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O SPLOŠNI MATURI

Splošna matura je državni izpit za dokončanje gimnazije in je 
splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij.

• Splošno maturo določa Zakon o maturi. 

• Pravila in postopke njenega izvajanja pa 
določajo podzakonski akti: 
• Pravilnik o splošni maturi, 
• Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate

s posebnimi potrebami, 
• Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi.

www.ric.si



• Akti Državne komisije za splošno maturo:
• Pravila za izdelavo naloge pri splošni maturi
• Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri 

predmetu
• Pravila za izvedbo izpitnega nastopa iz predmeta sodobni ples 

pri splošni maturi
• …

• Maturitetni izpitni katalog
• Predmetni izpitni katalogi
• Koledar
• Izpitne pole iz prejšnjih let
• ...

www.ric.si



ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA (ugovori na postopek izvedbe 
praktičnega in ustnega izpita, ocena praktičnega izpita ...)

Predsednik šolske maturitetne komisije :  Alojz Pluško
Namestnica predsednika ŠMK:  Petra Vignjevič Kovjanić
Tajnica ŠMK:  Klara Pugelj

Notranji člani ŠMK so še naslednji profesorji:
Član: Sergeja Groleger Rauter
Član: Urša Posavec               
Član: Jenny Sraka 

DRŽAVNA KOMISIJA ZA SPLOŠNO MATURO (ugovori na ocene pisnega 
dela izpita, upravičeni razlogi za neudeležbo na izpitu ...)



PREDMETI SPLOŠNE MATURE

1. SLOVENŠČINA

2. MATEMATIKA (osnovna ali višja raven)

3. TUJI JEZIK – ang, nem, fra, špa (osnovna ali višja raven)

4. IZBIRNI PREDMET (tuj jezik, bio, geo, kem, zgo, umz, spl, tzg, psi)

5. IZBIRNI PREDMET (tuj jezik, bio, geo, kem, zgo, umz, spl, tzg, psi)

6. IZBIRNI PREDMET

Kandidat lahko opravlja izpit iz kateregakoli tretjega izbirnega predmeta.



PRIJAVA NA MATURO

• Dijak se samostojno prijavi na splošno maturo v modulu:

MATURA v E-asistentu

• Prijave bodo odprte od februarja do 31. 3. 2020 (zadnji rok).

• Dijak prijavo k maturi NATISNE in odda predstavniku razreda. 

Predstavnik razreda odda vse prijave tajnici za splošno 

maturo (najkasneje do 31. 3. 2020).



KOLEDAR OZ. POMEMBNE DEJAVNOSTI

V marcu potekajo predmaturitetni preizkusi pri pouku.

3. MAREC (torek) bo PMP (slovenščina - esej) po razporedu v učilnicah.

15. APRIL (sreda) – zadnji rok za oddajo nalog in poročila o vajah učitelju/mentorju 
(praktični del).

5. MAJ (torek) ob 9.00 – slovenščina (izpitna pola 1 (esej)).

Dijaki si odlepijo ali zapišejo svojo šifro!

18. MAJ (ponedeljek) – dijaki se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu 
izpita, na spletni strani http://matura.ric.si (šifra + EMŠO) ali na šoli pri tajnici ŠMK SM.

20. in 21. MAJA (sreda in četrtek) – izpitni nastopi iz sodobnega plesa

26. MAJ (torek) – rok za odjavo od mature (negativni dijaki – tajnica ŠMK SM odjavi)

http://matura.ric.si/


**Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 14. aprila 2020.

SPOMLADANSKI ROK MATURE – JUNIJ 2020
5. maj - torek Slovenščina – 1. pola, esej

30. maj - sobota Angleščina

1. junij - ponedeljek Slovenščina – 2. pola

2. junij - torek Psihologija

3. junij - sreda Biologija

4. junij - četrtek Geografija

5. junij - petek Sodobni ples, Teorija in zgodovina drame in gledališče

6. junij - sobota Matematika

8. junij - ponedeljek Umetnostna zgodovina

9. junij - torek Nemščina, Francoščina**

10. junij - sreda Zgodovina

12. junij - petek Fizika

15. junij - ponedeljek Francoščina**

16. junij - torek Španščina, Francoščina**

17. junij - sreda Kemija

od 15. do 23. junija Ustni del mature

13. julij - ponedeljek REZULTATI SPLOŠNE MATURE

16. julij - četrtek Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. 7 do 29. 7. 2020 Vpogledi v izpitno dokumentacijo



Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00. Potekajo na lokaciji 
Kardeljeva ploščad 28a (od 30. maja do 17. junija).

Razpored po učilnicah bo objavljen vsak dan ob 8.00 v 
pritličju na oglasni deski. Dijaki pridejo v šolo vsaj 30min prej.

Dijaki naj pazijo na SEDEŽNI RED in preverijo:
• ali imajo vse dovoljene pripomočke + osebni dokument?
• ustreznost priimka in imena na listu s šiframi
• ali so odstranili iz izpitnega prostora vse nedovoljene 

pripomočke?

PISNI IN USTNI IZPITI



Nedovoljeni pripomočki so:
• ročna ura
• mobitel
• druge prenosne elektronsko –komunikacijske 

naprave

Dijaki odložijo garderobo v omaricah oz. v 
prostoru namenjenemu za garderobo.



Dijaki lahko zamudijo do 30 minut (do 9.30).
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.

Kandidat mora šolski maturitetni komisiji predložiti ustrezna dokazila 
najkasneje 24 ur po začetku pisnega izpita.

Za upravičene razloge se šteje:
• nenadna bolezen,
• dokazljive okoliščine v prometu, ki so povzročile nepravočasni prihod,
• izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s 

posledicami in drugo),
• drugi izredni dogodki.



Ustni izpiti bodo potekali od 15. do 23. junija 2020

po razporedu, ki bo objavljen tri dni pred začetkom ustnih izpitov.

RAZPORED USTNIH IZPITOV IN VSA NAVODILA ZA MATURO 2020
BODO OBJAVLJENA V SPLETNI UČILNICI » SPLOŠNA MATURA«.



USTNI IZPIT ocenjujejo: izpraševalec in dva člana komisije.

Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Med
opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka,
traja največ 20 minut. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja,
s katerimi se razčlenjujejo vprašanja iz izpitnega listka.

Uporabljeni izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.

Število točk za kandidata predlaga v potrditev šolski izpitni komisiji izpraševalec.



Pri pisnem in ustnem izpitu so kandidati dolžni upoštevati izpitni red.

NEUDELEŽBA NA IZPITU ALI DELU IZPITA:
Kandidat, ki se iz upravičenih razlogov ni udeležil izpita splošne mature,
mora razloge za neudeležbo sporočiti šolski maturitetni komisiji
najkasneje v 24 urah po začetku izpita, dokazila o upravičenosti razlogov pa
predložiti šolski maturitetni komisiji v treh delovnih dneh po izpitu.

Če kandidat ne predloži dokazil o upravičenih razlogih za neudeležbo na izpitu
v roku, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in je pri tem predmetu neocenjen.

Če kandidat ne predloži dokazil o upravičenih razlogih za neudeležbo na delu izpita
v roku, je pri tem delu izpita ocenjen z nič točkami.



Dijaki lahko na splošni maturi dosežejo največ 34 in najmanj 10 točk.

Kandidati opravljajo na višji ravni izpit iz slovenščine in izbirno izpit iz 
matematike ter tujih jezikov. Opravljanje izpita na višji ravni pomeni tudi 
ocenjevanje po povišani lestvici. Kandidati so ocenjeni s točkovnimi 
ocenami od 1 do 8, pri tem pa velja naslednja razporeditev ocen:

• 1 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno nezadostno (1), 
• 2 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno zadostno (2), 
• 3 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3), 
• 4 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3),
• 5 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4), 
• 6 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4), 
• 7 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5), 
• 8 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5).



Uveljavljeno je tudi NAČELO POGOJNO POZITIVNE OCENE, ki omogoča
ustrezen uspeh pri splošni maturi, in sicer:

• če je dijak ocenjen pri enem obveznem predmetu negativno in 
je dosegel 80 % potrebnih točk na osnovni ravni za pozitivno 
oceno, potem velja: če je pri ostalih predmetih ocenjen
pozitivno in sta vsaj dva ocenjena s 3 ali več, je tudi ta predmet 
ocenjen pozitivno

• če pa je dijak ocenjen pri enem izbirnem predmetu negativno 
in je dosegel 80 % potrebnih točk na osnovni ravni za pozitivno 
oceno, potem velja: če je pri ostalih predmetih ocenjen
pozitivno in je vsaj eden ocenjen s 3 ali več, je tudi ta predmet 
ocenjen pozitivno



Kandidat ne opravi mature, če je neuspešen pri enem ali več
predmetih.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami
pri splošni maturi, ima pravico do opravljanja enega ali dveh
popravnih izpitov še dve leti po opravljanju cele splošne
mature na isti šoli.

Če je dijak negativno ocenjen pri treh ali več predmetih, mora
maturo opravljati v celoti (postopek prijave je enak kot pri
prvi prijavi).



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

maturitetnih predmetov.

Za splošni uspeh pri splošni maturi se upošteva boljša ocena.



Rezultati spomladanskega roka mature bodo znani v 
ponedeljek, 13. julija 2020, na spletni strani:

http://matura.ric.si (šifra + EMŠO) 

Slovesna podelitev spričeval in razglasitev rezultatov mature bo 
prav tako v ponedeljek, 13. julija 2020.

REZULTATI MATURE

Po maturitetno spričevalo mora priti vsak dijak osebno. V
primeru odsotnosti, mora dijak pisno pooblastiti drugo
osebo, ki prevzame spričevalo.



Od 17. do 29. julija bodo potekali vpogledi v izpitno 
dokumentacijo – pisna prošnja na Državni izpitni center.

Najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko 
kandidat vloži na Državno komisijo obrazložen pisni ugovor na način izračuna 
izpitne ocene ali ugovor na oceno.



DRŽAVNI IZPITNI CENTER 
(DRŽAVNA KOMISIJA)

KAJUHOVA 32 U

1000 LJUBLJANA

Tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

info@ric.si

TAJNICA ŠMK SM – KLARA PUGELJ
klara.pugelj@svsgugl.si

SPLETNA STRAN ŠOLE:

http://www.svsgugl.si/za-dijake/splosna-matura/

mailto:petra.vignjevic@svsgl.si
http://www.svsgl.si/za-dijake/splosna-matura/


Vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe v 

študijskem letu 2020/2021

Januar 2020



VSEBINA PREDSTAVITVE

• Možnosti izobraževanja po končani gimnaziji

• Ravni izobraževanja, stopnje in struktura študija

• Razpis za vpis

• Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu
2020/2021 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe

• Prijavljanje za vpis v 1. prijavnem roku

• Kandidati s posebnim statusom 



NADALJEVANJE izobraževanja na enaki stopnji

Vpis v poklicni tečaj:

- enoletni srednješolski program, redno šolanje (status dijaka)

- pogoj za vpis je končan 4. letnik (lahko brez opravljene 
mature); 

- pridobijo poklic (npr.: ekonomski tehnik, vzgojitelj 
predšolskih otrok ...); 

- prijavni rok: 

- informacije: v Razpisu za vpis v srednje šole



NADALJEVANJE izobraževanja 

• višješolski strokovni študijski programi (2-letni)

• visokošolski strokovni študijski programi (3-letni ali 4-letni)

• univerzitetni študijski programi (3 ali 4-letni) in

enoviti magistrski študijski programi (5 ali 6-letni -

npr.: medicina, ped. matematika, arhitektura, veterina, farmacija)



Stopnje izobraževanja

• Prva stopnja (dodiplomski štud. programi): 
- visokošolski strokovni študijski programi
- univerzitetni študijski programi

• Druga stopnja: 
- magistrski študijski programi
- enoviti magistrski študijski programi

• Tretja stopnja: 
- doktorski študijski programi



Vloženo delo v študij je ovrednoteno s kreditnimi točkami
ECTS – European Credit Transfer System

- 1 kreditna točka = 25 do 30 ur vloženega dela (predavanja, vaje, domače delo) 
- 60 kreditnih točk = eno študijsko leto 

Struktura študija / leta študija: 
3 + 2 + 3:
• 1. stopnja: 3-letna diplomska stopnja = 180 ECTS 
• 2. stopnja: 2-letna magistrska stopnja = 120 ECTS 
• 3. stopnja: 3-letna doktorska stopnja = 180 ECTS 
ali 4 + 1 + 3: 
• 1. stopnja: 4-letna diplomska stopnja = 240 ECTS 
• 2. stopnja: 1-letna magistrska stopnja = 60 ECTS 
• 3. stopnja: 3-letna doktorska stopnja = 180 ECTS 

Izjeme: 
1. in 2. stopnja združeni v enovit magistrski študijski program:

- 5 let (arhitektura, farmacija, teologija, ped. matematika) = 300 ECTS 
- 6 let (medicina, dentalna medicina, veterinarstvo) = 360 ECTS 



eVŠ VPS

Nadaljevanje izobraževanja



NADALJEVANJE izobraževanja

višješolski študij:

• višješolski strokovni 
štud. programi (2-letni)
(DIREKTORAT ZA SREDNJE IN VIŠJE 
ŠOLSTVO TER IZOBRAŽ. ODRASLIH)

≠

visokošolski študij:

• visokošolski strokovni 
programi

• univerzitetni študijski 
programi

(DIREKTORAT ZA VISOKO ŠOLSTVO)

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

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



ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov
v študijskem letu 2020/2021

• Objava Razpisa za vpis:  31.1.2020 - v elektronski obliki na 
spletni strani MIZŠ, VPIS in spletnem portalu eVŠ
Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v štud. letu 

2020/2021 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem,

Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi

• Informativni dnevi: petek, 14. 2. (ob 10. in 15. uri) in 
sobota 15. 2. (ob 10. uri)

• 1. prijavni rok: do 18. 3. 2020

• 2. prijavni rok: do 28. 8. 2020
Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave in tisti, ki

niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih štud. programov oz. 

so se v avgustu 2020 izpisali (rok!). 



Razpis za vpis v 1. letnik

Objava v e-obliki 31.1.2020 – na spletni strani MIZŠ, VPIS in 
spletnem portalu eVŠ

Vsebina:

• študijski programi (23 fakultet in 3 akademije,13 javnih in 
koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov)

• vpisni pogoji (merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve 
vpisa);

• število vpisnih mest za redni in izredni študij, datumi 
preizkusov posebnih nadarjenosti ...



MERILA za izbiro ob omejitvi vpisa 

Merila za izbiro prijavljenih v primeru omejitve vpisa: 

1.    splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi 

(najbolj pogosto 60% točk)

2.    splošna uspeha v 3. in 4. letniku sr. šole 

(najbolj pogosto 40% točk)

3. v določenih štud. programih tudi uspeh pri posameznem

izpitu splošne mature oz. uspeh pri predmetu v 3. in 4. l.

4. v določenih študijskih programih tudi uspeh pri preizkusu 

nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti 





ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov
v študijskem letu 2020/2021

• 1. prijavni rok: od 12. 2. do 18. 3. 2020

• Objava podatkov prve prijave in omejitve vpisa - do 15. 4. 2020

• Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti: 22. 5. 2020 
(UL AG, Glasbena umetnost) in od 26. 6. do 10. 7. 2020

• Rezultati splošne mature: 13. 7. 2020

• Pisni sklepi o rezultatih 1. roka izbirnega postopka - do 24. 7. 2020

• Vpis sprejetih v 1. roku – od 27. 7. do 17. 8. 2020 (prejmejo pisno 
vabilo VZ). Ne pozabite na vpis!



… nadaljevanje: 

ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov

• Objava prostih mest za 2. prijavni rok: 19. 8. 2020

• 2. prijavni rok: od 20. 8. do 28. 8. 2020

• Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti: 9., 10. in 
11. 9. 2020

• Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi: 17. 9. 2020

• Pisni sklepi o rezultatih 2. roka izbirnega postopka: do 24. 9. 2020

• Vpis sprejetih v 2. roku – predvidoma od 24. 9. do 30. 9. 2020 
(prejmejo pisno vabilo VZ). Ne pozabite na vpis!

• Zapolnitev še prostih mest: od 26. 9. do 30. 9. 2020



PRIJAVA za vpis

• V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedejo največ 
3 študijske programe, v katere se želijo vpisati in za 
katere bodo izpolnjevali pogoje. 

• Vrstni red študijskih programov je pomemben, saj 
bodo uvrščeni v prvi študijski program od navedenih v 
prijavi, za katerega bodo izpolnjevali pogoje oz. dosegli 
dovolj točk (ob omejitvi vpisa). 

• Po koncu roka za prijavo (18.3.2020) spremembe niso več 
mogoče.



ODDAJA prijave za vpis – do 18. 3. 2020

Kandidat prijavo za vpis odda preko elektronske vloge na 
spletnem portalu eVŠ. (Navodila za izpolnjevanje prijave!)

Dve možnosti:

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, prijavo za vpis v 
eVŠ odda samo elektronsko;

2. brez kvalific. digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom 
in geslom), mora prijavo za vpis:

- oddati najprej elektronsko v eVŠ in 

- jo nato natisniti, podpisati in priporočeno poslati po

pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. 



Kvalificirano digitalno potrdilo

• Digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke o 
imetniku in njegov javni ključ, poleg tega pa še podatke o 
izdajatelju digitalnega potrdila.

• Z njim v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo 
identiteto, jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih 
informacij in se elektronsko podpisujemo.

• Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje 
overitelji:
Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA (brezplačno)
Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
Halcom d.d. - Halcom CA

http://www.sigen-ca.si/
http://postarca.posta.si/
http://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/


NAPAKE pri oddaji prijav

• Napake, ki so popravljive (v istem prijavnem roku) –
kandidat v primeru odprave napake ostane v nadaljnjem 
prijavno-sprejemnem postopku 
(pisno pozvan, da dopolni/popravi napako)

• Napake, ki jih ni mogoče popraviti v istem prijavnem 
roku – kandidat je izločen iz nadaljnjega prijavno-
sprejemnega postopka 
(primeri: ni poslal pisne prijave; pisna prijava je poslana prepozno; pisna

prijava ni enaka elektronski prijavi)



NASLOVI prijavno-informacijskih služb

• Pisno prijavo pošljejo na naslov vpisne službe (glede na 1. željo)

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v 
Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v 
Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor;

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na 
Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi 
Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica.



Kandidati s posebnim statusom (v prijavno-sprejemnem postopku)

• Posebni status se lahko dodeli kandidatom, ki prošnji priložijo listine, 
ki dokazujejo:
- invalidnost ali posebne potrebe, ki so nastale do zaključka sr. šole

(izdana odločba o usmeritvi),

- kronično bolezen ali posledice akutne bolezni in so vplivale 
na uspeh (v 3. in 4. letniku) 

- izjemne socialne razmere, ki so nastale do zaključka sr. šole,
- status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem

(v 3. ali 4. letnik sr. šole);

• Pisno prošnjo z dokazili - oddajo skupaj s prvo oz. drugo prijavo; 
ali do roka določenega v Razpisu za vpis

• Kandidati s posebnim statusom so lahko naknadno sprejeti – če 
se v rednem izbirnem postopku niso nikamor uvrstili in če 
dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev.



Informacije

• https://www.svsgugl.si/za-dijake/svetovalna-sluzba/vpis-v-studijsko-
leto1415/

• Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v 
študijskem letu 2020/2021

• https://portal.evs.gov.si/

• Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

• Spletne strani posameznih fakultet/akademij 

• Študij v tujini: 
- AD FUTURA programi štipendiranja in financiranja mobilnosti 
- portal Ploteus na spletni strani www.ec.europa.eu/ploteus (za EU):
spletni iskalnik možnosti študija v tujini
Preveriti, če je študij /program akreditiran (javno veljaven)!

https://www.svsgugl.si/za-dijake/svetovalna-sluzba/vpis-v-studijsko-leto1415/
https://portal.evs.gov.si/
http://www.ec.europa.eu/ploteus

