
 

Navodila za izbiro predmetov na splošni maturi 
 
Skupni del splošne mature:  
1. slovenščina  
2. matematika (OR ali VR)  
3. tuji jezik (OR ali VR)  
Izbirni del splošne mature:  
4. izbirni predmet  
5. izbirni predmet  
(6. izbirni predmet)  
 
Na maturi imaš med 5 predmeti lahko:  
- skupno največ 2 tuja jezika (oba lahko na višjem nivoju!) – npr. na 3. mestu angleščino kot obvezni tuji 
jezik v »skupnem delu splošne mature« in na 4. ali 5. mestu kot »izbirni predmet« nemščino. 
Opomba: Če koledar splošne mature v spomladanskem izpitnem roku ne omogoča izbire med zgoraj naštetimi 
predmeti, kandidat na podlagi sklepa DK SM opravlja izpit v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek 
jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku. Če je to vaš primer, me 
na to osebno opozorite: napisat je namreč potrebno prošnjo, da se vam dosežek na jesenskem roku šteje kot dosežek 
v spomladanskem roku! Ni avtomatizem!  

 

- največ 3 predmete na višjem nivoju. Višji nivoji so na voljo pri matematiki in tujih jezikih. Na višjem 
nivoju imaš lahko 1, 2 oz. največ 3 predmete (matematiko in oba tuja jezika), pri čemer slovenščina, ki se 
tudi ocenjuje kot predmet na višjem nivoju, v to vsoto ne šteje. Na višjem nivoju dobiš več točk.  

 

Ocene in pripadajoče točke za predmet na osnovnem nivoju: 

ocena točke 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

 

Ocene in pripadajoče točke za predmet na višjem nivoju in slovenščino po povišani ocenjevalni lestvici: 

ocena točke 

5 5 + 3 = 8 oz. 5 + 2 = 7 (odvisno od tega, kako »dobra« je ocena!) 

4 4 + 2 = 6 oz. 4 + 1 = 5 (odvisno od tega, kako »dobra« je ocena!) 

3 3 + 1 = 4 oz. 3 + 0 = 3 (odvisno od tega, kako »dobra« je ocena!) 

2 2 + 0 = 2 

S slabo trojko torej ne pridobiš dodatnih točk, ravno tako ne z dvojko! 

 

Pri splošnem uspehu, ki je seštevek točk, se upoštevajo točke bolje ocenjenega tujega jezika na višjem 
nivoju, slabšega pa kot da je bil opravljan na osnovnem nivoju. Ali drugače: Pri splošnem uspehu se po 
povišani ocenjevalni lestvici upošteva le 1 tuji jezik od obeh – pri tem se upošteva boljša od ocen, npr.: 

 ocena točke 

1. slovenščina 5 8  (5+ 3) 

2. matematika (VR) 4 6  (4 + 2) 

3. angleščina (VR) 4 6  (4 + 2) 

4. geografija 4 4 

5. nemščina (VR) 3 4 (3 + 1) 

Splošni uspeh: 8 + 6 + 6+ 4 + 3 (kot da je bila nemščina pisana na osn. nivoju) = 27 točk (in ne 28!). 



 
- nekateri predmeti se izključujejo:  
o sociologija, psihologija, filozofija  
o ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, 

materiali ter teorija in zgodovina drame in gledališče izbere enega;  
 
Če se odločiš za 6 predmetov splošne mature (šesti predmet): V tem primeru prej navedene omejitve ne 

veljajo. Kandidat lahko opravlja izpit iz katerega koli tretjega izbirnega predmeta.  
Če koledar splošne mature v spomladanskem izpitnem roku ne omogoča opravljanja izpita iz šestega predmeta, ga 
kandidat na podlagi sklepa DK SM opravlja v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega 
izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku. Če je to vaš primer, me na to 
osebno opozorite: napisat je namreč potrebno prošnjo, da se vam dosežek na jesenskem roku šteje kot dosežek v 
spomladanskem roku! Ni avtomatizem!  
Npr.: kandidat lahko kot 4. predmet opravlja sociologijo, kot 6. predmet pa psihologijo (ali obratno). Ker se v 
spomladanskem roku pišeta oba predmeta na isti dan, bo tak kandidat v spomladanskem roku pisal 4. predmet 
(sociologijo), psihologijo pa, ker je 6. predmet, v jesenskem roku. 
6. predmet v spričevalu izpodrine najslabše ocenjen 4. ali 5. izbirni predmet, a le, če je 4. ali 5. izbirni predmet 
ocenjen pozitivno. Če je 6. predmet ocenjen negativno oz. nanj sploh ne prideš, na splošni uspeh ne vpliva (kot da ga 
ni!) in maturo vseeno opraviš, a je v obvestilu o uspehu naveden, kar ni lepo videti… 
 
Če kandidat v spomladanskem izpitnem roku poleg poklicne mature opravlja še posamezen izpit splošne mature ter 
se koledarja splošne in poklicne mature prekrivata, na podlagi sklepa DK SM opravlja izpit v jesenskem izpitnem roku 
istega leta, pri čemer dosežek jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem 
izpitnem roku. Če je to vaš primer, me na to osebno opozorite: napisat je namreč potrebno prošnjo, da se vam dosežek 
na jesenskem roku šteje kot dosežek v spomladanskem roku! Ni avtomatizem!  

 
 

Ob upoštevanju zgornjih napotkov… 
… v eAsistentu izberi 5 (ali 6) maturitetnih predmetov, nikakor pa ne pozabi na koncu: 

a) Oddati prijave (gumb na dnu spletne strani) sicer prijava ne bo zabeležena.

 
Prijavo lahko spreminjaš tudi še po kliku na Oddaj prijavnico vse do izteka roka prijav – ob 

spremembi seveda ne pozabi ponovno potrditi spremembe z vnovičnim pritiskom na Oddaj 

prijavnico, sicer te ne bodo sprejete. 

 
b) izpisati prijavnice  (gumb desno zgoraj), jo podpisati (!) (podpis staršev pod točko 15 ni potreben, 

točke 16 pa ni potrebno izpolniti!) in pravočasno prinesti v šolo (!) razredniku oz. tajniku mature. 

 
 

V primeru nejasnosti se obrni na tajnika splošne mature, lahko tudi na mail 
franci.grlica@guest.arnes.si!  
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