
POKLICNA MATURA – napotki za prijavo

 PRIJAVA 
Obveščam Vas, da se je potrebno na opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem 
roku prijaviti najkasneje do 27. 3. 2010 (na ta dan morajo biti prijave v rokah organizatorke 
izobraževanja ali oddane po pošti priporočeno najkasneje 27. 3. 2010). 

 NAČIN PRIJAVE
Prijavite se na izpolnjenem, datiranem in podpisanem obrazcu DZS obr. 1,224 oz. MSS-1-1, 
224/05-PRIJAVA K POKLICNI MATURI, ki ga dobite pri organizatorki izobraževanja 
odraslih ali na internetni strani: http://www.mss.gov.si/index.php?id=247

 NAČIN IZPOLNJEVANJA
Na prvi strani izpolnite osebne podatke (A) in podatke o dosedanjem izobraževanju (B).
Na drugi strani izpolnite način opravljanja poklicne mature: 
Šola (C., 15): Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Predmeti poklicne mature (C., 16.) – IZPOLNJUJETE TISTI, KI OPRAVLJATE 
POKLICNO MATURO V CELOTI ali V DVEH DELIH

1. predmet: SLOVENŠČINA
2. predmet: TEHNOLOGIJE (DTR, TTI, TDO)
3. predmet: ANGLEŠČINA ali MATEAMTIKA ali NEMŠČINA
4. predmet: IZDELEK OZ. STROITEV IN ZAGOVOR

Izpitni roki (obkrožite za vsak predmet):
a – rok (spomladanski izpitni rok/ maj, junij 2010)
b – rok (jesenski izpitni rok/ avgust 2010)
c – rok (zimski izpitni rok/februar 2011)

Točko D., 18. izpolnjujejo tisti, ki opravljajo posamezne predmete poklicne mature 
(POPRAVNI IZPITI oz. IZBOLJŠEVANJE OCEN). Pod točko 19 (tretja stran) napišite, 
katero šolsko leto ste že opravljali maturo. 
Pod točko 20. vpišite datum in se podpišite.

TISTI, KI STE OPRAVLJALI DEL MATURE ŽE V ZIMSKEM IZPITNEM ROKU 
VAM NI POTREBNO VLAGATI NOVE PRIJAVE ZA POKLICNO MATURO.

 OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE
Kot udeleženec izobraževanja odraslih imate možnost opravljanja mature v dveh delih (dva 
predmeta na spomladanskem izpitnem roku in dva na jesenskem izpitnem roku), kar morate 
primerno označiti. Po oddaji prijave predmetov IZBIRNEGA dela ne boste mogli zamenjati 
(npr.: MAT z ANG)!!!!

 POGOJI ZA PRISTOP – POGOJI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE 
MATURE

Pogoji za pristop so opravljeni vsi izpiti po srednješolskem programu, ki ga obiskujete ter 
plačane obveznosti do Srednje medijske in grafične šole Ljubljana. Za spomladanskem izpitni 
rok še ni potrebno imeti vseh izpitov, ker jih lahko še opravite v majskem izpitnem roku.

http://www.mss.gov.si/index.php?id=247


 KOLEDAR POKLICNE MATURE

Spomladanski izpitni rok 
poklicne mature 2009

Jesenski izpitni rok 
poklicne mature 2010

Zadnji rok za prijavo 
kandidatov na šoli

27. marec 2010 (So) 6. julij 2010 (To)

Zadnji rok za pisno odjavo 
kandidatov na šoli

22. maj 2010 (So) 21. avgusta 2010 (So)

Izpolnjevanje pogojev za 
pristop na poklicno maturo

22. maj 2010 (So) 21. avgusta 2010 (So)

Slovenščina – pisni izpit 31. maj 2010 (Po) 25. avgust 2010 (Sr)

2. predmet (DTR, TTI, TDO) 
– pisni izpit

26. maj 2010 (Sr) 30. avgust 2010 (Po)

Matematika – pisni izpit 5. junij 2010 (So) 26. avgust 2010 (Če)

Angleščina – pisni izpit 29. maj 2010 (So) 27. avgust 2010 (Pe)

Nemščina – pisni izpit 9. junij 2010 (Sr) 28. avgust 2010 (Sr)

Ustni izpiti in 4. predmet 29. maj 2010 (So),
5. junij 2010 (So),
12. junij 2010 (So) in
od 18. do 24. junija 2010

Od 25. avgusta (Sr) do 
4. septembra 2010 (So)

Seznanitev kandidatov z 
uspehom pri poklicni maturi

5. julij 2010 (Po) 8. september 2010 (Sr)

 ODJAVA OD POKLICNE MATURE
Upoštevam samo PISNE ODJAVE, na obrazcih MSS-1-OPM/05 – ODJAVA OD 
POKLICNE MATURE – PREDMETA, ki ga lahko dobite pri organizatorki izobraževanja 
odraslih ali internetni strani http://www.mss.gov.si/indexphp?id=247.

ODJAVITE SE LAHKO V CELOTI OZ. OD TISTIH PREDMETOV, KI STE JIH 
PRIJAVILI. 

 PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO
Priprave na poklicno maturo potekajo samo za spomladanski in jesenski izpitni rok v maju in 
juniju. 

 ČETRTI PREDMET POLICNE MATURE – IZDELEK OZ. STORITEV IN 
ZAGOVOR

Rok za oddajo izdelka in izpitne dokumentacije za četrti predmet poklicne mature je 

http://www.mss.gov.si/indexphp?id=247
http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/nemscina/
http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/anglescina/
http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/matematika/
http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/slovenscina/


10. 5. 2010 za kandidate, ki opravljajo poklicno maturo v spomladanskem izpitnem 
roku. Dokumentacija se odda organizatorki izobraževanja odraslih oz. mentorju 
(DOGOVOR). 

 STROŠKI
Ceno poklicne mature oz. posameznega izpita lahko preverite na internetni strani. Poleg 
prijavnice za prijavo k opravljanju poklicne mature ODDAJTE TUDI POTRDILO O 
PLAČILU POKLICNE MATURE. Stroški izpita ostanejo, če se izpita, na katerega 
ste se prijavili, uradno ODJAVITE. (UPOŠTEVAMO SAMO PISNE ODJAVE OD 
POKLICNE MATURE - PREDMETA).

Martina Koražija, tajnica ŠMK

Ljubljana, 11. 1. 2010


