Datum: 19. december 2019

Dr. Jernej Pikalo,
Minister za izobraževanje, znanost in šport

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

Na podlagi 240. in 248. člena Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z upoštevanjem 38. člena Zakona o visokem šolstvu, ki ga
naslavljam na ministra za izobraževanje, znanost in šport, Dr. Jerneja Pikala.

S prijetnimi pozdravi!

ALJAŽ KOVAČIČ
poslanec

Priloga:
-

pisno poslansko vprašanje

2

VSEBINA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Spoštovani!

Na poslansko skupino smo prejeli kar nekaj opozoril glede domnevne neusklajenosti
vpisnih pogojev z Zakonom o visokem šolstvu (ZVis) na večini univerzitetnih študijskih
programih.
38. člen Zakona o visokem šolstvu namreč določa, da se lahko v študij po
univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju vpiše poleg
tistega, ki je opravil maturo tudi tisti, ki je opravil poklicno maturo po ustreznem
programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter
izpit iz enega od predmetov mature.
Zakon o maturi (ZMat) v 2. in 3. členu definira razliko med splošno maturo, s katero se
dokazuje doseganje standardov in znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov,
programom maturitetnega tečaja in usposobljenost za univerzitetni študij. Na drugi
strani pa se s poklicno maturo dokazujejo doseganja standardov znanj, ki so določeni s
cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega
izobraževanja,

poklicno-tehniškega

izobraževanja,

poklicnega

tečaja

ter

usposobljenost za visokošolski študij.
V praksi pa naj bi se dogajalo, da fakulteta kot vpisni pogoj univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje določi, da se lahko vpiše tudi tisti, ki je opravil poklicno maturo v
kateremkoli srednješolskem programu in en izpit s področja programa, kar pa naj ne bi
bilo ustrezno glede na zakonska določila.
Ministra, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport bi želel vprašati, ali je z
izpostavljeno problematiko seznanjen, kako si ministrstvo tolmači omenjeni člen
Zakona o šolstvu ter kakšne ukrepe je/bo izvedlo ?

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem.

