
POKLICNA MATURA - PRIJAVA KANDIDATOV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
 

➢ PRIJAVA  
Na opravljanje poklicne mature v ZIMSKEM izpitnem roku se morate prijaviti najkasneje do 
14. DECEMBRA 2022 (na ta dan oddana prijavnica na pošti) 

 
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.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_iz
obrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/  - na strani poišči 
PRIJAVA K POKLICNI MATURI 
 

➢ 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 (MGT – medijski tehnik, TTD – grafični tehnik) 
3. predmet: ANGLEŠČINA ali MATEMATIKA  
4. predmet: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR 

Pri vsakem predmetu OBVEZNO, NAVEDITE učitelja, pri katerem opravljate posamezni 
predmet. 
 
Izpitni roki (obkrožite za vsak predmet): 
a – rok (spomladanski izpitni rok/ maj, junij 2023) 
b – rok (jesenski izpitni rok/ avgust 2023) 
c – rok (zimski izpitni rok/februar 2023)  
 
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.  
OBVEZNO morate na prijavnici, PODPISATI soglasja k objavi osebnih podatkov. 
 

KANDIDATI, KI STE se prijavili in OPRAVLJALI MATURO v DVEH ROKIH in ste 

ŽE V JESENSKEM IZPITNEM ROKU OPRAVILI IZPITE POZITIVNO, VAM NI POTREBNO 
VLAGATI NOVE PRIJAVE ZA ZIMSKI IZPITNI ROK. 
 

➢ OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE 
Kot udeleženec izobraževanja odraslih imate možnost opravljanja mature v dveh delih 
(izbrani predmeti na ZIMSKEM izpitnem roku in ostali predmeti na SPOMLADANSKEM 
izpitnem roku), kar morate primerno označiti.  
Pri oddaji prijave predmetov iz IZBIRNEGA dela, izberite pravi predmet, ker po prijavi ne 
boste mogli zamenjati predmeta (npr.: MAT z ANG)!!!! 
 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/


➢ POGOJI ZA PRISTOP – POGOJI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE 
Pogoji za pristop so opravljeni vsi izpiti po srednješolskem programu, ki ga obiskujete, 
plačane obveznosti do Srednje medijske in grafične šole Ljubljana. Za prijavo na ZIMSKI 
izpitni rok še ni potrebno imeti opravljenih vseh izpitov, ker jih lahko še opravite v 
JANUARSKEM izpitnem roku. 
 

➢ KOLEDAR POKLICNE MATURE 
 
https://www.smgs.si/maturitetni-koledar/ na tej strani je celoten koledar za poklicne mature 
 
Predmaturitetni preizkus  (prijava pri organizatorki izobraževanja odraslih do  

15. novembra 2022). Pred maturitetni preizkus bo potekla v mesecu marcu 2023.  

Preizkus maturitetnih predmetov se bo pisal v okviru pouka posameznega predmeta.  
 

➢ ODJAVA OD POKLICNE MATURE 
Upoštevamo 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.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_iz
obrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/ - na strani poišči 
ODJAVA OD POKLICNE MATURE 
Odjave morajo prispeti na zadnji dan, ki je določen v koledarju za poklicno maturo 
(9. FEBRUAR 2023). ODJAVITE SE LAHKO V CELOTI OZ. OD TISTIH PREDMETOV, KI 
STE JIH PRIJAVILI.  
 

➢ PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO 
Priprave na poklicno maturo bodo potekale samo za spomladanski in jesenski izpitni rok v 
maju 2023.  
 

➢ ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE – IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR 
 (kandidati, ki opravljajo poklicno maturo pri izobraževanju odraslih) 

 

Ponedeljek, 30. JANUAR 2023 kandidat odda izdelek in dokumentacijo v spletni 

učilnici (opravljanje četrtega predmeta na zimskem 

roku poklicne mature) 

Rokovnik potrjen na ŠMK, 30. redni seji, z dne 19. 8. 2022. 

 
Prikazan je rokovnik za izdelavo četrtega predmeta na poklicni maturi. 
Rok za oddajo izdelka in izpitne dokumentacije za četrti predmet poklicne mature je  

30. 1. 2023 za kandidate, ki OPRAVLJAJO četrti predmet za poklicno maturo v zimskem 

izpitnem roku.  
Pred oddajo dokumentacije in izdelka, je potrebno opraviti vsaj dve konzultaciji pri 

mentorju, ki to pisno potrdi. Na podlagi oddane EVIDENCE O IZDELAVI IZDELKA iz 

strani mentorja, lahko kandidat ODDA dokumentacija in izdelek. Oddana dokumentacija in 
izdelek se ocenita za zimski izpitni rok.  

Izdelek in dokumentacijo morate oddati V SPLETNI UČILNICI do 30. 1. 2023; 
xooltime-u / četrti predmet (DOGOVOR S TAJNICO ZA MATURO). 

https://www.smgs.si/maturitetni-koledar/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/


V primeru odjave mature za ZIMSKI izpitni rok, bo oddan izdelek za četrti predmet, ocenjen 
za izpitni rok, na katerega se boste ponovno prijavili. Oddan izdelek z dokumentacijo se 
lahko zagovarja v dveh (2) letih od oddaje. 
 

➢ STROŠKI 
Ceno poklicne mature oz. posameznega izpita lahko preverite na internetni strani. Pri oddaji 
prijavnice za maturo boste prejeli UPN za plačilo mature, ki jo morate plačati. 
V primeru odjave, UPOŠTEVAMO SAMO PISNE ODJAVE OD POKLICNE MATURE – 
PREDMETA, plačilo za maturo ostane za izpitni rok, na katerega se boste ponovno prijavili. 
 
 
 
 

Martina Koražija, tajnica ŠMK 

 
 

           
Ljubljana, 12. 9. 2022 
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