
SPLOŠNA MATURA 2021 –  JESENSKI ROK 

 
Prijava k maturi 

 

Dijaki, ki bi želeli opravljati maturo v jesenskem roku, se lahko na maturo prijavijo 

najkasneje do 13. 7. 2021 z obrazcem Prijava k maturi . Prijavo najdete na naši spletni strani. 

Prijavo oddate tajnici SM Nataši Hauptman najkasneje 12. 7. med 11.00 in 12.00 in 13. 7. 

2021 med 8.00 in 10.00 v kabinetu M7 na Gosposvetski 9. Prijavo lahko pošljete tudi 

priporočeno po pošti ali  na el. naslov: natasa.hauptman@sers.si. 

Prijavi priložite : 

 fotokopije spričeval vseh štirih letnikov srednje šole in spričevala poklicne mature 

(velja za kandidate, ki niso redni dijaki naše šole) ter  

 fotokopiji plačane položnice na RIC in plačilnega naloga našega računovodstva (velja 

za kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka) 

 

Maturo oz. posamezen izpit  plačajo: 

 kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka, 

 kandidati, ki želijo opravljati maturo kot 21- letniki. 

 

Opozorilo: Statusa rednega dijaka nimajo slušatelji ob delu in 21-letniki. 

Plačilo zajema:  

 stroške pisnih izpitov na RIC (120€  cela matura oz. 24€ posamezen izpit), 

 stroške internih delov izpitov: ustni izpiti (20€), seminarske naloge, terensko delo 

(28€, plačajo le kandidati, ki opravljajo seminarsko nalogo v avgustovskem roku), 

administrativne stroške in delo tajnika mature(23€), ki jih kandidati poravnajo v 

računovodstvu šole.) 

Prijave brez  potrdil o plačilu  so neveljavne! 

 

Opomba: Podatke, ki jih potrebujejo kandidati za nakazilo zneska na RIC 

 najdete na naši spletni strani: https://www.sers.si/matura-in-izpiti/splosna-matura/ 

v dokumentu cena izpita splošne mature. 

Prilagam tudi podatke za nakazilo plačila internega dela izpitov: 

 

https://www.sers.si/matura-in-izpiti/splosna-matura/


Prijavo oddajo tudi dijaki, ki bodo v avgustu opravljali popravne izpite in nameravajo, 

če bodo izpolnjevali pogoje, pristopiti k maturi. 

 

Prijava k popravnim izpitom mature 
V primeru, da ima dijak več kot 2 negativni oceni, mora opravljati maturo ponovno v celoti.  

Dijak z največ dvema negativnima ocenama ima pravico opravljanja popravnih izpitov na 

maturi. Oceno lahko popravlja še dve leti po prvem opravljanju mature. 

Kandidat se na popravni izpit prijavi z obrazcem Prijava k izpitu  najkasneje do 13. 7. 2021. 

Prijavo odda za vsak predmet posebej. 

Opravljanje popravnih izpitov je brezplačno, če ima kandidat še status dijaka.  

Kandidat, ki nima statusa rednega dijaka ali opravlja maturo kot »21 letnik«, je dolžan 

plačati maturo oz. opravljanje posameznega maturitetnega izpita.  

Fotokopiji  plačil (plačila na RIC in plačilnega naloga našega računovodstva) priloži k prijavi. 

 

Seminarske naloge in laboratorijske vaje 

Ocene praktičnih delov izpitov (seminarskih nalog, laboratorijskih vaj, terenskih vaj, 

internega dela zgodovine) so trajne. Kandidat lahko sicer oceno izboljšuje vendar le pri 

ponovnem opravljanju izpita v celoti, pri tem se mu upošteva ocena pridobljena v tem roku. 

Skrajni rok za oddajo seminarskih nalog in laboratorijskih vaj za jesenski rok mature je  

17. avgust 2021. Kandidati se z mentorji pravočasno( še pred počitnicami – do 7. 7. 2021) 

dogovorijo za temo seminarske naloge in način izdelave. Datumi zagovorov bodo objavljeni 

naknadno. 

Laboratorijske vaje iz fizike so kandidati morali opraviti v okviru rednih ur med šolskim 

letom. Naknadno opravljanje vaj ni možno. Kandidat lahko sicer prijavi izpit iz fizike na 

maturi, vendar ima avtomatsko za 20% nižjo oceno. 

 

Interni del izpita iz zgodovine v jesenskem roku bo 17. 8. 2021 ob 10.00, na Gosposvetski 

9, v učilnici M3. Na izpit se morajo kandidati posebej prijaviti..Prijavo  napišejo na A4 

formatu, na katerega zapišejo svoje podatke(ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, naslov 

stalnega bivališča, telefonsko številko, na listu pod zadeva zapišejo prijavljam se k internemu 

delu izpita iz zgodovine. Prijavo oddajo skupaj s Prijavo k maturi. 

 

Maribor, 5. 7. 2021                                            Tajnica ŠMK: Nataša Hauptman, prof. 

 

 

 


