
 

 

Programa Predšolske vzgoje (SSI in PT) ter opravljanje Praktičnega usposabljanja z delom ter 4. 

predmeta poklicne mature 

Spoštovani. 

Situacija z epidemijo v Sloveniji se do neke mere umirja, pa vendar se stanje še ni povsem normaliziralo. 

Kar nekaj ukrepov za zajezitev širitve Corona virusa je še v teku, med drugim tudi zaprtje vrtcev in šol. 

Ukrep bo v veljavi predvidoma še kar nekaj časa. 

Prav slednje predstavlja za vse vpisane v program Predšolska vzgoja (tako SSI kot Poklicni tečaj) težavo, 

saj marsikdo od vas še ni uspel opraviti obveznega dela program Praktično usposabljanje z delom 

(PUD) v vrtcu. PUD je tako kot ocene pri predmetih in modulih obvezni del in mora zato biti opravljen 

pred opravljanjem poklicne mature, oziroma do vsakokratnega roka za odjavo od poklicne mature. 

Prvi paket interventniih ukrepov Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 

omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/2020) z dne 10. 

4. 2020, v 46. členu predvideva, da se dijakom in s tem udeležencem izobraževanja odraslih (IO), ki jim 

zaradi posledic ukrepov za zajezitev epidemije ni bilo omogočeno opravljanje PUD, le-t prizna kot 

opravljen. Na kratko, imamo podlago, da vam »prakso« oziroma PUD lahko priznamo. 

Problem pa nastane, ker se vam s tem, ko se vam PUD (lahko) prizna onemogoči pridobitev ocene pri 

4. predmetu poklicne mature (Izpitni nastop in zagovor). Le ta namreč predvideva, da 75% ocene pri 

tem predmetu na p.m. že vnaprej pridobite pri PUD, oziroma pri nastopih v okviru PUD. 

Tehnično torej to pomeni, da se vam PUD ne sme/ne more  priznati, saj vam ta »pravica« onemogoči 

zaključek izobraževanja, dokončanje poklicne mature, kar je prav tako vaša pravica. 

S tem problemom, oziroma kontradiktornim stanjem smo seznanili Ministrstvo za izobraževanje in 

šport, Republiški izpitni center in Center za poklicno izobraževanje. Predstavnica Zveze Ljudskih 

univerz, katere del smo tudi mi je zadnjih deset dni intenzivno udeležena v komunikaciji z omenjenimi 

inštitucijami, ki so milo rečeno ta primer kljub našemu opozarjanju pred sprejemom prvega paketa 

interventnih ukrepov spregledali. Žal na lastno pest, kljub idejam tudi z vaše strani rešitev ne moremo 

vzpostavljati. 

Lahko vam zagotovim, da se vse moči vlagajo v to, da se problem čimprej reši na za vas pošten način, 

hkrati pa tako, da ne bo trpela kakovost vašega izobraževanja in pridobljene izobrazbe. Pristojne 

inštitucije so obljubile odgovor v najkrajšem možnem času. Takoj, ko izvemo KAKRŠNOKOLI 

informacijo, vam jo bomo tudi posredovali po vseh kanalih, ki so nam na voljo.  

Žal po trenutnem tolmačenju pravil velja, da se boste od spomladanskega roka poklicne mature morali 

odjaviti (v kolikor ste prijavljeni in do 26. 5. 2020 ne boste opravili tudi PUD), saj vas kljub 46. členu 

zgoraj omenjenega zakona ne moremo oceniti na 4. predmetu poklicne mature.  

Hvala za razumevanje in potrpežljivost. Verjamem v dober zaključek te zgodbe. 

 

Ljubljana, 20. 4. 2020 

Jure Jamšek 

Organizator IO in tajnik ŠMK 
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