Državna komisija za splošno maturo je na podlagi 12. člena Zakona o maturi (ZMat-UPB1,
Ur. l. RS, št. 1/2007) na 10. izredni ocenjevalni seji, 7. 7. 2011, sprejela

PRAVILA O UVEDBI OZIROMA UKINITVI IZBIRNEGA PREDMETA SPLOŠNE
MATURE

A. Uvedba novega izbirnega predmeta
1. člen
(pobuda)
Pobudo za uvedbo novega izbirnega predmeta splošne mature lahko da: skupnost gimnazij,
univerze, samostojni visokošolski zavodi, Zavod RS za šolstvo in ministrstvo, pristojno za
šolstvo. Pobudo naslovijo na Državno komisijo za splošno maturo (v nadaljnjem besedilu: DK
SM). Pobudo za uvedbo novega izbirnega predmeta splošne mature lahko da tudi DK SM.
Elementi, ki jih mora vsebovati pobuda za uvedbo novega izbirnega predmeta, so:
 ime izbirnega predmeta,
 splošni izpitni cilji, ki izhajajo iz učnega načrta gimnazijskega programa,
 standardi znanja,
 opredeljena povezava z visokošolskim študijem na več strokovnih področjih,
 število kandidatov, ki se izobražujejo za ta izbirni predmet v gimnazijskem izobraževalnem
programu,
 podatki o ustreznih strokovnih delavcih na šolah, ki bodo izvajale izbirni predmet,
 ocena materialnih pogojev za izvedbo pouka in izpita ter
 predlog sestave delovne skupine za pripravo predloga novega izbirnega predmeta. V
delovni skupini so predstavniki univerz in gimnazij.
2. člen
(merila)
Iz pobude mora biti razvidno, da izbirni predmet vsebuje znanje, ki je podlaga za visokošolski
študij na več strokovnih področjih.
Iz predloga standardov znanja novega izbirnega predmeta mora biti razvidno, da so ti standardi
primerljivi s standardi pri končnih izpitih v nekaterih evropskih državah.
Po zahtevnosti mora biti izbirni predmet enakovreden drugim izbirnim predmetom splošne
mature in primeren za pisno ocenjevanje znanja.
Predmet se lahko uvrsti med izbirne predmete, če je pouku v predmetniku namenjeno večje
število ur in ga v gimnazijskem izobraževalnem programu izbere več dijakov, in sicer najmanj za
dva oddelka dijakov v različnih gimnazijah.

3. člen
(postopek)
DK SM imenuje delovno skupino, ki prouči pobudo. Na podlagi poročila te skupine DK SM
najpozneje v dveh mesecih odloči ali:
 bo zahtevala dodatno dokumentacijo in o predlogu odločala po dopolnitvi pobude,
 bo pobudo kot neutemeljeno zavrnila,
 bo oblikovala predlog in ga poslala v določitev Strokovnemu svetu RS za splošno
izobraževanje.
Po potrditvi predloga novega izbirnega predmeta na DK SM, pošlje DK SM predlog v soglasje
senatom univerz in senatom samostojnih visokošolskih zavodov ter Zavodu RS za šolstvo.
Po pridobitvi soglasij in mnenja, DK SM pošlje predlog za novi izbirni predmet v določitev
Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje.
4. člen
(imenovanje DPK SM)
Državni izpitni center najpozneje tri mesece po potrditvi novega izbirnega predmeta na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje predlaga DK SM v imenovanje predsednika in
člane nove državne predmetne komisije za splošno maturo. Glavnega ocenjevalca, ki je hkrati
namestnik predsednika, imenuje Državni izpitni center.
5. člen
(določitev PIK SM)
Nova državna predmetna komisija za splošno maturo pripravi predlog predmetnega izpitnega
kataloga splošne mature in ga predloži DK SM v obravnavo.

B. Ukinitev izbirnega predmeta
6. člen
(razlogi za ukinitev)
Razlogi za ukinitev izbirnega predmeta splošne mature so lahko:
 manjše število kandidatov, ki se pripravlja na ta izpit,
 k izpitu iz tega predmeta se v šolskem letu ne prijavi nihče,
 gimnazije ne razpisujejo tega izbirnega predmeta,
 strokovni delavci nimajo ustrezne izobrazbe,
 neustrezni materialni pogoji za izvedbo pouka,
 drugo.
7. člen
(pobuda za ukinitev)
Pobudo za ukinitev izbirnega predmeta splošne mature z obrazložitvijo razlogov iz 6. člena teh
pravil lahko da: skupnost gimnazij, univerze, samostojni visokošolski zavodi, Zavod RS za

šolstvo in ministrstvo, pristojno za šolstvo, naslovijo pa jo na DK SM. Pobudo za ukinitev tega
predmeta lahko da tudi DK SM.
DK SM imenuje delovno skupino, ki prouči pobudo. Na podlagi poročila te skupine DK SM
najpozneje v dveh mesecih odloči, ali:
 bo zahtevala dodatno dokumentacijo in o predlogu odločala po dopolnitvi pobude,
 bo pobudo kot neutemeljeno zavrnila,
 bo oblikovala predlog in ga poslala v določitev Strokovnemu svetu RS za splošno
izobraževanje.
8. člen
(predlog za ukinitev)
DK SM po sprejetju predloga za ukinitev izbirnega predmeta pridobi mnenje ministrstva,
pristojnega za šolstvo, in pripravi predlog za ukinitev izbirnega predmeta, ki ga skupaj z
ustreznimi mnenji predloži Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje v odločitev.
9. člen
(pravice kandidatov)
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejme sklep o ukinitvi predmeta splošne mature
najmanj dve leti pred zaključkom izobraževanja.
Sklep Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje se povzame v Maturitetnem izpitnem
katalogu splošne mature.
Kandidat, ki je neuspešen, oziroma kandidat, ki izboljšuje oceno pri predmetu, ki se ukinja, ima
v skladu Zakonom o maturi (Ur. l. RS, ZMat, UPB-1, št. 1/2007) pravico opravljati izpit iz tega
predmeta še dve leti od prvega opravljanja splošne mature. Pri tem se uporablja zadnji veljavni
predmetni izpitni katalog za splošno maturo.
Predmet se s posebno oznako vpiše v maturitetna izpitna kataloga za naslednji dve leti.
10. člen
(veljavnost)
Ta pravila veljajo z dnem sprejetja na DK SM. Z njihovo uveljavitvijo prenehajo veljati
Postopek in kriteriji za uvedbo novega izbirnega maturitetnega predmeta z dne 20. 10. 1995.
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