Državna komisija za splošno maturo je na podlagi 80. člena Pravilnika o splošni maturi (Ur. l.
RS, št. 29/2008 in 40/2011) na 10. izredni ocenjevalni seji, 7. 7. 2011, sprejela
NAVODILA ZA IZVEDBO POSTOPKA REŠEVANJA UGOVORA NA NAČIN
IZRAČUNA IZPITNE OCENE PRI SPLOŠNI MATURI
1. člen
(pisni ugovor)
V skladu z določili drugega odstavka 50. člena Zakona o maturi (ZMat – UPB1, Ur. l. RS, št.
1/07) lahko kandidat najpozneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo predloži
obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene Državni komisiji za splošno maturo
(v nadaljnjem besedilu: DK SM). Priloži tudi dokazilo o plačanem znesku stroškov ugovora.
Če je ugovor upravičen, se mu vplačani znesek vrne.
2. člen
(naloga Ric)
Postopek preverjanja načina izračuna izpitne ocene izvede Državni izpitni center (v
nadaljnjem besedilu: Ric), ki pripravi podrobnejši opis načina preverjanja posameznih alinej,
določenih v 3. členu teh navodil.
Direktor Rica določi delovno skupino, ki izvede preverjanje, in izpolni Obrazec za preverjanje
pravilnosti izračuna izpitne ocene pri splošni maturi (v nadaljnjem besedilu: obrazec UNI-12),
ki je priloga teh navodil.
3. člen
(postopek reševanja ugovora)
V postopku reševanja ugovora na način izračuna izpitne ocene se na podlagi kandidatovih
navedb v ugovoru preveri:
1. ali so bile ocenjene vse naloge oziroma vsi deli izpita,
2. skladnost arabskih številk in označenih kvadratkov na ocenjevalnih obrazcih,
3. pravilnost izračunane vsote na ocenjevalnem obrazcu,
4. različnost šifer zunanjih ocenjevalcev na ocenjevalnih obrazcih in na listih za
odgovore,
5. pravilno označeno ocenjevanje na ocenjevalnih obrazcih in na listih za odgovore,
6. pravilnost računalniških izpisov števila točk in izračunov povprečnega števila točk,
7. pravilnost izračuna povprečnega števila točk oziroma upoštevanje števila točk
kontrolnega ocenjevanja,
8. upoštevanje posebnosti pri načinu ocenjevanja,
9. pravilnost končne ocene glede na določene meje med ocenami,
10. upoštevanje prilagojenih navodil za ocenjevanje pri kandidatih s posebnimi potrebami.
V postopku reševanja ugovora na način izračuna izpitne ocene se izpitne pole ne ocenjujejo
ponovno.

4. člen
(odločitev DK SM)
DK SM odloča o ugovoru na način izračuna izpitne ocene na podlagi pregleda spisa kandidata
in obrazca UNI-12, ki ga izpolni član delovne skupine Rica pri preverjanju.
5. člen
(vrstni red reševanja)
Če kandidat vloži ugovor na oceno in hkrati ugovor na način izračuna izpitne ocene, se spis
praviloma najprej vroči v pregled izvedencu v postopku ugovora na oceno, nato pa se izvede
še postopek ugovora na način izračuna izpitne ocene, v katerem član delovne skupine Rica
preveri vse alineje iz 3. člena teh navodil, razen 2. in 3. alineje, ki sta bili preverjeni že v
postopku ugovora na oceno.
6. člen
(uveljavitev navodil)
Navodila začnejo veljati z dnem sprejetja na DK SM in se začnejo uporabljati pri splošni
maturi 2012. Z dnem njihove uporabe prenehajo veljati Navodila za izvedbo postopka
reševanja ugovora na način izračuna izpitne ocene pri splošni maturi št. 0071-2/2008 z dne
11. 4. 2008.

Datum:14. 9. 2011
Številka: 0071-1/2011-13
Dr. Blaž Zmazek,
predsednik DK SM
Priloga: OBR-UNI-12

OBRAZEC ZA PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZRAČUNA IZPITNE OCENE PRI SPLOŠNI MATURI
Ime in priimek kandidata: __________________________________
Šifra kandidata: _______________

Predmet: _______________________________________________

Datum prevzema/izročitve dokumentacije:__________________________________________________

Ime in priimek pregledovalca dokumentacije:______________________ Podpis pregledovalca dokumentacije: _________________________
Vrsta preverjanja
1. Ocenjenost vseh vprašanj v izpitni
poli in notranjega dela
2. Skladnost arabskih številk in
pobarvanih krogcev na
ocenjevalnih obrazcih
3. Pravilnost izračunane vsote na
ocenjevalnem obrazcu
4. Različnost šifer ocenjevalcev na
ocenjevalnih obrazcih in na listih
za odgovore
5. Pravilno označeno ocenjevanje na
ocenjevalnih obrazcih in na listih
za odgovore
6. Pravilnost računalniških zapisov
števila točk in izračunov
povprečnega števila točk

Komentar

Sprememba števila točk (–, +)
Izpitna
Izpitna
Izpitna
Notranji
pola 1
pola 2
pola 3
del

7. Pravilnost izračuna povprečnega
števila točk oz. upoštevanje
števila točk kontrolnega
ocenjevalca
8. Upoštevanje posebnosti pri načinu
ocenjevanja
9. Pravilno postavljena ocena glede
na potrjene meje med ocenami
(upoštevaje pogojno pozitivne)
10. Upoštevanje prilagojenih navodil
za ocenjevanje pri kandidatih s
posebnimi potrebami
Končno število točk pri posamezni izpitni
poli oz. delu izpita
Končno število točk po preverjanju z
utemeljitvijo morebitne spremembe

Izpolni Državna komisija za splošno maturo
PREGLED DELOVNE SKUPINE DK SM ZA PROŠNJE, PRITOŽBE IN UGOVORE
V Ljubljani: _________________________________________
Za DK SM: ______________________________
PRIPOMBE:

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________

