DK SM je na 10. izredni ocenjevalni seji, 7. 7. 2011, na podlagi 12. člena Zakona o maturi
(ZMat-UPB-1, Ur. l. RS, št. 1/07) sprejela

NAVODILA O SPREJEMU DRUGIH KANDIDATOV K POSAMEZNEMU IZPITU
SPLOŠNE MATURE ALI SPLOŠNI MATURI V CELOTI
1. člen
(mreža šol za vaje)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavi mrežo šol, kjer lahko odrasli udeleženci izobraževanja,
kandidati iz srednjih strokovnih šol in kandidati iz gimnazij, ki priprav na posamezen izpit ne
izvajajo, opravljajo vaje oziroma izpit pri tem predmetu splošne mature.
2. člen
(prijava odraslega udeleženca izobraževanja)
Odrasli udeleženec izobraževanja se v skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi za
opravljanje splošne mature prijavi na Državnem izpitnem centru (v nadaljnjem besedilu: Ric),
ki ga s sklepom razporedi na določeno šolo.
Ric lahko za izvedbo tega postopka pooblasti šole.
3. člen
(prijava dijaka)
Kandidat, ki je oziroma bo opravljal poklicno maturo in posamezen izpit splošne mature, se k
opravljanju tega izpita prijavi na izbrani gimnaziji in o tem obvesti tajnika Šolske maturitetne
komisije za poklicno maturo (v nadaljnjem besedilu ŠMK PM) na svoji šoli.
Tajnik ŠMK PM šole, iz katere prihaja kandidat, vzpostavi stik s tajnikom Šolske maturitetne
komisije za splošno maturo (v nadaljnjem besedilu ŠMK SM), kjer bo opravljal praktični del
izpita oziroma izpit.
Tajnika se dogovorita o možnih rokih za opravljanje ustnega izpita.
4. člen
(izbirni predmet)
Če želi kandidat pri splošni maturi opravljati izpit iz izbirnega predmeta, za katerega šola, na
kateri je vpisan oziroma na kateri je uspešno zaključil izobraževanje oziroma na katero se je
prijavil, ne izvaja priprav in izpita, v prijavi navede šolo, na kateri bi ta izpit oziroma praktični
del izpita želel opravljati.
Na podlagi prijave kandidata tajnik ŠMK PM vzpostavi stik s tajnikom ŠMK SM gimnazije,
ki izpit izvaja in jo je kandidat navedel v prijavi. Tajnika se med seboj dogovorita o izvedbi
izpita splošne mature.

Prenos doseženih točk kandidata pri izpitu splošne mature opravita tajnika pisno, z ustreznim
žigom in podpisom na dokumentu ter v rokih, ki so v koledarju splošne mature določeni za
zbiranje podatkov.
5. člen
(odklonitev kandidata)
Šola lahko odkloni kandidate iz 2., 3. in 4. člena tega sklepa le, če bi zaradi dodatnega števila
kandidatov morala spremeniti organizacijo izvedbe splošne mature (npr. premalo prostora,
osebja). O tem pisno obvesti kandidata in Ric. V obvestilu navede razlog odklonitve.
6. člen
(uveljavitev pravil)
Navodila o sprejemu drugih kandidatov k posameznemu izpitu splošne mature ali splošni
maturi v celoti začnejo veljati z dnem sprejetja na DK SM in se začnejo uporabljati pri splošni
maturi 2012.
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