
SPLOŠNA MATURA 2017 

S pisanjem eseja pri slovenščini se v četrtek, 4. 5. 2017, začnejo pisni izpiti v spomladanskem 
roku splošne mature 2017. Ostali pisni izpiti  bodo potekali od 27. 5. do 9. 6. 2017. 

Kandidati si naj v četrtek po pisanju eseja vzamejo nalepko s svojo šifro, saj jo bodo 
potrebovali pri aplikaciji za vpogled v točke praktičnega dela izpita na spletni strani http://
matura.ric.si. V spomladanskem izpitnem roku bodo točke na vpogled od 15. 5. do  
27. 5. 2017. 

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. 

Kandidati se zberejo pred učilnicami vsaj 20 minut pred začetkom izpita. S sabo prinesejo 
osebni dokument s fotografijo, pisalni pribor ter dovoljene pripomočke, kot jih predpisuje 
izpitni katalog. Vse osebne stvari (npr. plašče, jakne, torbe, knjige) kandidati odložijo na 
posebno mizo v učilnici.  
Mobitelov, drugih elektronskih pripomočkov ter ročnih ur ni dovoljeno prinašati v izpitni 
prostor. Spodaj sta zapisana tudi 73. in 74. člen Pravilnika o splošni maturi, ki določata 
sankcije v primeru kršitev. 

Ustni izpiti bodo potekali od 14. 6. – 22. 6. 2017. Točen razpored bo objavljen najkasneje 
7. 6. 2017. 
Objava rezultatov na spletni strani Ric-a bo v ponedeljek, 10. 7. 2017, od 7. ure dalje. 

Veliko uspeha na maturi! 

M. Sobota, 20. 4. 2017     tajnica ŠMK 
        Alenka Stvarnik, prof. 

Državna komisija za splošno maturo (DK SM)  je na 26. seji 11. 3. 2010 sprejela priporočilo ŠMK SM za enotno 
izrekanje ukrepov kandidatom ob uporabi nedovoljenih pripomočkov (elektronski pripomočki, mobiteli, 
pomožni listki …), ki so opredeljeni s 73. in 74.  členom Pravilnika o splošni maturi. Kandidati naj bodo na 
pravila posebej opozorjeni, opozorijo pa naj jih tudi nadzorni učitelji pred začetkom pisanja izpitov. 

73. člen Pravilnika o splošni maturi loči med posedovanjem in uporabo nedovoljenih pripomočkov. DK SM je 
sprejela, da naj 

• se posedovanje pomožnega listka ali elektronskega pripomočka med pisanjem mature v vsakem 
primeru enotno kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole - kandidat dobi 0 točk pri trenutni 
izpitni poli; 

• uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov se 
kaznuje s prekinitvijo dela izpita – kandidat dobi 0 točk pri celotnem pisnem delu izpita  (74. člen 
Pravilnika o splošni maturi). 

Nadzorni učitelj zapiše dogodek v zapisnik o poteku pisnega izpita. Tajnik ŠMK fotokopijo izdanega sklepa ŠMK 
takoj posreduje v vednost Državni komisiji za splošno maturo. 

http://matura.ric.si



