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Prijava k pripravi na maturo v šolskem letu 2019/20 
Izbirni predmeti v četrtem letniku 

 

Pred izpolnjevanjem preberite navodila! Prijavnico izpolnite z velikimi tiskanimi črkami! 

Ime in priimek dijaka/dijakinje: __________________________________________________________                 

Razred: ______ 

Naslov (ulica, poštna številka, pošta): 

____________________________________________________________________________________ 

 

Prijavljam se k pripravi na maturo po programu GIMNAZIJA. 

1. Pri predmetih matematika in angleški jezik  se bom pripravljal-a na izbrani ravni 

(označite z X): 

- MATEMATIKA                                                   OSNOVNA   RAVEN              VIŠJA   RAVEN 

- ANGLEŠKI JEZIK                                                OSNOVNA   RAVEN              VIŠJA  RAVEN 

2. V izbirnem delu se bom pripravljal-a na maturo pri naslednjih dveh maturitetnih 

predmetih: 

Predmeta izbirnega dela: 

1._______________________________ 

2._______________________________                   

                                                                                             ________________________ 

                                                                                                                       podpis dijaka/dijakinje 

__________________, dne ____________                                  

 

 

S to prijavnico se odločate za pripravo na maturo.  

 

Seznam izbirnih predmetov je na naslednji strani tega obrazca. 
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Seznam izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020 

Šola je razpisala naslednje izbirne predmete1: 

Predmet Število ur2 pouka tedensko 

Biologija 4 ure z laboratorijskimi vajami 

Fizika 4 ure z laboratorijskimi vajami 

Nemški jezik 4 ure 

Francoski jezik  4 ure 

Geografija 4 ure s terenskimi vajami 

Kemija 4 ure z laboratorijskimi vajami 

Psihologija 

      ali 

Sociologija 

4 + 2 uri za seminarsko nalogo 

 

4 + 2 uri za seminarsko nalogo 

Zgodovina 2 uri 

Informatika3 4 ure 

 

Opomba: 

Skupine se bodo oblikovale v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih 

programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10, 47/17 in 30/18) . 

 

                                                                 
1 Dijak lahko izbere dva predmeta izmed naštetih, ne more pa hkrati izbrati psihologije in sociologije.  
2 Število ur pouka bomo oblikovali skladu z 83. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10, 
47/17 in 30/18. 
3 Dijak lahko izbere predmet informatika, če je imel informatiko kot izbirni predmet v 2. letniku. 


