
 
 

 
 
 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA  
  

Odločitev za priprave na splošno maturo  
 

Osnovni cilj gimnazijskega programa je priprava dijakov na študij. Potrditev uspešnosti priprav, ki dosežejo 
vrhunec v 4. letniku, je uspešno opravljena matura. Pred vpisom v zaključni letnik se dijaki odločijo, iz katerih  
izbirnih  maturitetnih  predmetov  se bodo pripravljali  na maturo  in na kakšnem  nivoju bodo opravljali 
obvezna predmeta (matematika in angleščina).   

MATURO SESTAVLJAJO: 
  

–     trije  obvezni  predmeti:  slovenščina,  matematika,  angleščina,  pri  katerih  je  slovenščina  za  vse  dijake  na  
višjem nivoju, pri angleščini in matematiki pa se dijaki odločite za osnovni ali višji nivo opravljanja mature,  

-     in DVA izbirna, za katera se dijaki odločite med naslednjimi predmeti:   
• elektrotehnika ali računalništvo 
• fizika 
• nemščina (kot 2. tuji jezik) 
• zgodovina 
• psihologija ali sociologija      (dijak ne more izbrati hkrati psihologije in sociologije) 

  

Priprave na maturo za predmete tuji  jezik  2,  elektrotehnika  in  računalništvo  so določene s predmetnikom 
(število tedenskih ur) v 4. letniku tehniške gimnazije, ker pomenijo reden del pouka za vse dijake. Tedenski 
obseg pouka iz predmetov fizika, zgodovina, psihologija in sociologija pa je odvisen od izbire teh predmetov za 
maturo. Fiziki se iz nerazporejenih ur doda 1 ura tedensko. Zgodovini, sociologiji in psihologiji, ki jih sicer ni v 
predmetniku, se doda določeno število ur priprav tedensko ali pa so dijakom na voljo konzultacije.  
Priprave za zgodovino, sociologijo in psihologijo bodo izpeljane le ob zadostnem številu prijav, o čemer bodo 
kandidati pravočasno obveščeni. 
Dijaki na pripravah iz izbranih maturitetnih predmetov (obiskovanje pouka je obvezno) pridobite tudi ocene, 
ki so sestavni del učnega uspeha v 4. letniku. Dokončen izbor maturitetnih predmetov navedete v Prijavi na 
maturo, izpolnjeni v 4. letniku.   
  

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar   
  

Izpolnjeno odrežite in do določenega datuma oddajte razredniku. Izjava je obvezujoča in je praviloma ni mogoče spremeniti.  
************************************************************************************************************* 
 

I Z J A V A 

________________________________________________, dijak/dijakinja oddelka __________________ 

se želim v 4. letniku tehniške gimnazije pripravljati iz naslednjih maturitetnih predmetov (izpolnite tabelo): 

Skupni del mature  
(označite raven zahtevnosti) 

 Izbirna predmeta  
(vpišite izbirni predmet) 

1. matematika osnovna / višja  1.  

2. angleščina osnovna / višja  2.  

             

_________________________________   ____________________________________ 
(podpis dijaka/dijakinje)     (podpis staršev)      

        Kraj in datum: ____________________________________ 

 


