
Prijave na maturo - spomladanski rok 2017 
 

DIJAKI 4. LETNIKOV 
Dijaki 4. letnikov bodo obrazce za prijavo k maturi dobili po zimskih počitnicah. Prijave bodo oddali 
razrednikom do 28. marca 2017.  
Dijaki z drugih šol, ki bodo opravljali dodatni izpit k poklicni maturi, prinesejo prijavnico in fotokopijo 
spričeval z zadnjima ocenama  izbranega predmeta. 
 

KANDIDATI  S STATUSOM DIJAKA V PROGRAMU, KJER OPRAVLJAJO ZAKLJUČEK 
IZOBRAŽEVANJA 
Bivši dijaki, ki bi želeli opravljati maturo, popravne izpite na maturi oz. izboljševati ocene, se morajo 
prijaviti najkasneje do  

28. marca 2017 do 12.00 ure. 
 Obrazce kupite sami ali  jih natisnite s spleta na naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport 

 Za prijavo na celotno maturo izpolnite obrazec Prijava k maturi (DZS 1,220) 

 Za prijavo k popravnim izpitom in izpitom za izboljšanje ocene pa obrazec Prijava k izpitu (DZS 
1,222, za vsak predmet posebej). Napačno izbrane in izpolnjene obrazce bomo zavrnili.  

 

OSTALI (21. LETNIKI, KANDIDATI BREZ STATUSA DIJAKA V PROGRAMU, KJER OPRAVLJAJO 
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA) 
Vsi, ki bi želeli opravljati maturo, popravne izpite na maturi oz. izboljševati ocene, pa nimajo statusa dijaka, 
se morajo prijaviti najkasneje do  

28. marca 2017 do 12.00 ure 
 Obrazce kupite sami ali  jih natisnite s spleta na naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport 
 Za prijavo na celotno maturo izpolnite obrazec Prijava k maturi (DZS 1,220) 
 Za prijavo k popravnim izpitom in izpitom za izboljšanje ocene pa obrazec Prijava k izpitu (DZS 

1,222, za vsak predmet posebej). Napačno izbrane in izpolnjene obrazce bomo zavrnili.  
 Prijavi je potrebno predložiti fotokopijo plačane položnice Državnemu izpitnemu centru. Glede 

plačila si oglejte dopis Državnega izpitnega centra na maturitetni oglasni deski pred tajništvom  ali 
na spletni strani Državnega izpitnega centra pri informacijah za 21. letnike. Položnica mora biti 
pravilno izpolnjena, sicer Državni izpitni center vašega vplačila ne potrdi. 

 Prijavi je potrebno predložiti tudi fotokopijo plačane položnice šoli. Cena posameznega izpita je   
18 EUR, celotne mature  90 EUR. Transakcijski račun šole je 01100-6030694315, sklic pa  00 88888. 

 S seboj prinesete tudi fotokopijo zadnjega spričevala. 

 
Prijavnice oddajte OSEBNO tajnici šolske maturitetne komisije v času maturitetnih 
govorilnih ur (vsak četrtek –(razen počitnic in 9.3.) od 11.00 do 11.30). Prosim, da prijave 
oddate v februarju ali začetku marca in ne čakate na zadnji dan. Za več informacij: 
andreja.droljc@sentvid.org. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 30. november 2016                                                                             Andreja Droljc, tajnica ŠMK 
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