
MATURA 2018 – SPOMLADANSKI ROK 

 

Navodila maturantom 
 

PISNI IZPITI: 
Spomladanski rok  mature 2018 se začne v torek, 29. 5. 2018, s pisnim izpitom iz slovenščine 

in bo potekal po naslednjem vrstnem redu: 

 

 29. 5. 2018: slovenščina (2. pola)  (na Gosposvetski  9 v N in M etaži) 

 2. 6. 2018 : angleščina (na Gosposvetski 9 v N etaži) 

 4. 6. 2018: elektrotehnika, računalništvo (na Gosposvetski  9 v N in M etaži) 

 6. 6. 2018: nemščina (na Gosposvetski  9 v N in M etaži) 

 7. 6. 2018: zgodovina (na Gosposvetski  9 v N in M etaži) 

 8. 6. 2018: fizika (na Gosposvetski  9 v N in M etaži) 
 

 9. 6. 2018: matematika (na Gosposvetski  9 v N in M etaži) 
 

Kandidati  se na dan pisnega  izpita zberejo  v šoli ob 8.30.  

Ob 8.40 gredo v učilnice in se razporedijo po sedežnem redu, ki bo prilepljen na vratih 

učilnic. 

S seboj prinesejo identifikacijski dokument  (dokument s sliko). Oblačila, torbe in podobno 

pustijo na obešalnikih v učilnici, mobitele pustijo doma oz.oddajo nadzornima učiteljema,  pri 

sebi imajo lahko samo dovoljene pripomočke. Upoštevajo navodila nadzornih učiteljev. 

Seznam dovoljenih pripomočkov in  natančen razpored časovne razporeditve za posamezne 

predmete ter navodila za dijake so nalepljeni na oglasni deski pri prostoru za dežurne dijake 

na Gosposvetski 9.  

 

Vsi pisni preizkusi se začnejo ob 9.00. 

 

Kandidat lahko zamudi na izpit največ za 30 minut (velja za 1. izpitno polo), vendar se mu čas 

pisanja ne podaljša. 

 

Pri tujem jeziku kandidati uporabljajo svoje slovarje, ki jih prinesejo v šolo in dajo v pregled 

nadzornima učiteljema. V šoli rezervnih slovarjev ne bo na razpolago! 

 

USTNI IZPITI: 
Ustni izpiti bodo potekali med 13. 6. in 22. 6. 2018. 

 

Razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski  3. 6. 2018. 

 

Kandidati imajo lahko na dan največ en ustni izpit. Kandidati s 5. predmetom imajo lahko ob 

ustnem izpitu tudi zagovor izdelka na poklicni maturi. 

 

 Morebitne napake javite osebno tajnici mature Nataši Hauptman. 

 

 

 

Maribor, 16. 5. 2018                         Tajnica ŠMK SM: Nataša Hauptman, prof. 

 

 


