
PREDPRIJAVA K SPLO�NI MATURI           
Pred izpolnjevanjem predprijave preberite navodilo na zadnji strani! 

�olsko leto: 

Izpitni rok: spomladanski  jesenski

A) OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALI�ČA KANDIDATA/-KE 

1. Ime in priimek:

2. Spol:  mo�ki �enski 

3. EM�O:

4. Datum rojstva (dan, mesec, leto):

5. Kraj rojstva:

6. Dr�ava rojstva:

7. Status dijaka:  da ne 

8. Naslov stalnega bivali�ča:

9. Po�tna �tevilka: Kraj po�te: 

B) OPRAVLJANJE SPLO�NE MATURE 

10. �ola, na kateri bom opravljal/-a splo�no maturo:
 Ime in sede� �ifra �ole: 

Izpolni �ola. 

11. Predmeti na splo�ni maturi:
 

                                             Predmeti skupnega dela
�t.                                Predmet Raven zahtevnosti 
1. 

2. matematika  osnovna      vi�ja 

3.   osnovna      vi�ja 

                                             Predmeti izbirnega dela
�t.                                Predmet Raven zahtevnosti 
4.  osnovna      vi�ja 

5.  osnovna      vi�ja 

6.   osnovna      vi�ja 

�tevilka predprijave: 
Izpolni �ola. 
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slovenščina

tuji jezik - 

SREDNJA ŠOLA DOMŽALESREDNJA ŠOLA DOMŽALE

CESTA TALCEV 12

1230 DOMŽALE

400120

*

* samo za tuje jezike



12. Maturitetni predmeti izbirnega dela, ki jih bom opravljal/-a na drugi/-h �oli/-ah:

Predmet Raven zahtevnosti �ola 
Ime  in sede�

�ifra �ole: 
Izpolni �ola.

   osnovna       vi�ja 

   osnovna       vi�ja 

   osnovna       vi�ja 

Datum: Podpis kandidata/-ke: 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE 

Podatke vpi�ite z velikimi tiskanimi črkami. Enotno matično �tevilko občana, datum rojstva in po�tno 
�tevilko vpi�ite z arabskimi �tevilkami (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
Rubrike v predprijavi so označene s �tevilkami, ki se ujemajo s �tevilkami v teh navodilih. 
�tevilko predprijave napi�e �ola. 
S kri�cem označite ustrezen izpitni rok. 

A) OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALI�ČA KANDIDATA/-KE
1. Napi�ite svoja IME in PRIIMEK, kot je navedeno v osebnem dokumentu.
2. Svoj spol označite tako, da vstavite kri�ec v ustrezen kvadratek.
3. Vpi�ite enotno matično �tevilko občana tako, kot je navedena v osebnem dokumentu. �tevilke vpi�ite

razločno, vsako �tevilko v svoje okence.
4. V okenca vpi�ite dan, mesec in leto rojstva.
5. Vpi�ite kraj rojstva.
6. Vpi�ite dr�avo rojstva.
7. S kri�cem označite svoj status.
8. Razločno vpi�ite naslov stalnega bivali�ča (naslov stanovanja, kjer ste stalno prijavljeni).
9. Po�tno �tevilko vpi�ite v okenca. Navedite kraj po�te.
B) OPRAVLJANJE SPLO�NE MATURE
10. Vpi�ite ime in sede� �ole, na kateri boste oddali predprijavo k splo�ni maturi. �ifro vpi�e �ola.
11. Prvi predmet skupnega dela je sloven�čina. Na območjih, kjer �ivi italijanska narodna skupnost, je v �olah

z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela splo�ne mature namesto sloven�čine italijan�čina, na
območjih, kjer �ivi mad�arska narodna skupnost pa lahko kandidat izbere sloven�čino ali mad�ar�čino.
Drugi predmet skupnega dela je matematika, tretji predmet pa je tuji jezik. S kri�cem označite ustrezno
raven zahtevnosti.
V rubriki s predmeti izbirnega dela vpi�ite imeni dveh predmetov iz katerih boste opravljali splo�no
maturo.
S kri�cem označite ustrezno raven zahtevnosti.
Rubriko za �esti predmet izpolnite le v primeru, če boste opravljali tudi ta predmet.

12. Rubriko izpolnite samo kandidati, ki boste opravljali izpite iz predmetov izbirnega dela na drugi �oli, ker
�ola, ki jo obiskujete, ne izvaja priprav nanje.

Kandidati, ki pri opravljanju mature uveljavljate pravice iz  4. in 27. člena Zakona o maturi 
(Uradni list RS, �t. 15/03) prilo�ite k predprijavi ustrezna potrdila in izpolnjen obrazec 
Uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature.  

PREDPRIJAVA K SPLO�NI MATURI �E NE VELJA KOT PRIJAVA. K SPLO�NI MATURI SE 
PRIJAVITE NA POSEBNEM OBRAZCU V ROKU, KI JE DOLOČEN Z MATURITETNIM 

KOLEDARJEM. 
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