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Prilagoditve na SM 2021

◼ Splošni bonus za vse predmete splošne mature -
zunanji del izpitov (pisni izpiti), obseg bonusa 10% 
na neuspešno opravljen del izpita (odpadli pouk, 
snov ni utrjena, učinkovitost pedagoškega procesa, 
socialne razmere, podprtost IKT,…)

◼ Izdaja certifikatov o znanju tujega jezika – realno 
doseženo število točk, brez bonusa
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Prilagoditve – pisni del

SLO – IP 1 (esej)

➢ Razpravljalni esej – kandidati lahko izberejo en ali 
oba romana v celoti

➢ Interpretativni/razlagalni esej – prilagoditev ni

IP 2  - prilagoditev ni (izjema zadnja naloga – naloga 
odprtega tipa: uradno/javno - vabilo, prošnja, 
zahvala,…)

MAT

◼ uporaba računala IP 1, objava večjega števila formul 
na OR in VR
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Prilagoditve – pisni del

Moderni tuji jeziki – ANG, NEM, ITA, RUŠ, ŠPA, FRA

❖OR – izbirnost daljšega pisnega sestavka (TJ –
dodaten naslov)

❖VR – izbirnost pisnega sestavka na temo 
književnosti (TJ – dodaten naslov)
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Prilagoditve – ustni del

MAT

• Vsa vprašanja so objavljena vnaprej (PIK 2021, Ric)

• 3 sklopi s 35 vprašanji, učitelji izločijo 5 vprašanj (zoženje 
vsebin za 15%, neobravnavanih vsebin)

SLO

◼ Učitelji izločijo 5 listkov (35 listkov) iz izpitnega kompleta

MODERNI TUJI JEZIKI

❑ Izločitev 5 listkov iz kompleta na OR in VR
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Prilagoditve – praktični del

GEO, ZGO

❖Strokovna ekskurzija 

• Profesor seznani kandidate z načinom, 
vsebinami in kriteriji ocenjevanja za 
izdelavo naloge

• Informacije na spletni strani šole (matura)
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Prilagoditve – laboratorijske vaje

BIO, FIZ, KEM

✓Zmanjšan obseg števila vaj

✓Profesor seznani kandidate z načinom, 
vsebinami in kriteriji ocenjevanja za izdelavo 
nalog
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MATURA - Predmeti

◼ OBVEZNI DEL

1. slovenščina 

2. matematika – osnovni ali višji nivo

3. tuj jezik – osnovni ali višji nivo

◼ IZBIRNI DEL

Dijak izbere dva ali tri izbirne predmete.
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Izbirna pravila

◼ Na višji ravni se lahko izberejo največ trije 
predmeti. Točkujeta se dva (matematika in en 
tuji jezik).

Pri splošnem uspehu se mu upošteva ocena po
povišani ocenjevalni lestvici največ pri enem tujem
jeziku, pri čemer se upošteva boljša ocena. Pri tujem
jeziku, ki je ocenjen slabše, se upošteva
petstopenjska ocena.
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Točkovanje

◼ Pri predmetih na osnovni ravni je število točk enako 
oceni pri predmetu.

◼ Pri slovenščini in predmetih na VR lahko dijak dobi 
do 8 točk.

- zg. polovici ocene odlično(5) se dodajo 3 točke

- sp. polovici ocene odlično(5) in zg. polovici ocene prav  

dobro(4) se dodata 2 točki

- sp. polovici ocene prav dobro(4) in zg. polovici ocene 

dobro(3) se doda 1 točka
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Praktični del izpita (interni del)

◼ Seznanitev s točkami praktičnega dela (17. maj)

Kandidati se seznanijo s točkami na dva načina:

◼ elektronski dostop (s kodo, ki jo odlepijo pri pisanju 
eseja – večja koda na listku s šiframi)

◼ pri meni v zbornici/kabinetu ŠVZ
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Spomladanski in jesenski rok

◼ V spomladanskem roku pristopijo kandidati, ki 
uspešno zaključijo 4. letnik

◼ V jesenskem roku pristopijo kandidati, ki 4. letnik 
zaključijo s popravnimi izpiti.

◼ V dveh rokih lahko opravljajo maturo kandidati:

- s posebnimi potrebami

- s statusom športnika

- s statusom kulturnika

- drugi (poškodbe ..)

Brez odločbe Državne izpitne komisije, se prizna jesenski 

rok, drugače spomladanski.
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Uspeh na maturi

◼ Kandidat opravi maturo, če je pozitiven iz vseh 
predmetov.

◼ Kandidat lahko opravi maturo tudi, če pogojno opravi 
maturitetni predmet, kar pomeni, da:

- je negativen pri obveznem predmetu, vendar
doseže vsaj 80 % točk potrebnih za oceno zd(2) ter so
vsi ostali predmeti pozitivni (od teh vsaj dva z oceno
db(3))

- je negativen pri izbirnem predmetu, vendar doseže
vsaj 80 % točk potrebnih za oceno zd(2) ter so vsi
ostali predmeti pozitivni (od teh vsaj eden z oceno
db(3))
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Število točk na maturi

◼ Kandidat lahko opravi maturo z najmanj 10 točkami,
če pri vseh predmetih doseže oceno zadostno (2).

◼ Kandidat lahko opravi maturo z največ 34 točkami,
če izbere dva predmeta na VR in pri vseh predmetih
doseže oceno odl(5); pri slovenščini in predmetih na
VR mora doseči zgornjo polovico ocene odl(5).

◼ Zlati maturanti so tisti, ki dosežejo 30 točk ali več.
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Uspeh na maturi

◼ Če kandidat ni uspešen pri največ dveh 
predmetih, lahko opravlja popravne izpite še 
nadaljnji dve leti.

◼ Če kandidat ni uspešen pri treh ali več predmetih, 
ponavlja maturo v celoti.
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Izboljševanje

◼ Kandidat lahko še dve leti po opravljeni maturi 
pristopi k izboljševanju mature.

◼ Pristopi lahko samo enkrat in takrat izboljšuje 
enega, dva, tri, štiri ali vse predmete. Opravlja iste 
predmete, zamenja lahko le nivo.

◼ Šteje se boljši uspeh.

◼ Točke, dosežene s praktičnim delom (seminarske 
naloge, laboratorijske in terenske vaje) so trajne. 
Pri izboljševanju praktičnega dela se štejejo točke 
zadnjega pristopa.
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Potek – dolžnosti dijakov

◼ oddaja prijave (do 30. 3.)

◼ oddaja seminarskih nalog, vaj in poročil za interni 
del mature (do 15. 4.)

◼ sprememba prijave (menjava izbirnega predmeta ali 
nivoja), vendar le zaradi spremenjenih vpisnih 
pogojev na fakultetah (do 29. 4.)

◼ zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih 
razlogov (19. 5.)

◼ zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno 
odjavo na šoli (25. 5.)
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Koledar – spomladanski rok

◼ predmaturitetni preizkusi bodo potekali v mesecu 
marcu

➢ izvedla se bo SLO (2. 3.), MAT (8. – 12.3.)

➢ ostali predmeti se izvedejo v dogovoru s 
profesorji

➢ ker predmaturitetni preizkusi niso več 
obvezni, jih  ministrstvo ne plačuje, zato bodo 
dijakom predmaturitetne pole zaračunane 
(dogovor na svetu staršev) 
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Koledar – spomladanski rok

◼ 4. maj   SLOVENŠČINA – (Izpitna pola 1 – ESEJ)

◼ 17. maj   SEZNANITEV S TOČKAMI INTERNEGA DELA 

◼ 29. maj - 16. junij  PISNI IZPITI

◼ 14. junij – 23. junij  USTNI IZPITI (ustni izpiti tudi 5. junija in 
12. junija)

◼ 12. julij     REZULTATI MATURE in svečana podelitev

maturitetnih spričeval v šoli ter informacije

glede vpogleda v izpitne pole in pritožbe

◼ 12. julij – 14. julij E- VPOGLEDI V IZPITNO 
DOKUMENTACIJO

◼ 15. julij   ZADNJI ROK ZA VLOŽITEV UGOVORA NA OCENO
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◼ interni del iz ZGODOVINE (začetek marca; pisni del internega 
dela, konec marca )

◼ 4. maj 2021 – SLOVENŠČINA (Izpitna pola 1 – šolski esej)
◼ 29. maj 2021 – ANGLEŠČINA
◼ 31. maj – SLOVENŠČINA (Izpitna pola 2)
◼ 1. junij 2021 – PSIHOLOGIJA
◼ 2. junij 2021 – BIOLOGIJA
◼ 3. junij 2021 – GEOGRAFIJA
◼ 5. junij 2021 – MATEMATIKA
◼ 8. junij 2021 – NEMŠČINA
◼ 9. junij 2021 – ZGODOVINA
◼ 11. junij 2021 – FIZIKA 
◼ 14. junij 2021 – INFORMATIKA 
◼ 16. junij 2021 – KEMIJA

Spomladanski rok – pisni del (podrobno)
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Koledar – jesenski rok

◼ 13. julij                     ZADNJI ROK ZA PRIJAVO

◼ 14. avgust                zadnji rok za poznejšo prijavo iz 
upravičenih razlogov 

◼ 20. avgust                zadnji rok za predložitev dokazil 
oziroma pisno odjavo

◼ 3. teden v avgustu  ROK ZA ODDAJO VAJ, 
SEMINARSKIH NALOG

◼ 24. avgust – 31. avgust PISNI IZPITI (24. 8. 
slovenščina, 25. 8. matematika)

◼ 24. avgust – 3. september USTNI IZPITI

◼ 3. september – seznanitev s točkami praktičnega dela

◼ 16. september    REZULTATI MATURE
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Kje dobim informacije

◼ spletno mesto Gimnazije Jesenice

www.gimjes.si (pod razdelkom matura)

◼ oglasna deska za maturo (v šoli) 

◼ spletno mesto Državnega izpitnega centra

www.ric.si

◼ na vprašanja odgovarjam tudi po elektronski 
pošti, in sicer na naslovu  
bostjan.modrijan@gimjes.si
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Kje dobim to predstavitev in dodatne informacije?

◼ spletno mesto Gimnazije Jesenice

www.gimjes.si (pod razdelkom matura)
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HVALA ZA POZORNOST !

VPRAŠANJA …


