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OBVEZNI IN IZBIRNI DEL SPLOŠNE MATURE 

Kandidati opravljajo splošno maturo iz 5 predmetov.  

Predmeti splošne mature so uvrščeni v skupni del, ki je obvezen za vse kandidate, in izbirni del, 

pri katerem se posamezni predmeti izbirajo. Nekateri predmeti skupnega in izbirnega dela se lahko 

opravljajo na osnovni ali višji ravni. 

Skupni del splošne mature obsega izpite iz predmetov: 

slovenščina na eni ravni zahtevnosti,  

matematika (OR, VR), 

tuji jezik (OR, VR): angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina. 

 

Predmeti izbirnega dela splošne mature na naši šoli: 

nemščina, francoščina, fizika, biologija, kemija, informatika, geografija, zgodovina, sociologija, 

filozofija, psihologija, umetnostna zgodovina. 

 

Vsi predmeti izbirnega dela: 

tuji jezik (angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina, španščina), drugi jezik na narodno 

mešanem območju (slovenščina, madžarščina, italijanščina), biologija, biotehnologija, ekonomija, 

elektrotehnika, filozofija, fizika, geografija, glasba, grščina, informatika, kemija, latinščina, likovna 

teorija, materiali, mehanika, psihologija, računalništvo, sociologija, sodobni ples, teorija in zgodovina 

drame in gledališče, umetnostna zgodovina, zgodovina. 

 

Kandidat opravlja izpit iz treh obveznih predmetov skupnega dela splošne mature in dveh izbirnih 

predmetov, za katera se odloči med predmeti izbirnega dela splošne mature tako, da lahko: 

 med jeziki izbirnega dela splošne mature izbere enega, 

 med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega, 

 na osnovni ali višji ravni zahtevnosti opravlja izpit iz tujega jezika, 
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 odloči se še za tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet). V tem primeru 

navedene omejitve ne veljajo. Kandidat lahko opravlja izpit iz kateregakoli tretjega izbirnega 

predmeta. Če koledar splošne mature ne omogoča opravljanja izpita iz šestega predmeta v 

spomladanskem izpitnem roku, se na podlagi sklepa DK SM lahko opravlja v jesenskem 

izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek iz jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu 

velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku. 

 

Pravilnik o splošni maturi (UL RS 29/2008): 

37. člen: /splošni uspeh pri maturi/: 

Če kandidat pri splošni maturi uspešno opravi tri izbirne predmete, se v splošnem uspehu pri splošni 

maturi upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta. Pozitivna ocena tretjega izbirnega 

predmeta pa ne more nadomestiti negativne ocene prvega ali drugega izbirnega predmeta.  

 

Kandidat: 

 opravlja izpit na višji ravni zahtevnosti iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se mu 

pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem 

jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem jeziku, ki je ocenjen slabše, se pri 

splošnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici; 

 opravi v skladu s PIK SM praviloma v zadnjem letniku vaje, naloge, izpitni nastop oz. druge 

oblike praktičnega dela izpita, 

 pripravi nalogo v skladu z navodili, 

 izvede vaje v skladu z navodili, 

 opravi notranji del izpita pri zgodovini in ekonomiji v skladu z navodili. 

 

Kandidat lahko kot praktični del izpita splošne mature uveljavlja opravljeno raziskovalno nalogo, če 

je tako določeno v ustreznem PIK SM in če ta izpolnjuje določene pogoje. 

Kandidat je ocenjen na ravni zahtevnosti predmeta, za katero se je prijavil. Pretvorba točk z višje na 

osnovno raven ni mogoča. 

 

 


