
 

INFORMACIJE GLEDE PRIJAVE NA  

PETI MATURITENI PREDMET 

 

Pomembni internetni naslovi: 

 

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/ 

  

http://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/ 

 

Opravljanje petega predmeta splošne mature je brezplačno za vse tiste, ki imajo status dijaka. 

ZA opravljanje splošne mature v spomladanskem izpitnem roku je v zaključnem letniku za izbrani 
peti predmet potrebno izvesti naslednje aktivnosti:  

 Prijava do 30. septembra 

Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji 
opravljati praktični del izpita oz. interni del ocenjevanja, ki skupaj lahko doprinese 20% skupne 
ocene (laboratorijske vaje, terenske vaje, maturitetna seminarska naloga, interni del ustnega 

ocenjevanja pri izbirnih predmetih). 

 15. november 

Rok za oddajo predprijave. 

 31. marec 

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v 
spomladanskem izpitnem roku na šoli. 

 15. april 

Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli 

 30. april 

Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi 
omejitve vpisa na visokošolske zavode)  

ZA KVALITETNO PRIPRAVO SE JE DOBRO ODLOČITI NA ZAČETKU ZAKLJUČNEGA LETNIKA, saj je pri 

večini maturitetnih predmetov potrebno opraviti še dodatno maturitetno seminarsko nalogo oz. 

določene vaje … aktivnosti za izvajanje pa so razporejene čez celo šolsko leto oz. do predvidoma 

sredine aprila, ko je zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil.  

Na izbrani gimnaziji se DIJAK SAMOSTOJNO prijavi k opravljanju petega maturitetnega predmeta 

splošne mature, in sicer v roku, kot je določen za prijavo k splošni maturi in o tem DIJAK obvezno 

obvestiti tajnika Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo (ŠMK PM) na matični šoli 
(barbara.princes@szks.si), da tajnika uskladita roke izvajanja mature (da ne pride do morebitnega 

prekrivanja ustnih delov izpitov). 

Opomba: Dijaki zaključnih letnikov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor so bili z vsemi informacijami 

glede petega predmeta splošne mature (kot tudi informacijami »Kam po srednji šoli?«) seznanjeni že maja 2020 

ter v začetku šolskega leta 2020/21. 
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