Šolsko leto ……….. /……..

Številka prijave ……………

PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI
Pred izpolnjevanjem prijave preberite navodilo na zadnji strani!
Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.

A. OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIŠČA KANDIDATA
1. Ime in priimek……………………………….……………………………………………….…
2. Spol

1-M

2-Ž

3. EMŠO:
4. Datum rojstva (dd, mm, leto) ………………………………………………….………..……..
5. Kraj rojstva ………………………….

6. Država rojstva.…………………………………..

7. Naslov stalnega bivališča……………………………………………………………………….
8. Poštna številka

kraj pošte………………………………………………………….

9. E-naslov ………………………………………… Tel. št. ……………………………………
B. POGOJI ZA OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE
10. Splošno maturo opravljam na podlagi izpolnjevanja naslednjega pogoja:
Pogoj
a) uspešno končan 4. letnik
gimnazije
b) uspešno opravljen maturitetni
tečaj
c) starost 21 let (drugi odstavek 24.
člena Zakona o maturi)

Datum uspešno končanega 4. letnika gimnazije ali
uspešno opravljenega maturitetnega tečaja

Izjavljam, da do dne prijave k splošni maturi nisem
uspešno končal 4. letnika gimnazije oziroma uspešno
opravil maturitetnega tečaja.

C. OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE
11. Ime in naslov šole, kjer bom opravljal splošno maturo...........................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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12. Prijavljam se k opravljanju splošne mature:
Maturitetni
predmeti

Ime
predmeta

Raven
zahtevnosti

Izpitni
rok*

materni jezik

a

b

osnovna

višja

a

b

tuji jezik

osnovna

višja

a

b

izbirni predmet

osnovna

višja

a

b

izbirni predmet

osnovna

višja

a

b

Šesti predmet

osnovna

višja

a

b

matematika

matematika

*a-spomladanski izpitni rok
b-jesenski izpitni rok

13. Na drugi šoli želim opravljati izpite iz naslednjih izbirnih maturitetnih predmetov:
Ime in naslov šole

Maturitetni predmet

Raven zahtevnosti

Izpitni rok

Izbirni predmet:

osnovna

višja

a

b

Izbirni predmet:

osnovna

višja

a

b

Šesti predmet:

osnovna

višja

a

b

*a-spomladanski izpitni rok
b-jesenski izpitni rok

14. Splošno maturo bom opravljal v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih, na podlagi
izpolnjevanja naslednjega pogoja, ker:
a)
b)
c)

sem udeleženec izobraževanja odraslih oziroma sem star 21 ali več let,
sem kandidat s posebnimi potrebami,
mi je opravljanje splošne mature v dveh delih odobrila Državna komisija za splošno
maturo s sklepom.

15. Podpis staršev ali skrbnikov

Podpis kandidata

………………………………..

………………………………

Datum………………………..
S svojim podpisom jamčim za verodostojnost in popolnost navedenih podatkov in izjavljam,
da sem seznanjen s tem, da ima lahko navajanje napačnih podatkov kazensko-pravne
posledice.
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V primeru, da bom dosegel/-a izjemen splošni uspeh oziroma izjemen uspeh pri posameznih
predmetih, podpisani/-a dovoljujem ministrstvu, pristojnem za izobraževanje in Državnemu
izpitnemu centru objavo mojega imena, priimka, kraja šole in doseženega uspeha na maturi v
gradivu, ki bo predstavljeno medijem in objavljeno na spletnih straneh ministrstva, pristojnega
za izobraževanje in Državnega izpitnega centra.
Datum: _____________________

Podpis: ____________________________

V primeru, da bom dosegel/-a izjemen splošni uspeh pri maturi podpisani/-a dovoljujem, da za
namen sprejema najboljših maturantov pri predsedniku države, predsedniku vlade in ministru
pristojnemu za izobraževanje, Državni izpitni center ali šola posredujeta moje osebne podatke
(ime, priimek, stalni naslov in število točk na maturi) službam, ki organizirajo sprejem najboljših
maturantov. S tem tudi dovoljujem objavo navedenih osebnih podatkov, fotografij in video
posnetkov s prireditve ob sprejemu v javnih medijih.
Datum: _____________________

Podpis: ____________________________

16. Priloge (ustrezno obkrožiti):
I.
II.

III.

Kandidat, ki opravlja splošno maturo v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o
maturi (starost 21 let) in
Kandidat, udeleženec izobraževanja odraslih:
- fotokopija dokazila o plačilu stroškov opravljanja splošne mature v znesku, ki ga določi
Državni izpitni center;
Kandidat s posebnimi potrebami, ki je upravičen do prilagojenega načina izvajanja mature:
- Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnim potrebami pri opravljanju mature na
predpisanem obrazcu z njenimi prilogami;
Resničnost navedb bo šola preverila po uradni dolžnosti.

………………………………………………………………………………………………………………………….
(izpolni šola)
POTRDILO O PRIJAVI K SPLOŠNI MATURI
Kandidat…….…………………………………………………., rojen……………………………………………..
v-na………………………………………………………………., se je dne……………………………………….
na šoli………………………………………………………………………………………………………………….
prijavil k splošni maturi. Prijava ima številko ………………………..………..

Datum………………………………..

M.P.

Podpis odgovorne osebe
…………………………………

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
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Podatke vpišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Enotno matično številko občana, datum rojstva, poštno
številko in datum zaključka izobraževanja vpišite z arabskimi številkami (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).
Rubrike v prijavi so označene s številkami, ki se ujemajo s številkami v teh navodilih.
1. Napišite svoje ime in priimek kot je napisano v osebnem dokumentu.
2. Spol označite tako, da obkrožite ustrezno številko.
3.-4. Vpišite enotno matično številko občana tako, kot je navedeno v osebnem dokumentu. Če matične številke
občana nimate (npr. tuji državljani), vpišite datum rojstva.
5.-8. Vpišite zahtevane podatke iz osebnih dokumentov.
9. Vpišite elektronski naslov in/ali telefonsko številko, kjer ste trenutno dosegljivi v primeru dopolnitve podatkov.
10. V stolpcu Pogoj obkrožite črko pred izobraževalnim programom, po katerem se izobražujete oziroma ste ga že
končali.
V stolpcu Datum uspešno končanega četrtega letnika gimnazije ali uspešno opravljenega maturitetnega tečaja
vpišite datum tisti, ki ste izobraževanje po programu že končali. V nasprotnem primeru pustite prostor prazen.
11. Vpišite ime in naslov šole, na katero se s to prijavo prijavljate k opravljanju splošne mature.
12. V stolpcu Ime predmeta vpišite v okenca predmete, iz katerih boste opravljali splošno maturo.
Materni jezik je slovenščina. V šolah z italijanskim učnim jezikom je namesto slovenščine italijanščina, v
Dvojezični srednji šoli v Lendavi pa kandidat lahko izbere slovenščino ali madžarščino.
Pri tujem jeziku skupnega dela splošne mature navedite, iz katerega tujega jezika boste opravljali maturitetni
izpit.
Vpišite imeni dveh predmetov, iz katerih boste opravljali maturitetna izpita v izbirnem delu splošne mature.
Rubriko za šesti predmet izpolnite samo tisti, ki ste se odločili opravljati maturitetni izpit iz šestega predmeta.
Raven zahtevnosti je lahko osnovna ali višja. Pri vsakem predmetu označite raven za katero ste se odločili.
Izpitni rok je lahko spomladanski (a) ali jesenski (b). Pri vsakem predmetu obkrožite izpitni rok, v katerem boste
opravljali splošno maturo iz tega predmeta. V dveh delih lahko opravljajo splošno maturo le udeleženci
izobraževanja odraslih, kandidati s posebnimi potrebami, kandidati stari 21 let ali več in kandidati, ki jim Državna
komisija to odobrila s sklepom.
13. Rubriko izpolnite samo kandidati, ki boste opravljali izpite iz predmetov izbirnega dela splošne mature na drugi
šoli, ker jih šola, na katero se prijavljate k opravljanju splošne mature, ne bo izvajala.
Pri navedbi šole na kateri boste opravljali izpit iz posameznih izbirnih predmetov splošne mature navedite ime in
naslov te šole.
Ostale podatke vnesite enako kot pri točki 11.
14. Rubriko izpolnijo samo kandidati, ki bodo splošno maturo opravljali v dveh delih v dveh zaporednih rokih in so
to svojo namero izkazali že v točkah 11 in 12 te prijave. Obkrožite črko pred odgovorom, na podlagi katerega
lahko opravljate splošno maturo v dveh delih.
15. Prijavo k splošni maturi podpišite sami oziroma za nepolnoletne dijake tudi starši (skrbniki).
16. Priloge k prijavi:
- Kandidat, ki v šolskem letu, v katerem namerava opravljati maturo, nima statusa dijaka (udeleženec izobraževanja
odraslih; kandidat, ki opravlja splošno maturo v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (starost
21 let)), predloži dokazilo o plačilu stroškov opravljanja splošne mature v znesku, ki ga določi Državni izpitni
center.
- Kandidat s posebnimi potrebami, ki je upravičen do prilagojenega načina izvajanja mature, predloži Vlogo za
uveljavljanje pravic kandidata s posebnim potrebami pri opravljanju mature na predpisanem obrazcu z njenimi
prilogami.

Potrdilo izpolni šola in ga po oddani prijavi k splošni maturi izroči kandidatu.
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