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Univerzam
Visokošolskim zavodom
Samostojnim visokošolskim zavodom
Zavodu RS za šolstvo
Srednjim šolam
Drugim organizacijam, ki izvajajo poklicno maturo
Centru RS za poklicno izobraževanje

Zadeva:

Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike in člane državnih predmetnih
komisij za 1., 2. (zdravstvena nega in vzgoja predšolskega otroka) in 3. predmet
poklicne mature

V skladu s 14. in 16. členom Zakona o maturi (ZMat – UPB1, Ur. l. RS, št. 1/07) Državna komisija za
poklicno maturo imenuje državne predmetne komisije za poklicno maturo. Predloge za predsednike in
člane državnih predmetnih komisij pripravi Državni izpitni center. Pri tem mora upoštevati Pravila o
postopku imenovanja oziroma razrešitve predsednika in članov državnih predmetnih komisij za 1. in 3.
predmet poklicne mature, ki jih je na podlagi 9. člena Pravilnika o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08,
9/09 in 40/11) sprejela Državna komisija za poklicno maturo na 13. seji 31. 1. 2014 in so objavljena na
spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/).
Državne predmetne komisije za poklicno maturo, ki so navedene v prilogi, bodo imenovane za
naslednje mandatno obdobje štirih let, in sicer od 1. oktobra 2016 oziroma od izteka mandata
obstoječih državnih predmetnih komisij za poklicno maturo.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, so: ustrezna izobrazba, poznavanje/izkušnje s področja
sestavljanja testov in ocenjevanja znanja ter za kandidate iz srednjih šol in drugih organizacij
pedagoško-andragoške izkušnje v izobraževalnih programih, ki se zaključujejo s poklicno maturo.
V skladu s 16. členom ZMat je za predsednika lahko imenovan visokošolski učitelj ali srednješolski
učitelj z nazivom svetovalec ali svetnik. Za člane so lahko imenovani srednješolski učitelji,
visokošolski učitelji in sodelavci ter drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem predmetnem
področju.
Naloge državnih predmetnih komisiji so opredeljene v Zakonu o maturi in Pravilniku o poklicni
maturi. Predsedniki in člani državnih predmetnih komisij so dolžni spoštovati določila 54. člena
Zakona o maturi in podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo varovanje izpitne
tajnosti. Predsedniki in člani državnih predmetnih komisij bodo tudi moralno odgovorni za dobro
izvedbo dela, ki ga bodo v tej vlogi opravljali. Prekinitev sodelovanja v državni predmetni komisiji bo
mogoča zunaj obdobja, ko v skladu s koledarjem poklicne mature potekajo posamezni izpitni roki
poklicne mature.

Predsedniki in člani državnih predmetnih komisij bodo prejemali mesečno nadomestilo za svoje delo v
skladu s sklepom Sveta Državnega izpitnega centra z dne 24. 11. 2011. Upravičeni so tudi do plačila
potnih stroškov in dnevnic v skladu z veljavnimi predpisi ter do plačila avtorskega honorarja za
oddano izpitno gradivo in predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo.
Vabimo vas, da predlagate strokovnjake, ki bodo prispevali k razvoju poklicne mature v Sloveniji.
Vloga mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
–
–
–

izpolnjen obrazec Predlog za predsednika oziroma člana DPK PM,
pisno soglasje kandidata k imenovanju (če ga predlaga institucija oziroma organ) in
podpisano Izjavo o sorodnikih na poklicni maturi v naslednjih dveh šolskih letih.

Kandidati se lahko prijavijo tudi sami. V tem primeru izpolnjenemu obrazcu predloga priložijo
dokazila o izobrazbi, zaposlitvi, pedagoško-andragoških izkušnjah, strokovnem delu (še posebej
dokazila o udeležbi pri projektih in izobraževanjih s področja sestavljanja testov in ocenjevanja
znanja) in bibliografijo. Državni izpitni center zaprosi ustanove, iz katerih prihajajo kandidati, za
mnenje o njihovih izkušnjah, če ustrezna dokazila vlogi niso priložena.
Kandidati, ki jih predlagajo ustanove, predložijo dokazila o strokovnem delu. Ostala navedena
dokazila predložijo le v primeru, če jih k temu pozove Državni izpitni center.
Za srednje šole, druge organizacije, ki izvajajo poklicno maturo, Zavod RS za šolstvo in posameznike
je rok za evidentiranje kandidatov 30 dni od poziva Državnega izpitnega centra, za univerze,
visokošolske zavode in samostojne visokošolske zavode pa 45 dni od tega poziva. Upoštevane bodo
torej prijave oddane do vključno 20. januarja 2016 (srednje šole, druge organizacije, ki izvajajo
poklicno maturo, Zavod RS za šolstvo in posamezniki) oziroma do vključno 4. februarja 2016
(univerze, visokošolski zavodi in samostojni visokošolski zavodi).
Vso zahtevano dokumentacijo v skenirani obliki pošljite po e-pošti: magdalena.tusek@ric.si. Izbrani
kandidati bodo predložili originalni izvod dokumentov po izbiri.
Obvestilo o izbiri bodo evidentirani predsedniki oziroma člani državnih predmetnih komisij za
poklicno maturo prejeli po pošti, neizbrani kandidati pa po e-pošti. Kontaktna oseba za morebitna
pojasnila v zvezi s pripravo in pošiljanjem prijav je mag. Magdalena Tušek, ki je dosegljiva po e-pošti:
magdalena.tusek@ric.si ali po telefonu 01-548-46-72. Za strokovna vprašanja pa se lahko obrnete na
mag. Matejo Jagodič, višjo svetovalko za zunanje preverjanje znanja (mateja.jagodic@ric.si).
Povabilo je objavljeno tudi na spletni strani www.ric.si, naznanilo povabila pa v časopisu Delo.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

dr. Darko Zupanc,
direktor

Priloge:
- seznam državnih predmetnih komisij za poklicno maturo,
- obrazec Predlog za predsednika oziroma člana DPK PM,
- obrazec Soglasje za imenovanje,
- obrazec Izjava o sorodnikih na poklicni maturi.

SEZNAM DRŽAVNIH PREDMETNIH KOMISIJ ZA POKLICNO MATURO
1. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA SLOVENŠČINO IN SLOVENŠČINO KOT
DRUGI JEZIK
2. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA ITALIJANŠČINO
3. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA MADŽARŠČINO
4. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA ANGLEŠČINO
5. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA NEMŠČINO
6. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA ITALIJANŠČINO KOT TUJI IN
DRUGI JEZIK
7. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA MATEMATIKO
8. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
9. DRŽAVNA PREDMETNA KOMISIJA ZA VZGOJO PREDŠOLSKEGA OTROKA
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PREDLOG ZA PREDSEDNIKA OZIROMA ČLANA DPK PM
___________________________________________________
(predlagatelj)
1. IME IN PRIIMEK KANDIDATA, NASLOV BIVALIŠČA, E-NASLOV:

2. IZOBRAZBA (stopnja, smer, izdajatelj in datum pridobitve javne listine):

3. NAZIV (na srednješolskem ali na visokošolskem področju – vrsta, izdajatelj in datum izdaje):

4. ZAPOSLITEV (naziv in naslov organizacije, delovno mesto):

5. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE IZKUŠNJE:

poučevanje v SSI
programu
izkušnje pri poučevanju
odraslih

PTI

PT

DA

NE

6. BIBLIOGRAFIJA:

7. STROKOVNO DELO (dokazila s poudarkom na specialnodidaktičnem področju posebej pri
oblikovanju kurikularnih in učnih gradiv, sestavljanju testov in ocenjevanju znanja):

________________________

________________________

Datum

Podpis predlagatelja
Žig
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SOGLASJE
K IMENOVANJU

Podpisani/-a _________________________________, rojen/-a _______________________________
soglašam, da me imenujete za člana/-ico ali za predsednika/-ico državne predmetne komisije za
poklicno maturo za predmet ____________________________________.
To soglasje je potrebno zaradi priprave predloga predsednikov in članov državnih predmetnih komisij
za poklicno maturo, na podlagi katerega bo Državna komisija za poklicno maturo izdala sklep o
imenovanju.

Datum: _________________________

Podpis: _________________________
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IZJAVA O SORODNIKIH
PRI POKLICNI MATURI

Glede pravila o varovanju izpitne tajnosti pri poklicni maturi z lastnoročnim podpisom potrjujem, da v
- šolskem letu 2016/2017


IMAM OŽJE SORODNIKE PRI POKLICNI MATURI 2017*;



NIMAM OŽJIH SORODNIKOV PRI POKLICNI MATURI 2017;
/Ustrezno obkrožite./

- šolskem letu 2017/2018


IMAM OŽJE SORODNIKE PRI POKLICNI MATURI 2018*;



NIMAM OŽJIH SORODNIKOV PRI POKLICNI MATURI 2018.
/Ustrezno obkrožite./

* Prosimo vas, da navedete vrsto ožjega sorodnika (krvno sorodstvo v ravni ali stranski vrsti do
vključno drugega kolena, v svaštvu do vključno drugega kolena ali ste njegov posvojitelj ali
posvojenec ali s kandidatom živite v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni
partnerski skupnosti).
Navedite tudi, ali bo ta sorodnik opravljal izpit iz predmeta poklicne mature, za katerega bo odgovorna
DPK PM, v kateri želite sodelovati.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ime in priimek: _____________________________
Datum: ___________________________________
Lastnoročni podpis: __________________________

