
23. januar 2020
PREDŠOLSKA VZGOJA

1. Poklicna matura 2020
2. Nadaljevanje izobraževanja po 

srednji šoli
3. Sestanki s starši po oddelkih 

• 4A – B 106
• 4B – B 202
• 4C – B 203
• 4D – B 204

Kardeljeva ploščad 28a, kjer bo 
potekala poklicna matura



POKLICNA MATURA 2020
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• O poklicni maturi

• Roki in predmeti poklicne mature

• Koledar spomladanske mature

• Prijava na maturo

• Pisni in ustni izpiti

• Ocenjevanje in uspeh

• Popravljanje, izboljševanje, varstvo pravic

• Rezultati mature

• Dodatne informacije



O POKLICNI MATURI
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Programi srednjega strokovnega izobraževanja se 
zaključijo s poklicno maturo.

Potek določajo zakonski in podzakonski akti. Vsebine 
opredeljujejo predmetni izpitni katalogi.

Za izvedbo poklicne mature na šoli skrbi šolska 
maturitetna komisija za poklicno maturo.

Spletna stran šole Spletna stran RIC-a

http://www.svsgl.si/za-dijake/poklicna-matura/
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/


ROKI IN PREDMETI POKLICNE MATURE
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Trije roki: spomladanski, jesenski in zimski. Pogoj za 
pristop k maturi je opravljen 4. letnik.

PREDMETI POKLICNE MATURE
1. Slovenščina – pisno in ustno
2. Vzgoja predšolskega otroka – pisno in ustno
3. Matematika ALI angleščina – pisno in ustno
4. Izpitni nastop in zagovor – praktično in ustno

Možnost opravljanja t.i. PETEGA PREDMETA (tj. predmet SPLOŠNE mature), če …



KOLEDAR SPOMLADANSKEGA ROKA
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Datum Dogodek

17. januar–24. april Trije izpitni nastopi v vrtcu v času PUD-a

31. marec Zadnji rok za prijavo k spomladanski maturi (eA!)

sobota, 30. maj Angleščina (pisno)

1. junij Slovenščina (pisno)

sobota, 6. junij Matematika (pisno)

11. junij Vzgoja predšolskega otroka (pisno)

13. junij–23. junij Ustni izpiti (razpored 3 dni začetkom)

7. julij Seznanitev z uspehom

8. julij Zadnji rok za prijavo k jesenski maturi

10. julij Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo

Predmaturitetni preizkus?



PRIJAVA NA MATURO
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Dijakinje in dijaki se k spomladanskemu roku 
mature samostojno prijavijo preko eAsistenta v marcu 
oz. najkasneje 31. marca 2020. Tretji predmet, ki so ga 
navedli v predprijavi, lahko spremenijo.

Po prijavi bodo prejeli izpis in podpisanega vrnili 
tajniku šolske maturitetne komisije.

K drugim rokom se prijavijo s pisno prijavnico.



PISNI IN USTNI IZPITI
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• Vsi pisni in ustni izpiti bodo potekali na Kardeljevi 
ploščadi 28a.

• Vsi pisni izpiti se pričnejo ob isti uri – ob 9.00.
• Samo dovoljeni pripomočki, ki so zapisani na 

naslovnici izpitne pole, ter nujni osebni pripomočki.
• Seznanitev z izpitnim redom na razrednih urah pred 

začetkom mature – pa tudi pred začetkom vsakega 
izpita.

• Razpored ustnih izpitov 3 dni pred začetkom v spletni 
učilnici in na oglasni deski.
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OCENJEVANJE IN USPEH

Običajne ocene od 1 do 5 – le slovenščina ima 
ocenjevalno lestvico povišano – in sicer od 1 do 8. Dijaki in 
dijakinje tako zberejo pri poklicni maturi največ 23 točk.

Meje za ocene 1., 2. in 3. predmeta določi državna 
maturitetna komisija. Meje za ocene 4. predmeta določi 
šolska maturitetna komisija.

Maturo uspešno opravijo tisti, ki so pri vseh 
predmetih ocenjeni pozitivno (!).



9

IZBOLJŠEVANJE, POPRAVLJANJE, 
VARSTVO PRAVIC

Izboljševanje posameznih predmetov: uspešno 
opravljena matura, v roku dveh let, vsak predmet enkrat, 
na isti šoli, upošteva se boljša ocena.

Popravljanje negativnih ocen: vsaj dva pozitivno 
ocenjena predmeta, v roku dveh let, na isti šoli.

Do 10. julija je mogoče vložiti pisno zahtevo za 
vpogled v izpitno dokumentacijo. Možnost obrazloženega 
pisnega ugovora.

V primeru kršitev določb, ki se nanašajo na 
postopek izvedbe izpita – pritožba naslednji dan po izpitu.
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REZULTATI MATURE

Seznanitev z uspehom pri maturi bo 7. julija v 
GPD.

Dijaki in dijakinje prevzamejo dokumente 
(obvestilo o uspehu, spričevalo) osebno, druge osebe le 
z njihovim pisnim pooblastilom.

Dokumente je mogoče prevzeti tudi kasneje v 
tajništvu.
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DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite pri Veroniki Šmid, 
tajnici šolske maturitetne komisije:

• osebno v času uradnih ur oziroma po dogovoru 
v kabinetu B001 ali A223,

• po telefonu (01 56 51 730, 01 56 51 716),
• po elektronski pošti veronika.smid@svsgugl.si.

Informacije so objavljene tudi na spletnih straneh šole in 
Državnega izpitnega centra (RIC).



Nadaljevanje izobraževanja 
po srednji šoli

Predstavitev za starše in dijake
januar 2020



VSEBINA PREDSTAVITVE

• Možnosti po srednji šoli

• Ravni izobraževanja, stopnje in struktura študija

• Razpis za vpis 

• Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu
2020/2021 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe

• Prijavljanje za vpis v 1. prijavnem roku

• Kandidati s posebnim statusom



PO ZAKLJUČKU srednje šole

Po opravljeni poklicni maturi v programu PV:
- zaposlitev (na delovnem mestu vzgojitelj 

predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja)
- nadaljevanje izobraževanja na enaki ali višji stopnji

Po opravljeni maturi:
- nadaljevanje izobraževanja na enaki ali višji stopnji



NADALJEVANJE izobraževanja na enaki stopnji

• Vpis v maturitetni tečaj - za maturante sr. strokovnih šol (PM) 

zaradi možnosti vpisa v univerzitetne študijske programe, kjer je 
pogoj za vpisa opravljena splošna matura; informacije v Razpisu 
za vpis v srednje šole; prijave do 4. septembra 2020)

• Vpis v poklicni tečaj (srednješolski program, redno šolanje, 
pridobi poklic; informacije v Razpisu za vpis v srednje šole; 
prijave do 4. septembra 2020)



eVŠ VPS

NADALJEVANJE izobraževanja na višji stopnji



NADALJEVANJE izobraževanja: s poklicno maturo

• v višješolskih strokovnih študijskih programih 

(120 ECTS, 2-letni programi)

• v visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. 
stopnje 
(180 ECTS, 3-letni programi) (npr.: Ped. fakulteta, predšolska vzgoja)

• na določenih univerzitetnih študijskih programih 1. 
stopnje z opravljenim dodatnim predmetom splošne 
mature (t. i. peti predmet) 
(180 ali 240 ECTS, 3- in 4-letni programi)

ECTS – European Credit Transfer System
1 kreditna točka = 25 - 30 ur vloženega dela (predavanja, vaje, domače delo)



NADALJEVANJE izobraževanja: s poklicno maturo

višješolski strokovni 
študijski programi

(VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE)

≠

visokošolski strokovni in 
univerzitetni študijski 

programi
(VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE)

http://vps.vss-ce.com/VPS

https://portal.evs.gov.si/prijava/

ločen razpis, ločen prijavni postopek, lahko se izpolnita obe prijavi 



RAZPIS za vpis na dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021

Objava v e-obliki 31. 1. 2020 – na spletni strani MIZŠ, VPIS in spletnem 
portalu eVŠ

Vsebina:

• splošno o vpisu (postopki, dokazila, izračun točk ...)

• študijski programi (Univerza v Ljubljani; Univerza v Mariboru; 
Univerza na Primorskem; Univerza v Novi Gorici in samostojni 
visokošolski zavodi – več kot 50 fakultet, 3 akademije ter 13 javnih in 
koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov)

• vpisni pogoji (merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa);

• število vpisnih mest za redni in izredni študij, datumi 
preizkusov posebnih nadarjenosti ...



ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov
v študijskem letu 2020/2021

• Objava Razpisa za vpis – v elektronski obliki na spletni strani MIZŠ, 
VPIS in spletnem portalu eVŠ

• Informativni dnevi: petek, 14. 2. 2020 in sobota, 15. 2. 2020
• 1. prijavni rok: februar – marec 2020

• 2. prijavni rok: avgust 2020
Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis
in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih
študijskih programov oz. so se v avgustu 2020 izpisali (rok). 

• Zapolnitev še prostih mest: konec septembra 2020

• Vpis: glede na pisno vabilo. Ne pozabite na vpis!!!



Nadaljevanje ….. ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov
v študijskem letu 2020/2021

• 1. prijavni rok: od 12. 2. do 18. 3. 2020

• Objava podatkov prve prijave in morebitne omejitve - do 15. 4. 2020

• Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti – 22. 5. 2020 
in od 26. 6. do 10. 7. 2020

• Seznanitev kandidatov z uspehom: - pri poklicni maturi – 7. 7. 2020 
- pri splošni maturi – 13. 7. 2020

• Pisni sklepi o rezultatih 1. roka izbirnega postopka - do 24. 7. 2020

• Vpis sprejetih v 1. roku – predvidoma od 27. 7. 2020 – 17. 8. 2020 
(prejmejo pisno vabilo VZ). Ne pozabite na vpis!



Nadaljevanje ….. ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov
v študijskem letu 2020/2021 

• Objava prostih mest: 19. 8. 2020

• 2. prijavni rok: od 20. 8. do 28. 8. 2020

• Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti – od 9. 9. do 
11. 9. 2020

• Seznanitev kandidatov z uspehom: - pri poklicni maturi – 8. 9. 2020 
- pri splošni maturi – 17. 9. 2020

• Pisni sklepi o rezultatih 2. roka izbirnega postopka - do 24. 9. 2020

• Vpis sprejetih v 2. roku – predvidoma od 24. 9. 2020 – 30. 9. 2020 
(prejmejo pisno vabilo VZ). Ne pozabite na vpis!

• Zapolnitev še prostih mest: objava 24. 9., prijava od 24. 9. – 25. 9. 2020



PRIJAVA za vpis

• V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedejo največ 
3 študijske programe, v katere se želijo vpisati in za 
katere bodo izpolnjevali pogoje. 

• Vrstni red študijskih programov je pomemben, saj 
bodo uvrščeni v prvi študijski program od navedenih v 
prijavi, za katerega bodo izpolnjevali pogoje oz. dosegli 
dovolj točk (ob omejitvi vpisa). 

• Po koncu roka za prijavo spremembe niso več mogoče.



ODDAJA prijave za vpis

Kandidat prijavo za vpis odda preko elektronske vloge na 
spletnem portalu eVŠ. (Navodila za izpolnjevanje prijave!)

Možnosti:
1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, prijavo za vpis v eVŠ 

odda do 18. marca 2020 samo elektronsko;

2. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture 
(AAI-račun) , prijavo za vpis v eVŠ odda do 18. marca 2020 
samo elektronsko;

3. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim 
imenom in geslom), mora prijavo za vpis oddati najprej 
elektronsko v eVŠ do 18. marca 2020, jo nato natisniti, 
podpisati in priporočeno poslati po pošti pristojni 
visokošolski prijavno-informacijski službi.



Kvalificirano digitalno POTRDILO

• Digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke o 
imetniku in njegov javni ključ, poleg tega pa še podatke o 
izdajatelju digitalnega potrdila ter obdobje veljavnosti digitalnega 
potrdila.

• Z njim v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo identiteto, 
jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se 
elektronsko podpisujemo.

• Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji:
Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA
Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
Halcom d.d. - Halcom CA

http://www.sigen-ca.si/
http://postarca.posta.si/
http://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/


NAPAKE pri oddaji prijav

• Napake, ki so popravljive (v istem prijavnem roku) –
kandidat v primeru odprave napake ostane v nadaljnjem 
prijavno-sprejemnem postopku 

(poslana pisna prijava ni podpisana, a je poslana do roka in enaka elektronski prijavi)

• Napake, ki jih ni mogoče popraviti v istem prijavnem 
roku – kandidat je izločen iz nadaljnjega prijavno-
sprejemnega postopka 

(ni poslana pisna prijava; pisna prijava je poslana prepozno; pisna prijava ni enaka elektronski prijavi)



NASLOVI prijavno-informacijskih služb

• Pisno prijavo se pošlje na naslov VPIS 1. želje!

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v 
Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v 
Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor;

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na 
Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi 
Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica.



Kandidati s POSEBNIM statusom 
v prijavno-sprejemnem postopku

• Kandidati s posebnim statusom – če dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, 
potrebnih za vpis, so lahko naknadno sprejeti (najprej pregled brez!); 

• Pisna prošnja z dokazili - predvidoma do začetka junija 2020 ali že skupaj s prvo 
oz. drugo prijavo (označijo v prijavnem obrazcu);

• Komu komisija lahko dodeli poseben status? 
Tistim, ki izkazujejo:
- usmeritev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (odločba o usmeritvi);

- status vrhunskega športnika v obdobju za sprejem (v 3. ali 4. l. srednje šole);
- invalidnost v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- kronično bolezen ali posledice akutne bolezni; 
- izjemne socialne razmere.

• Prilagoditve študijskega programa določi posamezna fakulteta.



MERILA za izbiro ob omejitvi vpisa – glejte razpis

Merila za izbiro prijavljenih v primeru omejitve vpisa: 
1. splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi (najbolj pogosto 60% točk)

2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku sr. šole (najbolj pogosto 40% točk)

3. v določenih študijskih programih tudi uspeh pri posameznem izpitu 
splošne mature oz. uspeh pri predmetu v 3. in 4. l. /zadnjem letniku

4. v določenih študijskih programih tudi uspeh pri preizkusu 
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti 

• Za posamezne programe tudi: Kandidati morajo izkazati znanje 
slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir 
za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom (PM ali SM). 



Informacije

• Razpis za vpis !

• Portal eVŠ (https://portal.evs.gov.si/) ali 
• https://www.vss-ce.com/vps/

• Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
- VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

- VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

• Spletne strani posameznih Univerz 

• Karierni centri in/ali karierno središče

• Informativa (sejem izobraževanja in poklicev; 24. in 25. 1. 2020)

• Študij v tujini:
- Štipendije za študij v tujini (www.sklad-kadri.si)
- portal Ploteus na spletni strani www.ec.europa.eu/ploteus (za E                                      

U): spletni iskalnik možnosti študija v tujini
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PRIMERI iz razpisa
UNI LJ
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UNI LJ
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UNI LJ
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UNI LJ



35

UNI LJ



36

UNI P

UNI LJ
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UNI P

UNI LJ


