PRIJAVA K POKLICNI MATURI IN ODJAVA
Kandidat se prijavi k poklicni maturi na šoli, na katero je bil vpisan v času
izobraževanja oziroma kjer je končal zadnji letnik do roka, določenega s koledarjem
poklicne mature.
Vsi kandidati morajo najpozneje 60 dni pred začetkom spomladanskega roka
poklicne mature oddati prijavo k poklicni maturi. V šolskem letu 2017/18 to pomeni
najkasneje do petka, 30. marca 2018.
Za jesenski rok poklicne mature je potrebno oddati prijavo najkasneje naslednji dan
po objavi rezultatov poklicne mature spomladanskega izpitnega roka, prijavo na
zimski izpitni rok pa najkasneje 60 dni pred začetkom opravljanja poklicne mature v
zimskem izpitnem roku.
Tako je zadnji rok za oddajo prijave k jesenskemu roku poklicne mature 2018 do
7. julija 2018.
Izpolnjene prijave k poklicni maturi oddate OSEBNO tajnici šolske maturitetne
komisije za poklicno maturo.
Obrazec
prijave
je
dostopen
tudi
na
spletni
strani:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Mavric/Dokumentacija/Novo/MIZS-PPM18.doc

KAJ JE POTREBNO PRILOŽITI K PRIJAVI?
Kandidatom, ki so se prijavili na poklicno maturo in se izobražujejo na naši šoli, ni
potrebno prilagati nobenih dokazil oziroma spričeval.
Šolska maturitetna komisija pred začetkom poklicne mature ugotovi, ali prijavljeni
kandidati izpolnjujejo pogoje. Kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev, o tem obvesti.

ALI SE LAHKO NAKNADNO ODDA PRIJAVA NA POKLICNO
MATURO?
Kandidati lahko samo iz upravičenih razlogov naknadno oddajo prijavo, vendar
najkasneje deset dni pred začetkom izpitnega roka. Prijavi je potrebno priložiti še
pisno prošnjo za naknadno prijavo ter dokazila, s katerimi se opravičuje zamuda.
Prošnja se naslovi na šolsko maturitetno komisijo, ki tudi odloča o upravičenosti
razlogov za zamudo prijavnega roka.

KAKO SE ODJAVIM OD POKLICNE MATURE?
Kandidat se na posebnem obrazcu (dobite ga pri tajnici šolske maturitetne komisije
ali na spletni strani
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.225.pdf ) pisno odjavi od
poklicne mature najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka.
Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita niti se ne odjavi v roku, se šteje, da je
izkoristil izpitni rok in se ga pri tem predmetu ne oceni.

