
April 2014IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI
2018/2019,

RODITELJSKI SESTANEK 
ZA STARŠE DIJAKOV 3. LETNIKA



Predmetnik in število ur v 4. letniku
program GIMNAZIJA: 

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

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

Praviloma dijak izbere dva maturitetna predmeta v skupnem 
obsegu najmaj petih ur, saj je minimalna tedenska obveznost 
za gimnazijca v 4. letniku je 29 ur.  

(* 3. ura športne vzgoje bo realizirana kot športni tabor, športna dneva 
ali pohod oz. druge ustrezne  športne aktivnosti. )



Predmetnik in število ur v 4. letniku
program  KLASIČNA GIMNAZIJA: 

SLO (4 ure), MAT (4 ure), ANJ  (3 ure), ZGO (2 uri), FIL (3 uri), 
ŠV* (3 ure),  tuji jezik (3 ure), LAT (3 ure) =   25 ur

Osnovnemu programu je dodana po ena ura ura naslednjim 
predmetom: SLO, MAT, ANJ, skupaj torej 28 ur. 

Praviloma dijak izbere dva maturitetna predmeta v skupnem 
obsegu najmaj štirih ur, saj je minimalna tedenska obveznost 
za gimnazijca v 4. letniku je 29 ur.  

(*3. ura športne vzgoje bo realizirana kot športni tabor, športna dneva 
ali pohod oz. druge ustrezne  športne aktivnosti. )



GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA

Izbrati smer in stopnjo izobraževanja:

• s katero je posameznik zadovoljen;
• ki omogoča uspešen prehod v nadaljnje 

izobraževanje;
• ki omogoča uspešen prehod na trg dela.



Iz raziskave 
ZRSZZ in CPI …

• … imajo tisti z več socialnega, kulturnega in 
ekonomskega kapitala več veščin vodenja 
kariere

• … imajo tisti z več veščin vodenja kariere 
ustreznejšo karierno pot (so zadovoljni s svojo 
izobrazbo, poklicem, zasebnim življenjem …)

• … med brezposelnimi in zaposlenimi ni razlik v 
stopnji dosežene izobrazbe ampak v količini 
veščin vodenja kariere



Veščina vodenja kariere je 
direktno povezana z veščino  

zavedanja sebe

poznavanje svojih 
sposobnosti, poznavanje 
interesov in lastnih omejitev 
na poti do kariernega cilja, 
védenje

obvladanje učinkovitega 
učenja

radovednost

pomembnost vrednote dela

verjetje v zmožnost 
doseganja cilja,
zaupanje vase pri 
sprejemanju odločitev



Kriteriji za izbiro
maturitetnih predmetov:

• izbira študija (pogoj v primeru omejitve vpisa, uporabnost 
pri študiju) – ZAČETEK RAZVOJA VEŠČINE VODENJA 
KARIERE, 

• 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!

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/


„Nenapisana“ pravila pri izbiri 
maturitetnih predmetov: 

• Če boš študiral/študirala matematiko, vzameš 
matematiko na višjem nivoju.

• Če boš študiral/študirala angleščino 
(nemščino, ruščino, španščino, francoščino), 
vzameš ta predmet na višjem nivoju.

• Če boš študiral/študirala medicino ali dentalno 
medicino, vzameš matematiko in angleščino 
(tuji jezik) na višjem nivoju.



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)

• 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)

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA



• 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)

• GEOGRAFIJA (50% splošna matura,                                           
30% uspeh v 3. in 4. letniku, 20% uspeh                                                                             
iz geografije na splošni maturi)

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)

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)

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)

• FARMACIJA (40% splošna matura, 40% uspeh v 3. in 4. letniku, 
20% uspeh pri maturi iz naravoslovnega predmeta)
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Študiji, pri katerih je izbira maturitetnega predmeta 
povezana z možnostjo vpisa: 



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

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

• MUZIKOLOGIJA (glasba, zgodovina ali 
drugi tuji jezik)

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



Priporočena izbira izbirnega maturitetnega 
predmeta glede na študij: 

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

• ARHITEKTURA – fizika,                                                   
zgodovina umetnosti

• GRADBENIŠTVO, RAČUNALNIŠTVO, 
ELEKTROTEHNIKA, MATEMATIKA, FAKULTETA ZA 
ŠPORT, KINEZIOLOGIJA, RADIOLOGIJA, 
STROJNIŠTVO – fizika



• PRAVO – zgodovina, sociologija

• SOCIOLOGIJA, NOVINARSTVO, KOMUNIKOLOGIJA, 
MEDNARODNI ODNOSI – sociologija, tuji jezik

• MEDICINA, DENTALNA MEDICINA – dva 
naravoslovna predmeta

• 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

• TEKSTILSTVO IN GRAFIKA na                                             
NTF – kemija

• FARMACIJA, KOZMETOLOGIJA, 
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, SANITARNO 
INŽENIRSTVO – kemija, biologija
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Priporočena izbira izbirnega maturitetnega 
predmeta glede na študij: 



IZBIRNI PREDMETI V LETU 2018/2019
višji nivo matematika, angleščina          1 + 1

nemščina  2

francoščina 2

ruščina 2

španščina 2

latinščina 2

zgodovina 2

geografija 3

biologija 5 (3 ure pouka  + 2 uri 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)



Opozorilo (omejitve po Zakonu o SM)!
• Dijaki med izbirnimi predmeti SM lahko izberejo 

le en tuji jezik na višjem nivoju in enega izmed 
predmetov psihologija in sociologija. 

• 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)!



Opozorilo (omejitve po Zakonu o SM)!
• Kdor želi k maturi pristopiti kot dijak s posebnimi 

potrebami, mora Odločbo o usmeritvi pridobiti že 
letos, sicer prilagoditve ne bodo možne.

• Kdor že ima Odločbo o usmeritvi, mora v 
novembru urediti prijavo prilagoditev na maturi 
pri porf. Anici Šaljaj. 

• Maturo je v primeru posebnih okoliščin možno 
opravljati v dveh delih, priznava se kot matura 
opravljena v spomladanskem roku. 



PRIJAVNICA ZA 
IZBIRNE MATURITETNE PREDMETE

Prijavnico za izbirne maturitetne predmete 
in 3. uro športne vzgoje je potrebno izpolniti 

in poslati do 20. 5. 2018.  


