
UNIVERZITETNI PROGRAMI, PRI KATERIH SE V PRIMERU OMEJITVE 
VPISA UPOŠTEVA USPEH PRI DOLOČENIH IZBIRNIH PREDMETIH NA 

MATURI 
 
Podatki veljajo za študijsko leto 2022/23. 
 
UNIVERZA V LJUBLJANI 
 

UNIVERZITETNI PROGRAM                             IZBIRNI PREDMET 

BIOLOGIJA 

MIKROBIOLOGIJA                                    

biologija, fizika, kemija ali biotehnologija 

MEDICINA 

DENTALNA MEDICINA  

KEMIJA 

BIOKEMIJA                                                    

biologija, fizika ali kemija 

VETERINARSTVO biologija, fizika ali kemija 

FIZIKA 

APLIKATIVNA FIZIKA (visokošolski 
program) 

fizika* 

FARMACIJA biologija, fizika, kemija ali biotehnologija 

FILOZOFIJA zgodovina, sociologija, filozofija, latinski jezik, drugi tuji 
jezik, biologija, fizika, kemija ali  psihologija 

UMETNOSTNA ZGODOVINA                       zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina ali drugi 
tuji jezik 

ARHEOLOGIJA zgodovina, geografija, latinski jezik, drugi tuji jezik ali 
umetnostna zgodovina 

GEOGRAFIJA geografija ** 

PREVAJALSTVO tuj jezik, ki jih kandidat namerava študirati 

GERMANISTIKA 

NEMCISTIKA                                                                         

nemščina 

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST                                                                       španščina 

FRANCISTIKA francoščina *** 

ITALIJANSKI JEZIK IN 
KNJIŽEVNOST 

italijanščina**** 

PORTUGALSKI JEZIK IN 
KNJIŽEVNOST 

francoščina, italijanščina ali španščina 

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI        

 

grščina ali latinščina in zgodovina, filozofija ali drugi tuji 
jezik 

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN 
KULTURA                    

grščina ali latinščina in zgodovina, filozofija ali drugi tuji 
jezik 

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN 
KULTURA             

grščina ali latinščina in zgodovina, filozofija ali drugi tuji 
jezik 

MUZIKOLOGIJA glasba,  zgodovina ali drugi tuji jezik 

RUSISTIKA   ruščina 



KOMUNIKOLOGIJA –MEDIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE 

zgodovina, sociologija, filozofija, psihologija ali 
umetnostna zgodovina 

STROJNIŠTVO-RAZVOJNO 
RAZISKOVALNI  PROGRAM 

STROJNIŠTVO – PROJEKTNO 
APLIKATIVNI PROGRAM 
(visokošolski program) 

fizika, mehanika 

 
 
 
 
 
UNIVERZA V MARIBORU   
        

UNIVERZITETNI PROGRAM                             IZBIRNI PREDMET 

SPLOŠNA MEDICINA      

DENTALNA MEDICINA                                                    

biologija, fizika ali kemija 

GERMANISTIKA 

NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST 

PREVAJALSKE  ŠTUDIJE - 
NEMŠČINA 

nemščina 

 
 
Podatki veljajo za tiste, ki opravljajo splošno maturo. 
 
Podatke o točkovanju obveznih maturitetnih predmetov in posameznih predmetov v tretjem 
in četrtem letniku najdete v Razpisu za vpis. 
 
* Če dijak tega predmeta nima na maturi, se namesto tega upošteva ocena iz  fizike v 3. letniku. 
** Če dijak tega predmeta nima na maturi, se  namesto tega upošteva ocena iz  geografije v 3. 
letniku. 
***  Če dijak tega predmeta nima na maturi, se namesto tega  upoštevajo ocene iz francoskega 
jezika, slovenščine in tujega jezika, ki ni francoščina v 3. in 4. letniku. 
**** Če dijak tega predmeta nima na maturi, se namesto tega upoštevajo ocene iz italijanskega 
jezika, slovenščine in tujega jezika, ki ni italijanščina v 3. in 4. letniku. Če dijak v srednji šoli nima 
italijanščine, se namesto tega  upoštevajo ocene slovenščine in tujega jezika, ki ni italijanščina v 3. 
in 4. letniku. 
 


