SPLOSNA MATUR,.7
Stevilka prijave

Solsko leto

PRIJAVA K IZPITU
IZ PREDMETA SPLOSNE MATURE
navodilo na

Pred

strani!

A. OSEBNI PODATKI IN NASLOV BTVAIISdA KANDIDATA-KE

3. EMSO:
4- Datum rojstva (dan, mesec, leto)
5. Kr-aj. rojstva

-.----

6. Drzava roistva...7- Naslov stalnega bivaliSda

8. PoBtna 5tevilka:

lllt

Kraj poste

Tel. 5L

9- E-naslov

B. POGOJI ZA OPRAVIJANJE IZPITAIZPREDMETA SPLOSNE MATURE
I 0.

Za opravljanje

i4ita

iz predmeta sploine mature i4olnjujem naslednji pogoj :

Datum izpolnitve pogoja

Pogoj
a) opravljena splo5na matura

b) opravljena poklicna matum
c) poklicno maturo bom opravljal-a
I

t. Sola na kateri

se izobraZujete ali ste se izobraZevali

C. OPRAVLJANJE IZPITA IZ PREDMETA SPLOSNE MATURE
12. Ime in sedeZ sole, kjer bom opravljal-a izpit iz predmeta / predmetov sploine mature
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13.

Prijavljam se k opravljanju izpita iz predmeta / predmetov sploine mature:
Ime predmeta

Izpitni rok

Raven zahtevnosti
osnovna

-

vlsJa

ll

b

osrrovna

-

vi5ja

a

b
a

b

-

spomladanski rok

-jesenski rok

Drugi podatki

Podpis kandidata-ke

Podpis starSev ali skrbnikov

Datum

jamtim za verodostojnost in popolnost navedenih podatkov in izjavljam,
ravne posledice.
d, ima lahko Davaja ena inih

S svojim podpisom
s

tem,

14. Priloge (ustrezno

da sem seznatrjeD

obkroate): a) fotokopija letnega spridevala zakljudnega lelnika
b) fotokopija spridevala o kondanem izobraZevanju

c) obrazec Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri
opravljanju mature
d) druga dokazila

V primeru, da bom dosegel/-a izjemen sploSni uspeh oziroma izjemen uspeh pri posamezrih predmetih,
podpisani/-a dovoljujem ministrstvu, pristojnem za izobraievanje in DrZavnemu izpitnemu centru objavo mojega
imena, priimka, kraja Sole in doseZenega uspeha na maturi v gradiw, ki bo predstavljeno medijem in objavljeno na
splelnih straneh ministrstya, prislojnega za izobraisvaoje in DrZavnega izpilnega centra.
Datum:......

Podpis: ...... -......
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NAVODtrI-A ZA IZPOLNJEVA}IJE
Podatke vpiSite z VELIXIMI TISKANINI! RXAMI. Enotno matidno Stevilko obaan4 datum rojstva, postno
Stevilko in datum zakljudka izobraZevanja vpiiite z arabskimiitevilkami (0 123456789).
Rubrike v rl iso oznaienes Stevilkami, kise u
o s Stevilkamiv teh navodilih.

l.
2.
3.

Napisite svoje ime in priimerq kotje navedeno v osebnem dokumentu. Ne pisite pomanjievalnic in ljubkovainih imen.
Spol oznadite tako, da o_bkrozite ustrebo stevilko.
Vpiiite enotno matidno Stevilko obtana tako, kot je navedena v osebnem dokumentu. Stevilke vpilite razlodro, vsako
Stevilko v svoje okence. ie matidne Stevilke obtana nimate (npr. tuji drzavljani), vpisire datum roj;wa
V rubrike vpisite zahtevane podatke iz osebnih dokumentov.
Razloano vpilite naslov stalnega bivalisaa. Stalno bivalisde je kaj stanovanj4 kjer sle stalno prijavljeni. Na ta naslov
vam bomo poSiUali poSto.
Postno Stevilko WiSite v okenc4 v vsako okence eno ltevilko. Pri postni Stevilki vpisite ime kraj4 na katerega se poitna
Stevilka nanaaa.
Vpisite elektronski naslov in/ali telefonsko Slevilko, kjer ste trenutno dosegljivi v prime.u dopolnitve podatkov.
V stolpcu PoSoi obl"ozite Lrko pred pogojem za opravljanje izpila iz predmeta splosne marurg ki ga izpolnjujete ali ga
boste izpolnjevali. Odgovor a) oz b) obkozite tudi kandidati, ki vam je bilo v mjini p dobljeno spriEevalo
nostrificiraro kot maturitetno spridevalo o splosni oz. poklicni maturi.
stolPa.t Dalam iqtolnit e pogoja vpisite datum spriaevala o kondanem izobraZevanju (maturitetno spriievalq
spriaevalo o poklicii maturi). Ce poklicne mature 5e niste opravili injo boste opravljali v istem izpitnem rol-ukot izpi!
k kateremu se prijavljate, pustile rubriko prazno.
VpiSite ime in sedsZ lolg na kateri se izobrazujete oziroma ste se na njej nazadnje izobraZevali.
Vpisite ime in sedeZ Sole, na katero se s to prravo prtavljate k opravljanju izpita iz predmeta / predmetov splosne
matureV stolpcJ Ime Predmeta vpilite v okence ime predmeta splosne maturq iz katerega boste opravljali izpit.
Raven zohlevnosti je lahko osnovna ali visja. Obkrozitc rcven. za katero ste se odloiili. de pri predmctu ni dveh ravni
za}tevnosti, obkozite osnovno laven.
Iqitni rok ie lahko spomladanski (a) ali .jesenski (b)- Obkozire izpitni rok, v katerem boste opravuali izpit iz rega
predmela.
de se prijavljate k opravljanju izpita iz dveh prcdmetov splosne maturg izpolnite rubriki za vsak predmet posebej.

4-6.
7.
8.
9.
10.

v

l.
12.
I

13.

Dmei podatki

V to rub.iko

vpi5ite podatke, za katere menitg da so pomembni in

kasnej5a prijava iz

jih

niste imeli moZnost ynesti v obrazec (npr.

opravidljivih razlogov...).

Pdjavo podpisite sami in starsi (slo-bniki). Za polnoletne kandidate podpis starsev ni obvezen.
s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje izpita iz predmeta

14.

Prijavi PiloZite fotokopije dokumentov,
splosne mafure.

Kandidat s posebnimi potrebami, ki je upraviden do p lagojenega nadina izvajanja mature, predlozi Vlogo za
uveljavljanje pravic kandidata s posebnim potrebam, pri opravljaaju mature na predpisanem obrazcu z nienimi
prilogami.

Potrdilo izpolni Sola in ga ob prijavi k izpitu iz predmera sploSne mature izrodi kitndidaru.

POTRDILO O PRI.IAVI K IZPITU IZ PREDMETA SPLOSNE MATURE
Kandidarka.

..-,

v-na

.... seje dne-..

rojen-4.....

na
5ol i ..

-. ..

..

prijavil-a k izpitu iz predmeta splosoe mature. Prijava ima Stevilko ..........
Datum -...----.........--.

Podpis odgovome osebe
MP
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