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MATURA 2018 - PRIJAVA 

 
Spoštovani maturantje! 
 
V spletnem portalu eAsistent se prijavite k maturi 2018 in sicer v modulu MATURA. Možnost 
za prijavo bo na voljo od 22. 1. 2018 do 30. 3. 2018. Podatki, ki jih boste navedli v prijavi so 
dokončni. 
 
Po končani izbiri potrdite svojo odločitev tako, da kliknete na ODDAJ PRIJAVNICO. 
 
 

NAVODILO ZA PRIJAVO 
 

 
1. Prijavite se na portal eAsistent. 
2. Odprite modul Matura, ki omogoča prijavo k maturi. 
3. V prvem delu so navedeni predmeti materinega jezika, v drugem matematika, v tretjem 

tuji jeziki, v četrtem prvi izbirni predmet, v petem drugi izbirni predmet, v šestem pa 
dodatni izbirni predmet. Na voljo so le predmeti za katere šola organizira izvedbo 
priprav. 

4. V sistemu so že izbrani predmeti, ki ste jih izbirali ob predpripravi. Izbire seveda lahko 
spremenite v skladu z vsebinskimi pravili. Z izbiro »Izberi predmet« označite želene 
predmete. Napačno izbrane lahko odstranite z »Odstrani«. 

5. Obvezno morate imeti izbrane Slovenščina, Matematika in enega od tujih jezikov. V 
izbirnem delu, v skladu s pravili, izberite dva predmeta. V kolikor želite izbrati šesti 
predmet, predhodno to omogočite z izbiro »Želim izbrati neobvezni izbirni predmet« 
(glej zgoraj). Če želite opravljati predmet, ki ga šola ne izvaja, pustite izbiro prazno in 
predmet vpišite ročno na obrazec. 

6. Izbira med osnovno ravnjo (OR) in višjo ravnjo (VR) je pomembna. 
7. Sistem nima vgrajene kontrole pravil za izbiro. Pravila (Maturitetni katalog) morate 

upoštevati sami. Neustrezne prijave bodo zavrnjene, na kar boste opozorjeni v času 
kontrole prijav (nekaj dni po zaključku prijavnega postopka). 

8. Pravilno izbiro potrdite z oddajo prijave (izbira »Oddaj prijavo«). 
9. V času trajanja zbiranja prijav lahko oddano prijavo spremenite. 
10. Ko ste oddali prijavo, kliknite na možnost »Izpisi/Prijava k splošni maturi« in Prijavo 

obojestransko natisnite. Preglejte vnesene podatke, podpišite dokument (vaš podpis in 
podpis staršev) in ga oddajte predsedniku razreda ali v tajništvo ŠMK. 

 
V kolikor ste pozabilo geslo in/ali uporabniško ime, na prijavni strani eAsistenta, izberete 
povezavo »Ste pozabili geslo?« in vpišete vaš e-poštni naslov; geslo in uporabniško ime boste 
prejeli po e-pošti; uporabniško ime je tudi vaš e-poštni naslov.  
(Če se vam ne uspe prijaviti v eAsistenta, kontaktirajte gospoda Braneta Šarabona). 
 
 
Ta navodila veljajo za kandidate, ki se prijavljajo na celotno maturo, ne le na en predmet ali 
dva. Kandidati, ki opravljajo 5. predmet ob poklicni maturi ali opravljajo posamezne maturitetne 
izpite, se ne morejo prijaviti preko eAsistenta. 
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