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Vloge kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) – I. 
• Od petka imamo nov Pravilnik o načinu izvajanja mature 

za KPP, veljal bo za maturo 2015;  
– za zimski rok PM bo veljal še stari Pravilnik 

• Zaradi pričakovanih vsebinskih sprememb smo v 
soglasju z MIZŠ onemogočili vnos v naš program Prijava 

• Upamo, da imate dokumentacijo  za vsakega KPP zbrano  
• Na Ricu pripravljamo z novim Pravilnikom usklajen 

računalniški program – Prijava KPP 
• V začetku naslednjega tedna vas bomo tudi na običajen 

način obvestili o spremembi in napovedali letošnji 
podaljšani rok za vnos vlog – najkasneje do 31. 12. 2014 

 



Kandidati s posebnimi potrebami (KPP) – II. 
• Dijaki morajo za uveljavljanje pravic KPP imeti Odločbo o 

usmeritvi – to morajo pridobiti že v nižjih letnikih SŠ in 
uveljavljati prilagoditve za maturo že ob predprijavi… 

• „Drugi kandidati“ – 3. člen Pravilnika 
– brez statusa dijaka (odrasli), ki bi Odločbo sicer dobili… 
– z barvno slepoto 
– nesreča, poškodba, bolezen, ki se je zgodila v šolskem letu 

opravljanja mature – dokazila najkasneje do roka za prijavo  
• Slednji NE morejo dobiti pravic kot za PPPU oz. govorno-

jezikovne, avtistične, čustvene in vedenjske motnje (3. člen) 
• Obravnavali bomo tudi izjemne primere, samo če so se vzroki 

dokazljivo zgodili  šele v tednu pred oz. po prijavi k maturi 
 



Opravljanje mature v dveh delih – v zaporednih rokih 
• DK za splošno maturo je jeseni sprejela dopolnjena Pravila… 
• KPP imajo pravico opravljati maturo v dveh delih – ni 

potrebna vloga na DK  
• Tudi 21-letniki in odrasli kandidati ne vlagajo prošnje na DK 
• Prošnjo za opravljanje v dveh delih pa morajo na DK vložiti: 

• kandidati s  statusom dijaka, ki se vzporedno izobražujejo 
• dijaki, ki želijo uveljavljati ugovor vesti  
• vrhunski športniki – le kategorizacija svetovnega in mednarodnega 

razreda 
• Za uveljavljanju pravice pri vpisu v nadaljnje izobraževanje, 

kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku pa 
je potrebna  dobro OBRAZLOŽENA vloga na DK 
 
 
 



Predmaturitetni preizkus – PMP – 2015 
• Neobvezni PMP bo 2015 

podobno kot zadnja leta 
• Vzorci IP so že objavljeni 
• Izjema je IP1 – esej iz SLM 

pri splošni maturi (SM) 
– Na pobudo več šol in DPK 

• Tisti, ki ste naročili IP1 –  
šolski esej izvedite 3. marca 
– NE PREJ 

• Za vse druge bo IP1 – esej 
objavljen 9. marca 2015 



Orodja za analizo izkazanega znanja… 
• Orodje z leta 2007 smo nadgradili z 

Analizo dodane vrednosti, pri splošni 
maturi pa tudi z Analizo po nalogah 

• Spomladi smo izvedli izobraževanja / 
delavnice za gimnazije in strokovne šole 

• Nastala sta priročnika, ki sta dosegljiva 
znotraj e-Rica in tudi na spletni strani: 

• http://www.ric.si/splosna_matura/stati
sticni_podatki/ 

• in 
• http://www.ric.si/poklicna_matura/stati

sticni_podatki/ 
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Pripravljamo novost – BANKO NALOG za učitelje 
DOKUMENTI 
• Naloge (17.000 za SM, 1.900 za PM in 2.000 za NPZ) 
• rešitve in navodila za vrednotenje s točkovnikom 
• priloge (besedila, slike, slušni posnetki - mp3) 
 

OSNOVNI PODATKI  
• ID naloge 
• Predmet 
• Rok 
 

KVALITATIVNI PODATKI (specifikacijske tabele)   
 

STATISTIČNI PODATKI (izračun oz. analiza po pisanju) – točke, 
število učencev, indeks težavnosti… 

NALOGA 

DOKUMENTI 

KVALITATIVNI 
PODATKI 

STATISTIČNI 
PODATKI 

OSNOVNI 
PODATKI 









Hvala za pozornost. 

Dr. Darko Zupanc 
darko.zupanc@guest.arnes.si 
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