene, ima pravico negativno 
ocenjene predmete popravljati še dve leti po 
opravljanju splošne mature. Pri popravljanju 
negativne ocene se lahko odloči za opravljanje 
izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič. 
 



Izboljševanje ocen 
 

• Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi 

izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima 

pravico do enkratnega ponovnega opravljanja 

izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne 

mature. Pri tem lahko izbere drugo raven 

zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena. 

 



Informacije 
 

 

• http://www.ric.si/splosna_matura/spl
osne_informacije/ 

 

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/
http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/


• Jesenski rok splošne mature 2016 
 
14.  julij 2016  

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


