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Iz Zakona o maturi (2. člen) 

SM je državni izpit. 

S SM kandidati dokazujejo doseganje standardov 
znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, 
in usposobljenost za univerzitetni študij. 

Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo 
izobrazbo. 

Splošna matura se opravlja iz petih predmetov, od 
tega iz treh predmetov skupnega dela in dveh 
predmetov izbirnega dela. Kandidat lahko izbere 
tudi šesti maturitetni predmet, ki ga izbere iz 
izbirnega dela .
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Kriteriji za izbiro
maturitetnih predmetov:

• izbira študija (pogoj v primeru omejitve vpisa, 
uporabnost pri študiju),

• interes oziroma všečnost predmeta,

• talent oziroma nadarjenost za določen predmet ali 
področje,

• zahtevnost predmeta …

Učitelj, urnik, število ur – to naj ne bodo glavni kriteriji 
izbora! GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA

Razpis za 
vpis | Ministrstvo za 

izobraževanje, 
znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/


Študiji, pri katerih je izbira maturitetnega predmeta 
povezana z možnostjo vpisa: 

• BIOLOGIJA, MIKROBIOLOGIJA (50% splošna matura, 20% 
uspeh v 3. in 4. letniku, 30% uspeh pri enem od 
naravoslovnih predmetov)

• FARMACIJA (30% uspeh pri enem                                                       
od naravoslovnih predmetov)

• FIZIKA, FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA (30% splošna matura, 
20% uspeh v 3. in 4. letniku, 30% uspeh iz matematike pri 
splošni maturi, 20% uspeh iz fizike pri splošni maturi oz. v 3. 
letniku, če je kandidat ni opravljal pri spl. maturi)
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• ARHEOLOGIJA (60% splošna matura,                                                    
30% uspeh v 3. in 4. letniku, 10 % uspeh                                                          
iz enega od predmetov – geografija,                                             
zgodovina, umetnostna zgodovina,                                                        
latinščina ali drugi tuji jezik)

• ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI (30% splošna matura, 20% uspeh 
v 3. in 4. letniku, 25% uspeh iz latinščine pri SM, 25% uspeh pri 
maturi iz zgodovine, filozofije ali drugega tujega jezika)

• FILOZOFIJA (60% splošna matura, 20% uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % 
uspeh iz enega od predmetov – sociologija, zgodovina, filozofija, 
psihologija, latinščina, naravoslovni predmet ali drugi tuji jezik)
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Študiji, pri katerih je izbira maturitetnega predmeta 
povezana z možnostjo vpisa: 



• FRANCISTIKA (40% splošna matura, 20% uspeh iz francoskega 
jezika v 3. in 4. letniku, 30 % uspeh iz francoščine pri splošni 
maturi, 10% uspeh v 3. in 4. letniku)

• GERMANISTIKA (40% splošna matura, 10% uspeh v 3. in 4. 
letniku, 20 % uspeh iz nemščine pri splošni maturi, 30% uspeh 
iz nemščine v 3. in 4. letniku)

• MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE (SLO – AN – NEM,  SLO – AN –
FRA, SLO – AN – ITAL) (tuji jezik)

• GEOGRAFIJA (50% splošna matura, 30% 
uspeh v 3. in 4. letniku, 20% uspeh iz 
geografije na splošni maturi oziroma 
ocena iz geografije v 3. letniku, če je 
kandidat ni opravljal na maturi)
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Študiji, pri katerih je izbira maturitetnega predmeta 
povezana z možnostjo vpisa: 



• RUSISTIKA (40% uspeh pri SM, 20% uspeh v 3. in 4. letniku, 30% uspeh iz 
ruščine pri SM, 10% uspeh iz ruščine v 3. letniku in v 4. letniku)

• ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (40% uspeh pri SM, 10% uspeh v 3. in 4. 
letniku, 30% uspeh iz španščine pri SM, 10% uspeh iz španščine v 3. letniku, 
10% uspeh iz španščine v 4. letniku)

• UMETNOSTNA ZGODOVINA (umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija 
ali drugi tuji jezik)

• MUZIKOLOGIJA (glasba, zgodovina 
ali drugi tuji jezik)
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Študiji, pri katerih je izbira maturitetnega predmeta 
povezana z možnostjo vpisa: 



• MEDICINA, DENTALNA MEDICINA (35% splošna 
matura, 20% uspeh v 3. in 4. letniku, 45% uspeh pri 
posameznih predmetih splošne mature: matematika, 
tuji jezik in en naravoslovni predmet)

• VETERINA
(10% naravoslovni predmet pri SM)
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Študiji, pri katerih je izbira maturitetnega predmeta 
povezana z možnostjo vpisa: 



• MATEMATIKA, PEDAGOŠKA MATEMATIKA, FINANČNA 
MATEMATIKA

• ANGLISTIKA

• SLOVENISTIKA

• PRIMARJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

• PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

• PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE 

• SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

• MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE
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Študiji, pri katerih se posebej vrednoti temeljne 
predmete na splošni maturi ter v 3. in 4. letniku: 



Priporočena izbira izbirnega maturitetnega 
predmeta glede na študij: 

• RAZREDNI POUK, DELOVNA TERAPIJA, SPECIALNA IN 
REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA, SOCIALNA 
PEDAGOGIKA, SOCIALNO DELO, PREDŠOLSKA VZGOJA, 
EDUKACIJSKE VEDE – sociologija, psihologija

• ARHITEKTURA –
fizika, zgodovina umetnosti

• GRADBENIŠTVO, STROJNIŠTVO,                                        
RAČUNALNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA –
fizika ali informatika

• FARMACIJA, KOZMETOLOGIJA, LABORATORIJSKA 
BIOMEDICINA, SANITARNO INŽENIRSTVO – kemija, 
biologija, fizika GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA



• PRAVO – zgodovina, sociologija

• SOCIOLOGIJA, NOVINARSTVO, 
KOMUNIKOLOGIJA, 
MEDNARODNI ODNOSI –
sociologija, tuji jezik
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Priporočena izbira izbirnega maturitetnega 
predmeta glede na študij: 



• RADIOLOGIJA, ORTOTIKA IN PROTETIKA –
fizika

• LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA – kemija

• BIOTEHNOLOGIJA, BIOKEMIJA, 
MIKROBIOLOGIJA, BIOLOGIJA, ZDRAVSTVENA 
NEGA, BABIŠTVO, - biologija, kemija
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Priporočena izbira izbirnega maturitetnega 
predmeta glede na študij: 



• VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO –
geografija, fizika, informatika

• FAKULTETA ZA ŠPORT, KINEZIOLOGIJA, 
RADIOLOGIJA, STROJNIŠTVO – fizika

• TEKSTILSTVO IN GRAFIKA na NTF - kemija
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Priporočena izbira izbirnega maturitetnega 
predmeta glede na študij: 



Predmetnik in število ur v 4. letniku

SLO (4 ure), MAT (4 ure), ANJ  (3 ure), ZGO (2 
uri), FIL (2 uri), ŠV* (3 ure), drugi tuji jezik (3 
ure) =  21 ur.

Osnovnemu programu je dodana po ena ura 
ura naslednjim predmetom: SLO, MAT, ANJ, 
skupaj 24 ur. 

Praviloma dijak izbere dva predmeta v 
skupnem obsegu 5 ali več ur. 

(* 3. ura športne vzgoje bo realizirana kot športni tabor ali pohod.)GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA



IZBIRNI PREDMETI V LETU 2016/2017

višji nivo matematika, angleščina          1

nemščina  2

francoščina 2

ruščina 2

španščina 2

zgodovina 2

geografija 3

biologija 5 (3 ure pouka  + 2 ura lab. vaj)

fizika 4 (3 ure pouka +  1 ura lab. vaj)

kemija 4 (3 ure pouka +  1 ura lab. vaj)

psihologija 6 (4 ure pouka + 2 uri za seminarsko  nalogo)

sociologija 6 (4 ure pouka + 2 uri za seminarsko  nalogo)

zgodovina umetnosti 6 (4 ure pouka + 2 uri za seminarsko  nalogo)
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Opozorilo (omejitve po Zakonu o SM)!

• Dijaki med izbirnimi predmeti SM lahko izberejo 
le en tuji jezik, enega od predmetov psihologija, 
sociologija in enega od predmetov zgodovina 
umetnosti in informatika. 

• Pri izbirnih predmetih bo dokončno odločitev o 
izvajanju izbirnega predmeta sprejela šola
glede na število prijav (šola mora organizirati 
pripravo pri naravoslovnem predmetu, kjer 
skupina šteje vsaj 17 prijavljenih; zgornja meja 
je 32 dijakov)!
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Športni tabor  
BOHINJ 

• Datum: 20. in 21. junij 2016
• Program: veslanje s kanuji in 

kajaki, kolesarjenje, plezanje, 
adrenalinski park, orientacija s kanuji, obisk korit 
Mostnice in slapa Voje, igre z žogo, slackline park.

• Okvirna cena je 80 €. Cena paketa vključuje 
avtobusni prevoz v Bohinj in nazaj, polni penzion, 
dodatno kosilo, uporaba kanujev, koles in plezalne 
stene, obisk adrenalinskega parka in vodenje. 
Odhod je v ponedeljek zjutraj povratek v torek 
pozno popoldne. Morebitne odjave najkasneje 14 
dni pred odhodom, v nasprotnem primeru se 
plačajo stroški prevoza. GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA



s TRENINGI

• Datum: 11. junij 2016

• Za opravljeno 3.uro se šteje prisotnost na vseh 
treningih teka in pa aktivna udeležba na dan 
tekmovanja. Začetek treningov bo 3. maja ob 19. 
uri, treningi bodo potekali ob torkih vse do 
dneva tekmovanja (6 treningov). Prijavnina na 
tek bo 15€.
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ENODNEVNI 
POHOD + IZBIRA

• Datum: 4. junij 2016
• Za vse, ki se ne udeležijo tabora v Bohinju se v juniju 

organizira pohod na Zaplato – skupina vrhov nad 
Preddvorom. Pohod traja približno 6 ur. Plača se 
avtobusni prevoz.

1. izbira POLETNI PARK KRVAVEC
• Datum:  september 2016  - sobota
• Športni park obsega 7 - 10 aktivnosti
2. izbira SMUČANJE
• Datum: januar 2017 - sobota
• Celodnevno smučanje na Cerknem ali Osojščici. 

Stroški: dnevna smučarska karta in prevoz.
GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA



PRIJAVNICA ZA 
IZBIRNE MATURITETNE PREDMETE

Rok za prijavo je 2. 5. 2016!

http://goo.gl/forms/mZtnXfBvB0

http://goo.gl/forms/mZtnXfBvB0

