
Solsko leto. ..... .. .../

POKLICN,l MATURA

PRIJAVA K POKLICNI MATURI

Stevilka prijave.

Pred berite navodilo na i strani!n em ave

A. OSEBM PODATKI IN NASLOV BIVALISdA KANDIDATA/-KE

1. Ime in priimek:

2. Spol:

3. EMSO

I - moiki 2 - Zenski

4. Datum rcjstva (dan, mesec, Ieto):

5. Kraj rojstva:......

9. Postna stevilka: I | | I I
Kraj poste ... . .....

10. E-naslov

B. PODATKI O DOSEDANJEM IZOBRAZEVANJU KANDIDATA-KE

I l. Sola, na kateri se izobrazujete ali ste se izobraZevali...

12. IzobraZevalni program, po katerem se izobraZujete ali ste se izobra2evali...

13. Naziv poklicne / strokovne izobrazbe ...

14. Datum zakljuika izobrazevanja .......

15. Delovne izku5nje r. 1etih...................

Tel. St.
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6. Drzava rojsNa:...

7. Status dijaka: DA NE

8. Naslov stalnega bivali5ia:..............



C. OPRAVL.IAN.IE POKLICNE MATURE

16. Ime in sedei 5ole, kjer bom opravljal-a poklicno maturo ...

17. Prijavtjam se k opravljanju poklicne mature iz naslednjih predmetov:

Predmet Ime predmeta Izpi tni rok

Prvi pedmet a b c

Drugi predmet a b

Tredi predmet a c

Cetrti predmet a b c

18. Poklicno maturo bom opravljal-a prvid: da ne

D. OPRAVLJANJE POSAMEZNEGA PREDilIETA i PREDIVIETOV POIGICNE I}{ATURE

19- Prijavljam se k opravljanju predmeta / predmetov:

a - spomladanski
b -jesenski
c - zimski

izpitnem roku

Predhodno pridobljena
ocen,

Izpitni rok Izpit opravljam
(ustreno obkroZite)

abc prvid-drugii-tretjid

ab c prvia-drugid-tretjid

ab c

I

prvii drugid tretjid

20. Poklicno maturo sem opravljal-a v Solskem letu
spomladanskem'lBenskem' z'nsk6
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a spomladanski

" ,imski

c

Ime predmeta

abc prvii-drugid-trajid



Drugi podatki

21. Podpis starsev ali skbnikov Podpis kandidata-ke

Datum

S svojim podpisom jamdim za verodostojtrost irr popolnost lavedetrih podatkov in izjavljam, da sem seznanjen
s tem, da ima lahko navajanje napainih podatkov kazensko-pravne posledice.

22. Priloge (ustreao obkrozite): a) fotokopija letnega spridevala zakljudnega letnika

b) fotokopija spridevala o kondanem izobmZevanju

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

d) druga dokazila..

V primeru, da bom dosegel/-a izjemen splo5ni uspeh oziroma izjemen uspeh pri posamearih predmetih,
podpisani/-a dovoljujem ministrstvu, pristojnem za izobralevanje in Dr2avnemu izpitnemu centru objavo mojega
imena, priimka, kraja Sole in doseZenega uspeha na maturi v gradir.u, ki bo predstavljeno medijem in objavljeno na

spletnih straneh ministrstva, pristojnega za izobraZevanje in Drzavnega izpitnega centra.

Daturn Podpis:

V primeru, da bom dosegel/-a izjemen sploini uspeh pri maturi podpisani/-a dovoljujem, da za namen sprejema

najboljSih maturantov pri predsedniku drZave, predsedniku vlade in ministru p.istojnemu za izobra2evanje.

DrZavni izpitni center ali Sola posrcdujeta moje osebne podatke (ime, priimek, stalni naslov in Stevilo loik na

maturi) sluZbam, ki organizirajo sprejem najboljBih maturantov. S tem tudi dovoljujem objavo navedenih osebnih

podatkov, fotografij in video posnetkov s prireditve ob sprejemu vjavnih medijih.

Datum: Podpis:
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Podatke vpiSite z VELIKIMI TISI(ANIMI . Enotno matidno stevilko obaana, datum rojstva, postno

ltevilko in datum zakljudka izobraievanja vpisite z arabskimi stevilkami (0 123 45 67 89).

Rubrike v priiavi so oznaiene s Stevilkami, ki se ujemajo s 5tevilkami v teh navodilih.

l. Napisite svoje ime in priimek kotje napisano v osebnem dokumentu. Ne pi5ite pomanjSevalnic in ljubkovalnih

imen,

2. Spol oznadite tako, da obkroZite ustre2no Stevilko.

3. Vpisite enotno matidno Stevilko obdana tako, kotje lavedeno v osebnem dokumentu. Stevilko vpisite razlodno,

vsako v svoje okence- ie matiine 5te'rilke obdana nimate (npr. tuji driavljani), 'rp!5ite dar.';m rcjst'ra.

4.-6. V rubrike vpi5ite zahtevane podatke iz osebnih dokumentov.

7. ObkroZite irko, ki oanaduje va! status.

8. Razlodno vpiiite naslov stalnega bivalisda. Stalno bivalisdeje lcaj stanovanja, kjer ste stalno prijavljeni. Na ta

naslov vam bomo po5iljali poito.

9. Postno Stevilkc vpiiite v okenca, v'usako okence eno Stevilko. Pri poitni stevilki vpiiite ime kraja, na katerega

se poStna stevilka nanaia.

10. Vpisite elektronski naslov inlali telefonsko Stevilko, kjer ste tenutno dosegljivi v primeru dopolnitue podatkov.
t l. Vpi5ite ime in sedeZ Sole, na kateri se izobrazujete oziroma ste se na njen nazadnje izobraievali.
12. VpiSite todno ime izobraZevalnega program4 po katerem se izobraiujete ali ste se izobraZevali- Ime

izobraZeyalnega programa ni vedno enako nazil,r-r poklicne oziroma strokovne izobrazbe, npr: program

elektrotehnik, naziy strokovne izobrazbe elebrotehnik elehtroni k.

i3. !?iSitE naziv poklicne oziroma sh'okovne izobrazbe.
14. Datum zakljudka izobraievanja je datum izdaje letnega spridevala zakljudnega letnika oziroma spridevala o

kondanem izobraZevanju. Rubriko izpoinite ie tisii kan<ii<iati, ki sie zaidjudni ietnik Ze opraviii oziroirra ste

kondali izobraZevanje po drugem izobrazevalnem programu.
15. Kandidati, ki se prijavljate k iz+it\t iz prvega in tretjega predmeta na podlagi 3. dlena Pravilnika o poklicni

maturi (Ur. list RS, 3t. 44/08,9/09 iD 40ll l), navedite leta delovnih izkusenj.
16. Vpisite ime in sedez sole, na katero se s to prijavo prijavljate k poklicni maturi.
17. VpiSite imena predmetov, iz katerih boste opravljali poklicno maturo.

- Prvi predmet je slovensdina. V Solah z italijanskim udnim jezikom je namesto slovenidine italijansdina, v

Dvojezidni srednji Soli Lendava pa lahko kardidat izbere slovenidino ali madZaradino.

- Kot drugi predmet vpisite ime temeljnega strokovno-teoretidnega predmeta, v skladu z izobrazevalnim
programom.

- Pri tretjem pre<imetu vpi5ite ime predmet4 ki ste ga izbrali: matematika aii tuji jezik, iahko pa tudi. drugi jezik
na narodno meianem obmoEju, v skladu z izobraZevalnim progamom-

- Ime dettEga piedmeta ypiiite v skladu z izobraZevalnim prograEron (lzdelek oz. stiofitev, seminarska naloga

...).
Izpitni rok je lahko spomladanski (a), jesenski (b) ali zimski (c). Pri vsakem predmetu obkroZite izpitni rok, v
katerem boste opravljali poklicno maturo iz tega predmeta. V dveh delih, v dveh zaporednih rokih lahko
opravlJate poklrcno maturo le odrasii in kandidati s posecnimi potrebami ozjror,la pcsebnirni pra'ricarni ob
predloZitvi r,rstreznih dokazil.

l8- ObkroZite da, de boste poklicno maturo opravljali prvid. V nasprotnem primeru obkrozite ne-

19. Rubriko izpolnite te tisti kandidati, ki ste poklicno maturo Ze opravljali in ste se sedaj prijavili k opravljanju
enega ali ved predmetov (opravljate popravni izpit, izpit za izboljianje ocene ali predmetni izpit iz neocenjenega
predmeta). To prijavnico uporabite tudi kandidati, ki se prijavijate k opravijanju preizkusa znanja (prcdmetni

izpit) iz sploino izobraZevalnih predmetov na podlagi 3- dlena Pravilnika o pokiicni maturi (Ur. list RS, it.44108,
9/09 in 40/11).

lmena predmetov, kijih boste opravijali, vpiiite v skladu z navodiii 17. todke.
Y rubnko Preclhodno pridobljena ocena -'tpiiite zadnjo oceno, ki ste jo dobili pri opravljanju tega predmeta (ie
boste opravljali popravni izpit, je zadnja ocena nezadostno; de boste izboljievali oceno, je zadnja pridobljena
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ocena lahko ocena zadostno, dobro ali prav dobro; ae ste bili neocenjeni ali pa boste opravljali preizkus znanja in

ocene nimate, predrtajte prazen prostor.

Za oznaievanje izpitnega roka glejte navodila iz 17. todke.

Obkro2ite ali izpit opravljate prvia, drugid ali tre'tjid.

20. Rubriko izpolnite le tisti kandidati, ki ste poklicno maturo Ze opravljali. Vpiiite Solsko leto in izpimi rok, v
katerem ste opravljali poklicno maturo.

Druei podatki
V to rubriko vpilile podatke, za katere menite, da so pomembni injih niste imeli moi:nost vnesti v obrazec (npr.
kasnejSa prijava iz opravidljivih razlogov, razlog za opravtjanje poklicne matue v dveh delih, opravljanje
poklicne mature v drugem delujesenskega izpitnega roka ...).

21. Prijavo podpiSite sami in starSi (skbniki). Za polnoletne kandidate podpis starSev ni obvezen.
22. Pnjavi priloZite fotokopije dokumentov, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje poklicne

mature.
Kandidatu, k se je k opravljanju poklicoe mature prijavil na srednji 5oli, na kateri je vpisan oz. na kateri je
kondal zadnji letnik izobraZevanja ali poklicni teaaj, ni pohebno predloAti fotokopij sprideval.

Kandidat s posebnimi potrebami, ki je upraviden do prilagojenega nadina izvajanja mature, predloZi Vlogo za

uveljavljanje pravic kandidata s posebnim pohebami pri opravljanju mature na predpisanem obrazcu z njenimi
prilogami.

Potrdilo izpolni Sola in ga ob prijavi k poklicni maturi izrodi kandidatu.

POTRDILO O PRIJAYI K POKLICNI MATURI

Kandidat-ka. rojen-a ...

na Soli . -

prijavil-a k pciklicni maturi / opravljanju posameznega prednieta. Prijava ima Stevilko .......-...

Datum . Nl:P: Podpis odgovome osebe
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