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Datum:  21. 3. 2020 

 

Zadeva:  Pismo na temo trenutnega stanja v državi v povezavi z maturo 2020 in

  vrednotenjem vlog za pridobitev Zoisove štipendije 

 

Spoštovani, 

 

pišemo vam na pobudo dijakinj in dijakov Gimnazije Koper, Gimnazije, elektro in pomorske šole 

Piran in Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper v zvezi z aktualnim dogajanjem v Republiki 

Sloveniji na področju vzgoje in izobraževanja (izvedbe mature in vrednotenja vlog za pridobitev 

Zoisove štipendije). Glede na to, da trenutno stanje in odločitve glede mature (vztrajanja pri 

izvedbi mature v enakem obsegu in vrednotenju rezultatov kot v prejšnjih letih) prizadevajo 

predvsem dijake zaključnih letnikov, se nam zdi prav, da slišite njihovo mnenje. Med drugim se 

obračamo neposredno na vas tudi zato, ker se Dijaška organizacija Slovenije – DOS, na katero smo 

se prvič obrnili 17. marca 2020, ni odzvala in nas je pustila v negotovosti.  

 

V zadnjem mesecu smo bili priča sprejemanju ukrepov s strani nove Vlade Republike Slovenije. 

Želeli bi poudariti, da jih mladi spoštujemo in se obnašamo odgovorno. Ob novici o zaprtju vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol ter ostalih izobraževalnih ustanov smo izrazili kar nekaj skrbi glede 

izgubljenega pouka. Zatem je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo direktivo, ki 

vključuje delo od doma in velja že dober mesec. Naše šole te ukrepe spoštujejo in dijakom 

omogočajo nemoteno izvajanje pouka. 

 

Na začetku bi se  želeli v imenu vseh dijakov zahvalili svojim profesorjem, ki vlagajo veliko truda v 

tak način izobraževanja in res skrbijo za to, da bi učenje potekalo kot v normalnih razmerah. Šele 

sedaj, ko smo doma že več kot en mesec, vidimo, da je fizična prisotnost profesorjev 

nenadomestljiva. Tudi oni se v  teh časih srečujejo s težavami, saj se zavedajo, da vsi dijaki niso v 

enakopravnem položaju in da vsi nimajo idealnih razmer, ki bi jim omogočile nemoteno delo od 

doma.  
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MATURA 2020 

V soboto, 18. aprila 2020, smo slišali  izjavo Ministrice za izobraževanje, ki je dejala, da bi se 

dijakinje in dijaki zaključnih letnikov lahko vrnili v šole po prvomajskih počitnicah. Njeno izjavo 

označujemo za sporno, saj je s seboj prinesla številna vprašanja, na katera do danes še nismo 

prejeli ustreznih pojasnil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter vključuje odločitve, ki 

bi lahko vplivale na zdravstveno stanje dijakinj in dijakov. Zavedati se moramo, da je zaenkrat 

javni prevoz pri nas ukinjen in vsi dijaki nimajo možnosti obiskovanja pouka, kot bi ga imeli v 

normalnih razmerah. To pomeni, da bi pred uveljavljanjem tega ukrepa morali sprostiti nekaj linij 

avtobusnih prevozov, kar predstavlja tveganje za ponovno širitev okužbe, saj je v jutranjih in 

popoldanskih urah avtobus poln dijakov. Nositi bi morali maske, a vemo, da s tem varnost ni 

zagotovljena. Glede na to, da nošnja rokavic ni več potrebna, bi morali pogosto razkuževati vsak 

avtobus, kar bi  prevoznikom prineslo še dodatne stroške in posledično tudi koristnikom povišano 

ceno storitve. Kljub vsemu pa še vedno ni zagotovila, da se ne bi okužili. Poraja se nam je tudi 

vprašanje, kaj bi bilo z dijaki, ki prebivajo v dijaških domovih. Dijaške domove bi morali ponovno 

odpreti in tam poostriti ukrepe, saj prihajajo dijaki iz različnih regij in držav. Zelo nejasno je tudi, 

kako bi  potekal  pouk oziroma priprave na maturo. V prvi vrsti se nam  ne zdi prav, da bi morali ob 

prihodu v šolo pridobivati ocene, saj večina dijakov ne bi dobila zadovoljivih rezultatov zaradi 

razmer, v katerih smo bili oziroma smo trenutno. Do polovice marca, ko smo še bili v šoli, smo 

pridobili že nekaj ocen, na podlagi katerih bi se ocene lahko zaključilo. Šole so poskrbele  za  

komunikacijske naprave, pa vendar za nemoteno delovanje oziroma učenje in sledenje pouku 

računalnik ni dovolj in ne odpravi vseh težav. Če dijakinja oziroma dijak doma nima ugodnih 

razmer, v katerih se lahko popolnoma osredotoči in skoncentrira na delo, ki ga mora opraviti, je 

vse to zaman.  

Konec koncev pa, če gremo mi k pouku, zakaj ne gredo tudi drugi? Zakaj bi ravno mi morali biti 

poskusna skupina? V eni od izjav trdite, da se vam  zdravje vseh nas zdi pomembno, za tem pa 

želite, da gremo v šolo zaradi mature. Vrstijo se izjave o sodelovanju z ravnatelji tako srednjih kot 

osnovnih šol in o strinjanju z vami. 18. aprila zvečer (vir: 24 ur zvečer, POP TV, 18. 4. 2020) pa 

slišimo drugo plat zgodbe o tem, kako tega sodelovanja sploh ni. Skratka, stiski, ki jo doživljamo, 

se pridruži še ta, da  so informacije nezanesljive in neverodostojne. Namesto, da bi situacijo omilili 

in se pravilno odločili v naše dobro, pa vaše ''rešitve'' že na prvi pogled ne zajemajo osnovnih 

zdravstvenih in logističnih odgovorov.  

Pobud glede sprememb pri maturi je bilo nešteto, na koncu pa je rešitev, o kateri razmišljate, še 

slabša od naših pričakovanj. Esej iz materinščine je sedaj premeščen na isti termin kot druga 

izpitna pola. Za večino je matura iz slovenščine najtežja in tudi količinsko najbolj obsežna. Težava 

pa ni samo priprava in učenje, ampak tudi koncentracija na dan pisanja. Kljub temu da bi imeli 

med izpitoma odmor, naša koncentracija ne bi bila več takšna, kakor bi bila v primeru opravljanja 

izpita v dveh terminih. Torej bi pisni del trajal skoraj 5 šolskih ur. Kako pa bo z dijaki s posebnimi 

potrebami, ki imajo podaljšan čas? Naj ne pozabimo omeniti, da bi zaradi vročine, ki se lahko 
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pojavi v teh mesecih, opremljeni z zaščitno opremo vse skupaj le še težje prenašali. Dejstva, da je 

zaščitna maska učinkovita le nekaj ur, ne smemo zanemariti. 

 

Ni nam jasna niti vaša izjava o tem, zakaj vztrajate pri maturi. “To nam bo namreč omogočalo, da 

bomo dobili medgeneracijsko primerljive in tudi po Gaussovi krivulji usklajene rezultate in da bodo 

na ta način letošnji maturanti povsem v enakovrednem položaju med seboj in v odnosu do vseh 

prejšnjih in prihodnjih generacij.” (vir: Novinarska konferenca vlade, TV SLO 3, 18. 4. 2020) Ali sta 

vam bolj pomembni Gaussova krivulja in statistika, kakor naše zdravje? Zakaj so bili vsi naši dopisi 

in pritožbe prezrti? Dijaki bi morali imeti enake možnosti in pogoje za uspeh, kakor prejšnje 

generacije, česar pa z izvedbo mature v enakem obsegu in ob odsotnosti intenzivnih priprav na 

maturo, ki bi morale potekati, ter stresa in negotovosti, v katerih smo, ni mogoče zagotoviti. 

Strinjamo se, da bi ukinitev otežila vpisovanje na fakultete, a nas moti dejstvo, da obravnavate 

sedanjo situacijo tako, kot če bi bile razmere idealne. Argument, da mora matura ostati 

nespremenjena zaradi že natisnjenih pol, se nam zdi nesprejemljiv. Da, škoda je papirja, ampak ali 

je to primerljivo z našim zdravjem? Odločitev Ministrstva bi morala temeljiti na skrbi za zdravje, na 

pravičnosti in misli na vse kandidatke in kandidate. 

Zanima nas tudi, zakaj bomo šele 16. junija izvedeli, koliko dijakov in dijakinj se je prijavilo na 

posamezne fakultete. Velika večina se nas je vpisala že v marcu, pred iztekom roka, in zato se nam 

ta sprememba datuma glede objave števila prijavljenih (in s tem omejitev vpisa) zdi nesmiselna.  
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VREDNOTENJE VLOG ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

Kot sporno dojemamo tudi odločitev glede možnosti uveljavljanja izjemnih dosežkov za pridobitev 

oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem letu 2020/2021, doseženih v šolskem 

letu 2019/2020, ker: 

 so s takšnim vrednotenjem prezrti vlagatelji, ki imajo izjemne dosežke iz šolskega 

leta 2019/2020, ne pa tudi iz šolskega leta 2018/2019, in imajo tako manjše 

možnosti za pridobitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v 

prihajajočem šolskem letu kot vlagatelji, ki imajo izjemne dosežke iz šolskega leta 

2018/2019, ne pa tudi iz šolskega leta 2019/2020; 

 je zaradi epidemije vrednotenje ocen in dosežkov v tem šolskem letu drugačno od 

pričakovanega, vlagatelji, ki imajo izjemne dosežke iz šolskega leta 2019/2020, ne 

pa tudi iz šolskega leta 2018/2019, s svojim delom (tako z ocenami kot z 

udeleževanjem na tekmovanjih) niso mogli poskrbeti za to, da bi bile njihove 

možnosti za pridobitev štipendije čim višje. 

Ker je nekaj tekmovanj v letošnjem šolskem letu odpadlo, nekaj pa je bilo že izvedenih, se lahko 

zgodi, da ima vlagatelj izjemni dosežek v  zadnjih dveh šolskih let samo iz šolskega leta 2018/2019, 

samo iz šolskega leta 2019/2020 ali pa ima vlagatelj izjemni dosežek v obeh omenjenih šolskih 

letih, zato predlagamo naslednje  spremembe vrednotenja dosežkov za Zoisove štipendije za 

vlagatelje za šolsko leto 2020/2021: 

 da se zaradi večjega števila tekmovanj, ki so odpadla v šolskem letu 2019/2020, 

vlagateljem, ki letos niso mogli na tekmovanja, za šolsko leto 2020/2021 upošteva 

izjemne dosežke, ki so jih dosegli v šolskem letu 2018/2019; 

 da se vlagateljem, ki imajo iz šolskega leta 2019/2020 izjemni dosežek, iz šolskega 

leta 2018/2019 pa ne, dopusti uveljavljanje izjemnih dosežkov  iz šolskega leta 

2019/2020; 

 da se vlagateljem, ki imajo izjemne dosežke tako v letu 2018/2019 kot v letu 

2019/2020, dopusti uveljavljanje izjemnih dosežkov iz le enega od dveh šolskih let. 

Da bi imeli vsi vlagatelji enake možnosti, bi bilo v tem primeru edino smiselno, da se izjemne 

dosežke iz šolskega leta 2019/2020 in izjemne dosežke iz šolskega leta 2018/2019 na enaki ravni 

obravnava enakopravno. 

S tovrstnim vrednotenjem bi najverjetneje prišlo do večjega oziroma prevelikega števila 

upravičenih kandidatov za dodelitev in nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem letu 

2020/2021, zato predlagamo izbiranje kandidatov po kriterijih, ki bi predstavljali vsem vlagateljem 

(tako z izjemnimi dosežki iz šolskega leta 2018/2019 kot z izjemnimi dosežki iz šolskega leta 

2019/2020) enakopravne možnosti pri pridobitvi/nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v 

šolskem letu 2020/2021 (prednost imajo višje ocene in višje število točk, pridobljenih z izjemnimi 

dosežki). 
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Ni znano, v kakšni obliki in kako bodo vlagatelji pridobili vse ocene, zato na ministrstvo tudi 

naslavljamo vprašanje, kako in v kolikšni meri bodo ocene vplivale na pridobitev oziroma 

nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem letu 2020/2021.  

 

 

Skupnost dijakov Gimnazije Koper apelira na pristojne, da se v najkrajšem možnem času odzovejo 

na naše pismo.  

 

V prilogi prilagamo tudi zapise predstavnikov dijakinj in dijakov nekaterih obalnih srednjih šol, ki 

se pridružujejo pismu in si z nami delijo skupno mnenje glede mature. 

 

 

 

 

 

V upanju na takšno medsebojno sodelovanje in komunikacijo, ki bi nam omogočila sklepanje 

kompromisov,  vas prijazno pozdravljamo. 

 

 

 

 

  

 

 

    GAJA VOUK                     MARK DJURAŠEVIČ 
Predsednica Skupnosti       Poslanec v Parlamentu DOS, 

      dijakov Gimnazije Koper             Odbornik v Odboru za 

                           mednarodno sodelovanje DOS,

             član Skupnosti dijakov Gimnazije Koper 

 

 

 

     SAMO BORDON                   
     Namestnik predsednice  

          Skupnosti dijakov  

           Gimnazije Koper 
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PRIPOMBE DIJAKOV SREDNJE EKONOMSKO-POSLOVNE ŠOLE KOPER 

Dijaki Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper podajamo svoje mnenje glede trenutnih razmer pri 

nas in glede mature, ki naj bi jo opravljali. Začeli bi s tem, da kljub vsemu trudu, ki ga profesorji 

vlagajo, učenje na daljavo ni tako učinkovito, kot nekateri trdijo. Sploh pa v zadnjih mesecih pouka, 

ko bi bil običajen pouk učinkovitejši. Med drugim naj dodamo, da so profesorji različno tehnično 

usposobljeni, do mnogih težko dostopamo. Če za primer vzamemo matematiko, ugotovimo, da je 

zelo težko razumeti snov na daljavo. Dijaki, ki jim morda gredo nekateri predmeti slabše in nimajo 

dovolj predznanja, tako pouku še težje sledijo. Skratka, počutimo se prepuščene same sebi, tekoča 

snov nam ni dobro razumljiva in zato imamo nešteto odprtih vprašanj. Nekateri dijaki smo se včasih 

posluževali inštrukcij, vendar nam je sedaj tak način učenja oziroma usvajanja znanja odvzet, 

knjižnice pa so zaprte in niti drug na drugega se ne moremo zanesti, ker nihče popolnoma ne razume 

snovi. 

Prav tako nismo imeli možnosti konzultacij za interni del mature. Kot so že izpostavili dijaki Gimnazije 

Koper v svojem dopisu,  je rešitev s prestavitvijo  eseja na 1. junij  zadeve le še poslabšala, saj nimajo 

vsi dijaki koncentracije za tak napor. Težava pa je tudi, kako bi to prenesli dijaki s posebnimi 

potrebami. 

Vsi doma nimajo razmer, ki bi jim omogočale nemoteno delo od doma. Nekateri nimajo dostopa do 

interneta, spet drugi so brez računalniške opreme. Še veliko hujše je, ker imajo nekateri duševne 

težave, ki so se v trenutni situaciji le še poslabšale in jih je težko reševati. Spopadanje s trenutno 

situacijo jim povzroča hudo stisko in preprečuje učinkovito učenje in pripravo na maturo. 

Želimo si v šolo, in to čimprej, da bi nas lahko profesorji čim boljše pripravili na maturo, a če bi to 

ogrozilo naše zdravje, mislimo, da se za to ne bi odločili. 

Zaradi navedenih mnenj in predlogov se pridružujemo  pismu Skupnosti dijakov Gimnazije Koper in 

podajamo naš zapis v prilogo pisma v znak podpore in sodelovanja. 

Upamo, da nam boste prisluhnili in našli ugodne rešitve. 

Lepo vas pozdravljamo. 

  

Dijaki 4. letnikov SEPŠ Koper 

 

Vid Vojvoda 

Predsednik dijaške skupnosti SEPŠ Koper 

 

Arlen Pobega 

Podpredsednica dijaške skupnosti SEPŠ Koper 

 

Tajda Požrl 

Nadzorni odbor SEPŠ Koper 



 

GIMNAZIJA KOPER 

SKUPNOST DIJAKOV GIMNAZIJE KOPER 

 

 

Cankarjeva ulica 2 
6000 Koper                                              

 
PRIPOMBE DIJAKOV GIMNAZIJE PIRAN 

Dijaki Gimnazije Piran podajamo svoje mnenje glede mature, ki bi jo opravljali.  

Priprave na maturo bi morale potekati večkrat, saj bi bilo v učilnici lahko le določeno število dijakov. 

Prav tako bi zaradi zadostne varnostne razdalje med dijaki pisanje mature moralo potekati v več 

prostorih, , pri čemer  bi moralo biti vključenih tudi več nadzornih profesorjev. Vse to bi zahtevalo 

veliko priprav. Problem je tudi glede prevoza, saj vsi dijaki nimajo vozniškega izpita. Predlagamo 

zmanjšan obseg snovi, ker se trenutno ukvarjamo s predelovanjem tekoče učne snovi in časa za 

ponavljanje oziroma priprave na maturo ni. 

Celotno situacijo bi še poslabšala uporaba mask, saj bi te preprečevale globoko dihanje in bi v tej 

vročini lahko povzročilo panični napad, slabost … 

Z odprtjem izobraževalnih ustanov, ki zajemajo načeloma največje število ljudi, lahko to sedaj sproži 

ponovno rast števila okuženih in izredno stanje le še podaljša. Ali ni boljše, da vzdržujemo tak red in 

disciplino kot do sedaj še nekaj časa, da čimprej omilimo zadeve in se potem bolj varno gibamo? 

Radi bi tudi izvedeli rezultate 1. vpisnega roka, in to pred 16. junijem, ker se je večina prijavila že v 

marcu in mislimo, da tega datuma ni bilo potrebno podaljševati. 

 

To je le nekaj pripomb, vprašanj, ki si jih postavljamo. V kolikor dobimo rešitve in odgovore na vsaj 

nekaj od teh, bo to že veliko lažje. Zaradi navedenih mnenj in predlogov se pridružujemo  pismu  

Skupnosti dijakov Gimnazije Koper in podajamo naš zapis v prilogo pisma v znak podpore in 

sodelovanja. 

 

Lepo vas pozdravljamo.  

 

Anastazija Rakar  

Predstavnica 4. letnikov Gimnazije Piran 
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