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Normativne podlage

• Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18)

• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 46/19)

• Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, 
št. 30/18)

• Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/08)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1385
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0267


Navodila o prilagajanju izrednega izobraževanja

• OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

• PRILAGODITVE TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA

• OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT IN PRILAGODITVE

• ORGANIZACIJA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA

• PRILAGAJANJE IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA



Priznavanje PUD

POSTOPEK

DOKUMENTACIJA



IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

• poteka po javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja in je 
namenjeno odraslim, ki želijo pridobiti srednješolsko izobrazbo ali poleg že 
obstoječe izobrazbe nova znanja in veščine

• izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednjega 
izobraževanja = izredno izobraževanje

• izvajajo izvajalci izrednega izobraževanja na osnovi soglasja ministra za 
izobraževanje, objava na spletni strani

• javnoveljavni programi srednjega izobraževanja se izvajajo kot izredno 
izobraževanje tako, da se zagotavlja enak standard znanja kot v rednem 
srednješolskem izobraževanju, zaradi posebnosti ciljne skupine (odrasli, 
zaposleni…) prilagodi pa se organizacija, časovna razporeditev 
izobraževanja, preverjanje in ocenjevanje ter napredovanje.



IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

• Izredno izobraževanje na srednješolski ravni izvajajo šole, javne 
organizacije za izobraževanje odraslih in organizacije zasebnega prava, 
vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

• Soglasje k obsegu razpisa za vpis v izredno srednješolsko 
izobraževanje v šolskem letu 2020/2021 v Republiki Sloveniji:

• 25 ljudskih univerz 

• 81 srednjih šol ali šolskih centrov

• 14 zasebnih organizacij



IZKUŠNJE 1. VALA - izhodišče

Skladno z Maturitetnim izpitnim katalogom za poklicno
maturo dobijo udeleženci izobraževanja 75% ocene 4.
izpitne enote poklicne mature na podlagi ocene treh
izpitnih nastopov, ki jih opravijo v času opravljanja
praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (v
nadaljevanju PUD) – v vrtcih.



IZKUŠNJE 1. VALA – običajna izvedba

• Običajna izvedba:

Izpit je sestavljen iz priprave, izvedbe 3 izpitnih nastopov in zagovora.
Mentor oceni kandidata in oceno posreduje maturitetni izpitni komisiji
poklicne mature na šolo.

• Ovire za običajno izvedbo:

• Kandidati niso opravili vseh predvidenih izpitnih nastopov. V
izobraževanju odraslih poteka poteka pouk pretežno v tečajni oz.
modularni obliki, zato kandidati običajno opravljajo vse izpitne nastope
v sklopu PUD na koncu izobraževanja, pred poklicno maturo.



IZKUŠNJE 1. VALA - rešitve

- Sestanek skupnosti vzgojiteljskih šol, predlogi

- Dopis LU MIZŠ – seznanitev s problematiko (21. 4.)

- Interventni zakon

- Dopisi CPI

- Seja DKPM (13. 5.) 

- Sestanek organizacij za IO (15. 5).

• Dopis na MIZŠ  - predlog rešitev (22. 5.)



IDEJE, RAZMIŠLJANJA
• Priznavanje.

• Simulacije, laboratorij …

• Kandidati, ki so uspeli opravili nekaj ur prakse, manjkajoče nastope pripravijo in predstavijo mentorju, ocenjevanje zagovora
izpitnih nastopov ostaja enako kot v preteklih izvedbah poklicne mature:

- Če so izvedeni vsi izpitni nastopi, zagovor kot običajno (z upoštevanjem vseh varnostnih predpisov za preprečevanje širjenja virusa).

- Če sta izvedena 2 izpitna nastopa, se upoštevajo točke dveh nastopov in priprava za 3. nastop. Zagovor kot običajno.

- Če je izveden 1 izpitni nastop, se upošteva delo na PUD, točke nastopa in priprava za 2. in 3. nastop. Zagovor kot običajno.

- Če ni izveden noben izpitni nastop, se upošteva delo na PUD in priprava za tri nastope. Zagovor kot običajno.

• Zavrnitve vrtcev – kandidat lahko opravlja izpitne nastope v šoli.

• Manjše število ur PUD-a.

• Opravljanje poklicne mature v dveh delih.



AKTIVNOSTI 2020/21

- AKTIVI ORGANIZACIJ ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (12. 11.) 

- POSLAN DOPIS NA MIZŠ



IZZIVI ZA NAPREJ

- usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo pri izvajalcih (npr. ljudske 
univerze), ki niso v mreži srednjih šol

- vključiti v dejavnosti razvoja pri strokovnih modulih in PUD (tudi na 
področju poklicne mature, PIK …) tudi učitelje, ki delajo pri izvajalcih, 
ki niso v mreži srednjih šol - dogovoriti protokol za obveščanje

- pravočasna informiranost

- praktične rešitve



Hvala za 
pozornost


