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PPRRIIJJAAVVAA  KK  SSPPLLOOŠŠNNII  MMAATTUURRII  22002200  --  DDIIJJAAKKII  

 

DIJAKI 4.a, 4.b 

 

Na splošno maturo v spomladanskem roku se boste prijavili (tako kot ste izpolnili 

tudi predprijavo) preko eAsistenta v razdelku »Matura«, torej na istem mestu, 

kjer ste izpolnjevali predprijavo. Prijave bodo odprte od vključno srede, 8 

januarja, do vključno ponedeljka, 23. marca 2020.  

Na spletni strani eAsistenta boste že videli vašo izbiro ob predprijavi: vašo izbiro 

lahko v prijavi spremenite ali pa ne, vsekakor pa ne smete v nobenem primeru 

pozabiti klikniti gumba na dnu spletne strani: »Oddaj prijavnico«! Po oddaji 

prijavnice prijavnico natisnite in podpisano prinesete v šolo razredniku oz. 

tajniku za splošno maturo. 

Če ne boste kliknili gumba »Oddaj prijavnico«, na splošno maturo ne boste 

prijavljeni! 

 

Na jesenski rok splošne mature se ne boste prijavljali preko eAsistenta, pač pa s 

pomočjo obrazca prijave, ki ga boste dobili pri tajniku. S sabo morate imeti EMŠO. 
 

DIJAKI 4.d 

 

Dijaki iz 4.d  zaključite izobraževanje s poklicno maturo. Dodatni maturitetni izpit 

lahko opravljate iz predmeta le, če je tak izpit pogoj za vpis v študijski program za 

pridobitev univerzitetne izobrazbe oz. se upošteva pri izbiri kandidatov v tak 

program (25. člen ZMat; MIK SM, str. 12).  
 

Prijavo (obrazec!) boste izpolnili pri tajniku mature, zato se obrnite nanj. 

S sabo prinesite osebno izkaznico oz. drug dokument z EMŠOm.  

 

DIJAKI DRUGIH ŠOL 

 

Dijaki drugih šol (šol, na katerih ne izvajajo splošne mature) izpolnijo prijavo v 

naši šoli – izpolnijo obrazec »Prijava k splošni maturi« pri tajniku splošne mature. 
Obrazec boste dobili v šoli. Ob izpolnjevanju prijave boste morali napisati EMŠO, 

zato OBVEZNO prinesite s sabo dokument (osebno izkaznico, vozniško 

dovoljenje ali potni list), ki ga vsebuje! S sabo prinesete tudi kopije spričeval 
vseh dosedanjih let srednješolskega izobraževanja. 

 

 

 

Tajnik ŠMK SM: 

Franc Grlica 



matura_internet/prijava.doc 

PPRRIIJJAAVVAA  KK  SSPPLLOOŠŠNNII  MMAATTUURRII  22002200  --  OOBBČČAANNII  
 
Vsi, ki nimajo več statusa dijaka v gimnazijskem programu ali srednjem strokovnem 

izobraževanju, morajo opravljanje maturitetnih izpitov plačati in tajniku kot dokaz o 

plačilu ob prijavi predložiti fotokopijo plačilnega naloga. Vzorec plačilnega naloga 

dobite pri tajniku, si ga ogledate na maturitetni oglasni deski pri učilnici št. 26 ali na 

internetnih straneh šole. 

 

PPRRIIJJAAVVEE  BBOOSSTTEE  LLAAHHKKOO  OOBBČČAANNII  OORRGGAANNIIZZIIRRAANNOO  IIZZPPOOLLNNJJEEVVAALLII  

NNAA  ŠŠOOLLII  VV  PPOONNEEDDEELLJJEEKK,,  2233..  MMAARRCCAA  2200220099,,  OOBB  1144..1100  ((DDOO  1155..0000))  VV  

MMAATTUURRIITTEETTNNEEMM  KKAABBIINNEETTUU  ŠŠTT..  2211..    SS  SSAABBOO  IIMMEEJJTTEE  FFOOTTOOKKOOPPIIJJEE  

VVSSEEHH  PPOOTTRREEBBNNIIHH  DDOOKKUUMMEENNTTOOVV  ((TTUUDDII  FFOOTTOOKKOOPPIIJJEE  PPLLAAČČIILLAA  

IIZZPPIITTOOVV))!!  

  

OObbrraazzeecc  pprriijjaavvee  ddoobbiittee  pprrii  ttaajjnniikkuu  aallii  nnaa  sspplleettnniihh  ssttrraanneehh    mmiinniissttrrssttvvaa.   
 

Pogoje prijave k maturi določata Zakon o maturi (ZMat) in Izpitni red. Zato si pred 

prijavo preberite spletne strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si) oz. naslednje 

člene Zakona o maturi: 

 ZMat, 24. člen (pravica do opravljanja mature): “Splošno maturo lahko opravlja 

kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno 

opravljenem maturitetnem tečaju.  

Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega 

odstavka, če je ali bo v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 

let.” 

 ZMat, 25. člen (opravljanje posameznega izpita splošne mature): “Izpite iz 

posameznih predmetov splošne mature lahko opravlja kandidat, ki je že opravil 

splošno maturo ali poklicno maturo oziroma kandidat, ki opravlja poklicno 

maturo, ter kandidati, ki jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot 

maturitetno spričevalo, če so ti predmeti pogoj za vpis v visokošolski študijski 

program oziroma se upoštevajo pri izbiri kandidatov za vpis v tak program.”  

 ZMat, 26. člen (prijava k maturi oziroma posameznemu predmetu splošne mature): 

“Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan 

oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni oziroma 

poklicni tečaj. 

Kandidat, ki splošno maturo opravlja v skladu z drugim odstavkom 24. člena tega 

zakona, oziroma kandidat, ki opravlja posamezni predmet splošne mature v skladu s 

25. členom tega zakona, se prijavi na Državni izpitni center, ki ga razporedi na srednjo 

šolo. 

Srednja šola iz prvega in drugega odstavka tega člena je kandidatu dolžna zagotoviti 

opravljanje mature oziroma posameznega predmeta splošne mature.”  

 ZMat, 40. člen (izboljšanje ocen): “Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati 

oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega 

opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov.  

Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.” 

[P.s.:  Upošteva se le boljša ocena pri pisnem delu izpita, pri seminarskih nalogah, 

vajah… pa ne!!!] 

 Zmat, 41. člen; popravljanje negativnih ocen splošne mature): »Kandidat, ki je 

ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do 

http://www.ric.si/
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ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju 

splošne mature na isti šoli.« 

To pomeni: ima pravico do največ štirikratnega ponovnega opravljanja negativno 

ocenjenih predmetov splošne mature v prvih 4 zaporednih izpitnih rokih po 

opravljanju cele splošne mature na isti šoli. 

ZMat, 41. člen: »Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona 

opravlja splošno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno ali izboljšuje 

oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del splošne mature.”  

 

 Izpitni red, 9. člen: “Kandidat se v rokih, določenih s pravilnikom in maturitetnim 

koledarjem, prijavi k maturi s prijavnico in v roku predloži dokazila o izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje mature.” 

 Izpitni red, 10. člen: “Kandidat opravlja maturo na šoli, na kateri je vpisan oziroma na 

kateri je končal zadnji letnik izobraževanja, drugi kandidati pa na šoli, ki si jo sami 

izberejo. Ustni in pisni del posameznega predmeta izbirnega dela mature lahko 

opravlja tudi na drugi šoli. O tem odloči šolska maturitetna komisija izbrane šole.”  

 Tajnik: Predmet izbirnega dela mature opravlja na drugi šoli le, če izpita iz želenega 

predmeta ne izvajajo na matični šoli. 

 
Na osnovi navedenih členov velja naslednje: 

OObbččaannii::  OOpprraavvlljjaannjjee  cceellee  ssppllooššnnee  mmaattuurree  
Zakon razlikuje dve vrsti občanov in na tej osnovi tudi različne pogoje za prijavo : 

a) Pogoja za prijavo občanov, ki v letu opravljanja splošne mature še ne bodo izpolnili 21 let 

starosti ter občani (ne glede na starost!), ki so uspešno zaključili program gimnazija:  

 uspešno končan četrti letnik gimnazije 

 prijava možna le na šoli, kjer ga je končal 

Uspešno se prijavi tako, da: 

1. izpolni obrazec Prijavo k splošni maturi  (v njem zaradi lažje dosegljivosti navede tudi tel. 

številko; obrazec je dosegljiv tudi na  spletnih straneh Ministrstva. 

2. v njem navede EMŠO  

3. predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, torej spričevala zadnjih 2 letnikov 

4. predloži fotokopijo plačila 

 

b) Pogoji za prijavo občanov, ki so ali bodo v tem letu stari najmanj 21 let in niso zaključili 

programa gimnazija:  

 nobenega pogoja! (ZMat, 24. člen) 

 prijava možna na katerikoli šoli, ki izvaja splošno maturo 

Tak občan se uspešno prijavi tako, da: 

1. izpolni obrazec Prijavo k splošni maturi  (v njem zaradi lažje dosegljivosti navede tudi tel. 

številko; obrazec je dosegljiv tudi na  spletnih straneh Ministrstva. 

2. v njem navede EMŠO  

3. predloži dokazilo o izpolnjevanju pogojev, torej kopijo izpiska iz matične knjige 

4. predloži fotokopijo plačila 
 

 

OObbččaannii::  OOpprraavvlljjaannjjee  ppoossaammeezznneeggaa  ((ddooddaattnneeggaa))  iizzppiittaa  ssppllooššnnee  mmaattuurree  
Pogoji:  

 osnovni predpogoj za vse naslednje: da so ti predmeti pogoj za vpis v visokošolski 

študijski program oziroma se upoštevajo pri izbiri kandidatov za vpis v tak program (ZMat, 

25. člen) 
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 že opravljena splošna ali poklicna matura (dokaz: kopija spričevala) (ZMat, 25. člen). Splošni 

uspeh na splošni maturi se s tem ne izboljša! Kandidat dobi le obvestilo o uspehu – o uspešno 

opravljenem izpitu na splošni maturi. 

 prijava k opravljanju poklicne mature (dokaz: potrdilo o prijavi) (ZMat, 25. člen) 

 v tujini pridobljeno spričevalo, ki je nostrificirano kot maturitetno spričevalo (dokaz: 

nostrificirano spričevalo) (ZMat, 25. člen) 

 izpit opravlja na šoli, na kateri je končal zadnji letnik oz. kjer je končal maturitetni tečaj 

(ZMat, 26. člen) 

 

Kandidat se uspešno prijavi tako, da: 

 izpolni Prijavo k izpitu (v njej zaradi lažje dosegljivosti navede tudi tel. številko; obrazec je 

dosegljiv tudi na  spletnih straneh Ministrstva. 

 navede v njej EMŠO 

 predloži dokazila (kopije spričeval zadnjih 2 letnikov, kopijo maturitetnega … spričevala, 

dokaz o prijavi k poklicni maturi…) 

 predloži fotokopijo dokazila o plačilu izpita 

 

OObbččaannii::  IIzzbboolljjššeevvaannjjee  oocceennee  ssppllooššnnee  mmaattuurree  
Pogoje določa 40. člen ZMat:  

 opravljena matura (dokaz: maturitetno spričevalo) 

 enkratno izboljševanje ocene iz enega ali več predmetov 

 ne več kot 2 leti od opravljanja mature 

 šole opravljanja izpita zakon ne določa (opravlja lahko na katerikoli šoli, ki izvaja splošno 

maturo) 

 

Kandidat se uspešno prijavi tako, da: 

 izpolni Prijavo k maturitetnemu izpitu (za vsak predmet posebej!; v njej zaradi lažje 

dosegljivosti navede tudi tel. številko; obrazec je dosegljiv tudi na  spletnih straneh 

Ministrstva.  

 navede v njej EMŠO 

 predloži dokazila (kopije spričeval zadnjih 2 letnikov, kopijo maturitetnega spričevala) 

 predloži fotokopijo dokazila o plačilu izpita 

 

OObbččaannii::  PPoopprraavvlljjaannjjee  nneeggaattiivvnniihh  oocceenn  nnaa  ssppllooššnnii  mmaattuurrii  
Pogoje določa 41. člen ZMat:  

 najmanj 3 pozitivne ocene na splošni maturi (dokaz: maturitetno spričevalo) 

ZMat-A, 8.člen: 

 največ štirikratno opravljanje negativno ocenjenih predmetov v prvih štirih zaporednih 

rokih po opravljanju splošne mature na isti šoli 

 

Kandidat se uspešno prijavi tako, da: 

 izpolni Prijavo k maturitetnemu izpitu (za vsak predmet posebej!; v njej zaradi lažje 

dosegljivosti navede tudi tel. številko; obrazec je dosegljiv tudi na  spletnih straneh 

Ministrstva.  

 navede v njej EMŠO 

 predloži dokazila (kopije spričeval zadnjih 2 letnikov, kopijo maturitetnega spričevala kot 

dokaz o pozitivno ocenjenih predmetih) 

 predloži fotokopijo dokazila o plačilu izpita 
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Vse informacije v zvezi opravljanjem splošne mature na naši šoli – tako 

za dijake kot občane - se tekoče ažurirajo na maturitetni oglasni deski v 

šoli pri učilnici št. 26. 

 

tajnik ŠMK SM: 

Grlica Franc 


