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Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Predlog zakona o USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

- EPA 1066 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O USMERJANJU OTROK 
S POSEBNIMI POTREBAMI, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Slavko GABEK minister za šolstvo in šport, 
- mag. Teja VALENCIČ, državna sekretarka v Ministrstvu 
za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport. > 

UVOD 

I-OCENA STANJA 

Ustava Republike Slovenije v 52. členu določa, da imajo otroci 
* motnjami v razvoju ter druge huje prizadete osebe pravico 
a° izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje 
v družbi. 

Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v razvoju ureja Zakon o izobraževanju in usposabljanju 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
azvoju (Ur.l. SRS, št.19/76) in Pravilnik o razvrščanju in raz- 
iđu otrok, mla dostnikov in mlajših polnoletnih oseb z mot- 
[Jiami v telesnem in duševnem razvoju (Ur.l. SRS, 18/77). 
precej določb Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok 
n mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
6 razveljavil Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
sobraževanja (Ur.l.RS, št. 12/91-1), ki je opredelil omenjeno 
oejavnost kot javno službo, ki se v obsegu zagotovljenega 
Programa financira iz javnih sredstev. 

j*o sedaj veljavnih predpisih izvajajo vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje otrok z motnjami v razvoju v Republiki Sloveniji 
rtci , osnovne šole, srednje šole, zavodi za usposabljanje, 
®nko pa tudi socialno-varstveni zavodi. Vzgojo in varstvo 
Predšolskih otrok izvajajo vrtci po prilagojenih programih, 
^snovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole in sicer 
Po programih, ki predstavljajo prilagoditve osnovnošolskega 
Programa na izvedbeni ravni z dodatnimi specialnimi vsebi- 
nami (program za otroke z motnjami vida, program za otroke 
'motnjami sluha in program za otroke z motnjami v telesnem 
n 9iba!nem razvoju) ter po prilagojenih programih za otroke 
'lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Srednje šole izvajajo 
skrajšane prilagojene programe, v katere se pretežno vključu- elo otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter nekatere 
'riletne in štiriletne programe, ki so prilagojeni za otroke 
'določeno vrsto motnje. Program vzgoje in izobraževanja za 
Jj'roke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in 
°rugimi motnjami je poseben program s popolno prilagojeno 
Sabino, izvedbo in trajanjem. Otroci z motnjami vedenja in 

osebnosti se poleg programov osnovnošolskega in srednje- 
šolskega izobraževanja lahko vključujejo tudi v vzgojni pro- 
gram, namenjen preprečevanju in odpravljanju disocialnega 
®denja. 

podlaga za vključitev v posamezne programe osnovnošol- 
ca ali srednješolskega izobraževanja je odločba o razvrsti- 

in napo titvi otrok v organizacijo za usposabljanje, za 
,^'jučitev v nekatere srednješolske programe pa tudi zdravni- 
ško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju za opravljanje 
Predvidenega dela. 

^riterije in postopek za razvrščanje in napotitev otrok z mot- 
JJlami v razvoju v zavode za usposabljanje določa Pravilnik 
P razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polno- 
čnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Omenjeni pravilnik razvršča otroke po vrsti in stopnji motnje, 
ki je podlaga za napotitev otrok v ustrezen zavod za usposab- 
ljanje. Za napotitev otrok z motnjami vedenja in osebnosti 
razen omenje nega pravilnika veljajo še določila Zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 14/89 
) ter Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. SRS, št.17/ 
78 in Ur. I. RS, št. 12/92 in 58/93). 

II. PRIMERJALNI PRIKAZ IZOBRAŽEVANJA OTROK 
Z MOTNJAMI V RAZVOJU V DRUGIH DRŽAVAH 

Primerjalne študije izobraževanja otrok z motnjami v razvoju 
drugod po svetu kažejo, da večina držav v okviru izobraževa- 
nja otrok z motnjami v razvoju ureja tudi integracijo otrok 
v redne pro grame izobraževanja, da pa to vsaka država rešuje 
na svoj način. Vzgoja in izobraževanje teh otrok se spreminja 
v smeri zmanjševanja števila otrok v segregiranih programih 
in večanja števila otrok v integriranih programih. 

Italija je ena izmed držav, v kateri je integracija najširše 
zastavljena. Po zakonu mora vsak otrok obiskovati tisto šolo, 
ki je njegovemu domu najbližja. Vse države nimajo poseb- 
nega zakona, ki bi urejal izobraževanje in integracijo teh 
otrok. Tak primer je npr. Danska, kjer so postavljene le smer- 
nice za izpeljavo integracije. Te določajo, da morajo biti vsa 
prizadevanja usmerjena v zagotavljanje enakopravnosti teh 
otrok z ostalimi, na osnovi tega pa šole izvajajo svojo lastno 
prakso. Na Norveškem je izo braževanje otrok s posebnimi 
potrebami urejeno tako, da se mora ohraniti posebno izobra- 
ževanje povsod tam, kjer je to potrebno in strokovno uteme- 
ljeno. Programi se ne oblikujejo po kategoriji motnje, temveč 
po potrebah posameznika. Tudi v Nemčiji naspro tujejo 
načelni izločitvi otrok z določenimi vrstami ali stopnjami 
motenj izrednega sistema izobraževanja. V Angliji morajo po 
zakonu lokalne oblasti izdati za otroke, ki imajo težje motnje 
v razvoju in za katere pomeni izobraževanje tudi dodatna 
finančna sredstva, posebno izjavo. V ZDA so integrirano 
vzgojo in izobraževanje uzakonili že leta 1971. Istega leta je bil 
predpisan individualiziran program kot sredstvo individuali- 
zacije, kar je ena osnovnih zahtev za razvoj edukacijske inte- 
gracije. 
Zakonske določbe o izobraževanju otrok s posebnimi potre- 
bami v svetu tudi kažejo, da večina držav ne uporablja več 
kategorij za otroke z motnjami v razvoju, čeprav je distinkcija 
med temi otroci in ostalimi ohranjena v večini držav. Pouda- 
rek, ki ga na ravni zakonov dajejo otrokovi motnji, ni tako 
pomemben, saj mora biti, če hočemo izpeljati proces integra- 
cije in ne segregacije, poudarek na razvoju učnega programa. 
To pomeni, da se pri odločanju, ali se bo otroka integriralo 
v redni razred ali pa se bo izobraževal v posebni šoli, ne izhaja 
iz otrokove motnje, temveč se oblikuje ustrezen program in 
ugotovi, kje je največ možnosti za to, da se bo program 
ustrezno realiziral. 
Primerjalne analize torej kažejo na različne izkušnje in rešitve 
izobraževanja otrok z motnjami v razvoju, ki pa imajo nasled- 
nje skupne značilnosti: 
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- otroke z motnjami v razvoju integrirajo v redne oblike 
izobraževanja le tedaj, če življenjske in učne razmere ustre- 
zajo njihovim potrebam in če je mogoče predvidevati, da bo 
otrok z integracijo lažje napredoval, 
- s standardi in normativi določajo manjše število učencev 
v razredih, v katerih so integrirani otroci z motnjami v razvoju, 

- šolam, ki vključujejo otroke z motnjami v razvoju, zagotav- 
ljajo dodatne strokovne kadre, 

- izvajajo različne oblike individualizacije ter diferenciacije, 

- posebno skrb namenjajo sodelovanju staršev pri izobraže- 
vanju otrok, 

- integracijo izvajajo tudi v posebnih oddelkih znotraj rednih 
šol in omogočajo občasno vključevanje v redne programe, 

- poudarjajo pomen oblikovanja individualnih in individuali- 
ziranih programov, 

- uvajajo mobilno specialno-pedagoško službo. 
III. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Spremembo obstoječega sistema vzgoje in izobraževanja 
otrok z motnjami v razvoju narekuje predvsem spremenjen 
odnos do vzgoje in izobraževanja teh otrok. Različne medna- 
rodne organizacije (npr. UNESCO, programi evropske skup- 
nosti), in strokovne komisije (npr. mednarodna liga društev za 
pomoč duševno prizadetim osebam), pozivajo države članice, 
naj povsod, kjer je le mogoče, vključujejo otroke z motnjami 
v razvoju v redne šole, hkrati pa naj zagotavljajo ustrezne 
programe za njihovo šolanje. 

Spremenjeni odnos do vzgoje in izobraževanja teh otrok je 
nujno pripeljal tudi do sprememb v poimenovanju otrok 
z motnjami v razvoju. V svetu se vse bolj uveljavlja nov termin 
- otroci s posebnimi potrebami, ki ga posebej proklamira 
UNESCO. V to skupino večina držav uvršča tudi populacijo 
posebej nadarjenih otrok, ki potrebujejo posebne oblike izo- 
braževanja, da bi lahko razvili vse svoje zmožnosti. Vsem 
otrokom s posebnimi potrebami je skupno to, da zahtevajo 
diferencirane in individualizirane oblike izobraževanja. 

V svetu uveljavljen termin »otroci s posebnimi potrebami« 
vnašamo tudi v predlagano zakonodajo, kar pove že sam 
naslov zakona. 
Izsledki pri nas opravljenih raziskav kažejo, da se v naših 
šolah izobražuje že sorazmerno velik delež otrok s posebnimi 
potrebami (zlasti otroci z učnimi, vedenjskimi, čustvenimi 
težavami), za katere je treba zagotoviti strokovne programe, 
ustrezne kadrovske, prostorske in materialne pogoje in je 
zato ustrezna zakonska regulacija nujna. 

Sodobna pedagoška in specialno-pedagoška znanost torej 
narekujeta razvoj bolj integriranih oblik vzgoje in izobraževa- 
nja otrok s posebnimi potrebami. Namesto statičnega razvrš- 
čanja uvajajo razvojno procesno razvrščanje s pomočjo pro- 
grama, ki omogoča prehajanje otrok iz programa v program. 
Temu sledi tudi predlagani zakon o usmerjanju otrok s poseb- 
nimi potrebami. 
IV. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Predvidene spremembe pri usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami sledijo splošnim načelom, ki veljajo za vsa 
področja vzgoje in izobraževanja, posebej pa še naslednjim 
načelom: 

- zakon temelji na načelu integracije, kot sodobne oblike 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, 

- temu načelu sledi načelo zagotovitve ustreznih pogojev, 
kar pomeni, da je potrebno otroku s posebnimi potrebami 
pred vključitvijo v redne oblike izobraževanja zagotoviti tiste 
pogoje, ki bodo osnova za njegovo uspešno delo. Med te 
pogoje sodi znižan normativ glede števila otrok v takem 
razredu, dodatna strokovna pomoč, ki io otrok rabi, oprema in 

pripomočki,<ki so potrebni pri izobraževanju in drugi materi- 
alni pogoji. 

- vsaka sprememba, s katero želimo izboljšati obstoječe 
stanje, se lahko sprevrže v nasprotje, če ne upoštevamo 
načela postopnosti, kar pomeni, da sprememb, ki jih prinaša 
predlagani zakon, ne bomo izpeljali naenkrat, temveč posto- 
poma. Ne bomo torej drastično posegali v obstoječi sistem in 
bomo tudi v prihodnje ohranili posebne inštitucije, name* 
njene vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami: 

- načelo enakih možnosti, s hkratnim upoštevanjem drugač- 
nosti otrok narekuje, da sta vzgoja in izobraževanje otrok 
s posebnimi potrebami naravnana tako, da bodo otroci 
s posebnimi potrebami v procesu vzgoje in izobraževanja 
deležni take pomoči, da bodo posledice motenj, primanjklja- 
jev ali ovir čim manjše. 
- načelo pravice do izbire pomeni, da je treba otrokom 
s posebnimi potrebami in njihovim staršem zagotoviti pravico 
do izbire, kje se bo otrok šolal. Zato je potrebno vzpodbuja" 
oblikovanje bolj razvejane mreže šol in drugih oblik izobraie- 
vanja (izobraževanje na domu, koncesija), 

- načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževa- 
nja izhaja iz ugotovitve, da sta vzgoja in izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami v veliki meri odvisna od staršev, ki j"' 
je zato nujno vključevati v odločanje, načrtovanje, nepo- 
sredno delo z otroki ter v evalvacijo otrokovega napredova- 
nja, 
- načelo organiziranja izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami čim bliže domu sledi principu, da tudi otrok 
s posebnimi potreba mi, če je le mogoče, ne bi izločali 'z 

družinskega in socialnega okolja, 

- načelo individualiziranega pristopa zahteva diferencirana 
in individualizirane programe z upoštevanjem otrokovih spo- 
sobnosti, pa tudi primanjkljajev, 

- načelo kontinuiranosti programov zagotavlja fleksibilnost 
in prehajanje med različnimi oblikami izobraževanja, 

- načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje i" 
izobraževanja zagotavlja, da bodo otroci s posebnimi potre- 
bami čim prej vključeni v ustrezen program vzgoje in izobra- 
ževanja, 
- načelo interdisciplinarnosti pomeni, da je v procesu izobra- 
ževanja otrok s posebnimi potrebami nujno sodelovanj8 

različnih strok (zdravstvo, socialno varstvo in šolstvo), da 

bodo otrokove potrebe celovito zaznane in spremljanje njego- 
vega napredovanja kompleksno. 

V. PREDLAGANE REŠITVE 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami celovit" 
ureja tista vprašanja pri vzgoji in izobraževanju otrok s poseb- 
nimi potrebami, ki zaradi specifičnosti ne morejo biti ustrezn" 
rešena v področnih zakonih. V skladu z ustavnimi določili i" 
številnimi mednarodnimi dokumenti morajo biti vsem otro- 
kom zagotovljene enake pravice in možnosti pri vzgoji i" 
izobraževanju. Zato zakon sledi cilju, zakonsko udrediti p'0' 
cese tihe šolske integracije otrok s posebnimi potrebami, W 
največkrat pomeni za otroka samo drugo lokacijo. 

S predlagano zakonodajo želimo otrokom glede na njihove 
različne potrebe omogočiti vključevanje v celoten kontinuum 
programov vzgoje in izobraževanja, od najbolj integrirani" 
oblik do seveda tudi segregiranih v primerih, ko se strokovno 
ugotovi, da so edino v takem programu zagotovljeni pogoji Z* 
otrokov napredek. 

1. Usmerjanje otrok 

Predlog Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebam' 
daje možnost za integrirano izobraževanje vsem tistim otro- 
kom, ki ob dodatni strokovni pomoči in s prilagojenim izvaja- 
njem lahko napredujejo v rednih oblikah izobraževanja. Pred- 
lagani zakon uvaja razvojno procesno usmerjanje otroK 
s pomočjo individualiziranih programov, ki so skladni z otre 

4/poročevalec, št. 13 



tovim razvojem, učenjem (česa se je sposoben naučiti in 
*ak°) in možnostmi za doseganje postavljenih ciljev 

Pomočjo, ki jo pri tem potrebujejo. 

postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev ali pa 
.t'tucije, v kateri se otrok vzgaja ali izobražuje. Novost, ki jo 

Ponaša zakon, je vsekakor pedagoško naravnan pristop 
i?dSrnerianju 'n Prenos pristojnosti za uvedbo postopka in 'flajo odločbe iz področja socialnega varstva na področje 
oistva oziroma šolskih uprav. Pristojna šolska uprava si mora 

izdajo odločbe obvezno pridobiti strokovno mnenje 
® ustrezni usmeritvi v program. Mnenje o usmeritvi izdela 
omisija za usmerjanje na podlagi lastnih ugotovitev oziroma 
a podlagi pedagoške, specialno-pedagoške, socialnoanam- 

u stične, psihološke, medicinske in druge dokumenta cije. omisija se mora pred pripravo strokovnega mnenja posveto- 
■ti s strokovnimi delavci vrtca, šole ali zavoda, v katerega je 

fok v času, ko poteka postopek vključen, oziroma s strokov- 
mi delavci vrtca, šole ali zavoda, v katerega bo otrok 

"»merjen. 
Odločba o usmeritvi, ki jo na podlagi strokovnega mnenja 
.•^teij® izda šolska uprava, določa program vzgoje in izobra- 

®vania, obliko, obseg in način izvajanja dodatne strokovne 
kart10'1, vrtec- ®°'a al' zavod, v katerega bo otrok vključen ter ,®?rovske, prostorske, materialne in druge pogoje, ki morajo 

1,1 zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje otroka. 
fj®vnatelj vrtca, šole ali zavoda, v katerega je otrok usmerjen, 
Henuje strokovno skupino, ki izdela individualizirani pro- 
9[am izobraževanja. Le - ta določa oblike dela pri posamez- 
en predmetih oziroma predmetnih področjih, način izvajanja 
oaatne strokovne pomoči ter prehajanje med programi. 
Oelo strokovne skupine, ki jo sestavljajo strokovni in drugi 

slavci vrtca, šole ali zavoda, se vključi tudi starše. Individu- 
''zirani program se tekom leta prilagaja glede na otrokov 

v°j in napredek. 
jj'istojna šolska uprava je dolžna, če z odločbo ni drugače 
oiočeno, preveriti ustreznost usmeritve vsaka tri leta. Če 
času vzgoje in izobraževanja pride do bistvenih sprememb 

p 1 otroku, se na zahtevo staršev, vrtca ali zavoda uvede 
za ponovno usmeritev otroka. 

1 N«člnl In oblike Izvajanja vzgoje In izobraževanja 

^okom s posebnimi potrebami, za katere strokovna komi- 
Ja ugotovi, da se glede na svoje kognitivne in ostale sposob- 
u"®" lahko vzgajajo po programih za predšolske otroke, se 
/''agodi organizacija in način izvajanja programov za pred- 
«r t otroke- Otrokom s posebnimi potrebami, za katere °kovna komisija ugotovi, da se glede na svoje kognitivne in 
ita* sP°sobnosti lahko izobražujejo po programih osnov- °»olskega, poklicnega, strokovnega in tehniškega ter sploš- 

srednjega izobraževanja, se prilagodi organizacija, 
®cin preverjanja, napredovanje in časovna razporeditev 

jj^ka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Dodatna stro- vna pomoč se izvaja v oddelku ali izven oddelka, če je to 
p °kovno utemeljeno, pa tudi na domu. Dodatno strokovno 

ftoč izvajajo strokovni in drugi delavci vrtca, šole ali 
..^oda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci. Otroci z mot- 

vedenja in osebnosti se lahko vključujejo tudi v vzgojni 

l prilagojeni programi In prehajanje med programi vzgoje 
'*obraževanja 

?.tr°ci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v programe 
»i Predšolske otroke in izobraževalne programe s prilagoje- 
y ^ Ovajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se usmerjajo 

Prilagojene programe za predšolske otroke, prilagojene 
, obraževalne programe in v posebni program vzgoje in izo- 
v ®zovanja. Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni 
VL|PSebni program vzgoje in izobraževanja, se lahko občasno 
iftl jejo v prilagojene programe osnovnošolskega izobra- 
l^anja, tisti, ki so usmerjeni v prilagojene programe za pred- 
Jske otroke oziroma v prilagojene izobraževalne programe, 

v 
Se glede na svoje zmožnosti občasno ali trajno vključujejo 

Programe za predšolske otroke oziroma v izobraževalne 
°grame. 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

Predložena ocena temelji na izhodišču, da bo število otrok 
s posebnimi potrebami, ki bodo usmerjeni v redne programe, 
po sprejemu zakona naraščalo glede na stanje zadnjih let, ko 
so komisije otroke poskusno usmerjale v redne programe ali 
pa so bili otroci integrirani v redne oblike izobraževanja brez 
za konske podlage. 

Finančne učinke teh postopkov je izredno težko oceniti, zato 
je pri tem potrebno izhajati iz določenih predpostavk. 

Koliko otrok s posebnimi potrebami bo vključenih v redni 
sistem vzgoje in izobraževanja, bo odvisno od materialnih 
možnosti in pogojev, ki jih ti otroci potrebujejo. Na vsak način 
pa bo pri uveljavljanju zakona potrebno upoštevati načelo 
postopnosti. 

1. Sprememba obsega dejavnosti osnovnošolskega 
izobraževanja 

Zaradi lažjega dela učiteljev v razredu je predvidena vključitev 
enega do največ dveh otrok s posebnimi potrebami v posa- 
mezni razred, pri čemer bodo pogoji dela, opredeljeni z nor- 
mativi povprečnega števila otrok v razredu, nekoliko izbolj- 
šani. Računamo s povprečnim normativom 24 oziroma 21 
otrok v razredu, glede na enega ali dva vključena otroka 
s posebnimi potrebami. 

Zaradi zmanjševanja generacij šoloobveznih otrok se pov- 
prečje otrok v razredih že sedaj zmanjšuje. Pričakujemo, da 
bo uveljavitev možnosti integracije otrok s posebnimi potre- 
bami v redne oddelke postopna. Ob tem predpostavljamo, da 
bo oblikovanih manj oddelkov v posebnih inštitucijah, in bo 
tako v nekem deležu šlo le za prenos finančnih sredstev. 

Generacija otrok, ki se vpisuje v prve razrede po prilagojenih 
programih, se že nekaj let giblje okoli številke 200, približno 
toliko otrok pa je med šolanjem preusmerjenih v te programe. 
Finančna ocena je pripravljena na variantnih predpostavkah 
in ocenah, da bo v redne programe usmerjenih 10 %, 20 % ali 
30 % generacije otrok s posebnimi potrebami. 

V ta namen bi morali iz javnih sredstev zagotoviti naslednja 
sredstva predvsem na področju osnovnega šolstva (v mio 
SIT): 

Šolsko leto 
10% 

vključenost 
20% 

vključenost 
30% 

vključenost 
1996/97 
1997/98 
1998/99 

50 
35 
28 

100 
70 
56 

150 
105 
84 

Po tem letu pa zaradi zmanjševanja generacij nova ureditev 
ne bo več vplivala na globalno povečanje financiranja izobra- 
ževanja. 

Pač pa po letu 1997 pričakujemo povečane zahteve po kritju 
stroškov dela komisij, ki bodo preverjale ustreznost usmeritve 
otrok v posamezne programe, za kar bi po ocenah bilo 
potrebno dodatno zagotoviti 10 milijonov tolarjev letno, nujno 
pa bo tudi zagotoviti prenos sredstev za delo komisij iz Mini- 
strstva za delo, družino in socialne zadeve v proračun Ministr- 
stva za šolstvo in šport. 

2. Individualno delo z otroki 

Po določbah zakona bo potrebno vključenim otrokom 
s posebnimi potrebami nuditi pri pouku tudi dodatno stro- 
kovno pomoč v obliki individualnega dela učiteljev z učenci, 
pri čemer predpostavljamo, da bi moral en specialni pedagog 
v povprečju poskrbeti za ne več kot sedem otrok. Ob nadgrad- 
nji in koordinaciji strokovnega dela teh učiteljev bi letno za 
individualno delo morali zagotoviti od 20 do 70 milijonov SIT, 
upoštevaje navedeno možnost vključevanja otrok s poseb- 
nimi potrebami v redne programe. 
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3. Opremljanje šol 

Vključitev otrok s posebnimi potrebami mnogokrat pomeni 
tudi nujnost prilagoditve šolskih prostorov (dostopnost) in 
nakup dodatne opreme za učence. Te prilagoditve bodo zelo 
individualne in je njihovo finančno komponento zelo težko 
vnaprej ocenjevati. Ustanavljanje šolskih skladov pomeni eno 
od možnosti pridobivanja sredstev v ta namen in pomoč pri 
reševanju te problematike. 

BESEDILO ČLENOV 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1.člen 
(vsebina zakona) 

S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in 
mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževal- 
nimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi 
potrebami ) ter določajo načini in oblike izvajanja vzgoje in 
izobraževanja. 

2. člen 
(otroci s posebnimi potrebami) 

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z mot- 
njami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni , gluhi in 
naglušni, otroci z govornimi motnjami, otroci z ovirami pri 
gibanju, ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potre- 
bujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževa- 
nja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 
vzgoje in izobraževanja. 

Varianta 2. člena 

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci, ki 
zaradi umskega primanjkljaja, primanjkljaja sluha in vida, 
govornih motenj, ovir pri gibanju ter motenj vedenja in oseb- 
nosti potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja z do datno strokovno pomočjo ali prilagojene 
programe vzgoje in izobraževanja. 

3. člen 
(uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju) 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se 
izvaja v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo 
področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega, 
strokovnega in tehniškega ter splošnega srednjega izobraže- 
vanja. 

4. člen 
(cilji in načela vzgoje in izobraževanja) 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji 
na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno 
področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in 
načelih: 

- enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti 
otrok, 
- ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega 
telesnega in duševnega razvoja, 
- vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 
- zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen 
razvoj posameznega otroka, 
- pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobra- 
ževanja, 
- organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bi- 
vanja, 
- celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 
- individualiziranega pristopa, 
- kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja. 
- interdisciplinarnosti. 

II. USMERJANJE V PROGRAME VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 

5. člen 
(usmeritev v programe) 

Otroci s posebnimi potrebami se glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje usmerjajo v programe za 
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno stro- 
kovno pomočjo in programe osnovnošolskega, poklicnega, 
strokovnega in tehniškega ter splošnega srednjega izobraže- 
vanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni programi s pri- 
lagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) ter 
v prilagojene programe za predšolske otroke in prilagojene 
programe osnovnošolskega, poklicnega, strokovnega in teh- 
niškega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: prilagojeni izo- 
braževalni programi) in v posebni program vzgoje in izobraže- 
vanja. 
Otroci, mladoletniki in mlajše polnoletne osebe z motnjami 
vedenja in osebnosti se lahko sočasno z usmeritvijo v pro- 
grame iz prejšnjega odstavka tega člena ali brez usmeritve 
v take programe, usmerijo v vzgojni program v skladu s tem 
zakonom in drugimi predpisi. 

6. člen 
(Izobrazbeni standard) 

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo in prilagojeni izobraževalni programi 
morajo zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami možnost, 
da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga 
zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, poklic- 
nega, strokovnega in tehniškega ter splošnega srednjega 
izobraževanja. 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči enako- 
vrednega izobrazbenega standarda, se lahko določijo prilago; 
jeni izobraževalni programi, ki zagotavljajo nižji izobrazbeni 
standard. 

1. PRILAGOJENO IZVAJANJE PROGRAMOV VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 

(7. člen) 
(prilagajanje izvedbe programov) 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program 
za predšolske otroke, se glede na vrsto in stopnjo primanj- 
kljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija in 
način izvajanja programa za predšolske otroke. 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraže- 
valne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno stro- 
kovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 
ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način pre- 
verjanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka, ter 
zagotovi dodatna strokovna pomoč. 

(8. člen) 
(dodatna strokovna pomoč) 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali 
izven oddelka, lahko pa tudi občasno v posebni skupini izven 
oddelka. 

Če dodatne strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v skladu 
s prvim odstavkom tega člena in je strokovno utemeljeno, se 
dodatna strokovna pomoč lahko nudi otroku tudi na domu. 

Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči lahko sodelujejo tudi 
starši. 

(9. člen) 
(izvajanje dodatne strokovne pomoči) 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, 

6/poročevalec, št. 13 



šo,e ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki 
Spolnjujejo pogoje. 

(10. člen) 
(obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči) 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi 
2 odločbo o usmeritvi. 

11. člen 
(standardi in normativi) 

Standarde in normative za opredelitev dodatne strokovne 
Pomoči določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem 
besedilu: minister). Minister si mora pred določitvijo standar- 

s°et 'n norrna,'vov Pridc,biti mnenje pristojnega strokovnega 

prilagojeni programi in posebni program 
vzgoje in izobraževanja 

(12. člen) 
(vrste programov) 

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v programe 
'a predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo in izobraževalne programe s prilagojenim 
"ajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se usmerjajo v pri- 
pojene programe za predšolske otroke, prilagojene izobra- 
^alne programe in posebni program vzgoje in izobraževa- 

na. člen) 
(prilagajanje programov) 

O 
, Prilagojenim izobraževalnim programom, ki omogoča otro- 
°ni s posebnimi potrebami pridobiti enakovreden izobraz- 
bi standard kot bi ga pridobili po izobraževalnih programih 
snovnošolskega, poklicnega, strokovnega in tehniškega izo- 

jaževanja (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni programi), 
6 lahko prilagodi predmetnik in učni načrt, organizacija, 
atin preverjanja, napredovanje in časovna razporeditev 

Pouka. 
S Prilagojenim izobraževalnim programom in s posebnim 
^r°gramom vzgoje in izobraževanja, ki ne omogoča otrokom 

Posebnimi potrebami pridobiti enakovrednega izobrazbe- 
na standarda, se lahko prilagodi predmetnik in učni načrt, 
'9ojno -izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje 

, ed nivoji v osnovni šoli, način preverjanja in ocenjevanja ob 
.°hcu obdobij, napredovanje in pogoji za dokončanje izobra- 
<0vanja. 

(14. člen) 
(prehajanje med programi) 

^troci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojen 
pOgram za predšolske otroke, se lahko občasno vključujejo 
Udi v program za predšolske otroke. 

P'roci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene 
'Obraževalne programe, se lahko pri določenih predmetih ali 

£red metnih skupinah občasno ali trajno vključujejo v izobra- 
'®valne programe. 

^troci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni 
I r°gram vzgoje in izobraževanja, se lahko občasno vključu- 

je" v prilagojene programe osnovnošolskega izobraževanja. 
3- Vzgojni program 

(15. člen) 
(usmerjanje v vzgojni program) 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti se v skladu s tem 
*akonom lahko usmerjajo v izobraževalne programe s prila- 
9°ienim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v obliki 
?9ojnih, socialno integrativnih, preventivnih, kompenzacij- 

skih in korekcijskih programov, ki so sestavni del vzgojnega 
programa. 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti, pri katerih je zaradi 
motenj ogrožen njihov zdrav razvoj, oziroma ogrožajo okolico 
v taki meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu, se oddajo v zavod 
za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 
O oddaji otroka v zavod odloči in spremlja izvajanje ukrepa 
pristojni Center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja 
področje zakonske zveze in družinskih razmerij. 

Center za socialno delo izda odločbo iz prejšnjega odstavka 
tega člena na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmer- 
janje iz tretjega odstavka 20. člena tega zakona, v soglasju 
s pristojno šolsko upravo. 

4. REJNIŠTVO 

16. člen 
(oddaja v rejništvo) 

Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti 
vzgoje in izobraževanja v kraju njihovega prebivališča, se 
vključijo v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami ali se oddajo v rejništvo. 

Postopek oddaje v rejništvo izvede pristojni center za soci- 
alno delo na podlagi odločbe o usmeritvi v skladu z zakonom, 
ki ureja področje zakonske zveze in družinskih razmerij. 

III. IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK 
S POSEBNIMI POTREBAMI 

(17. člen) 
(Izvajalci 

Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prila- 
gojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo 
vrtci. 

Vzgojo in izobraževanje po izobraževalnih programih s prila- 
gojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo 
šole. 

Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske 
otroke izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci oziroma enote 
vrtcev, ki so ustanovljeni oziroma organizirani za izvajanje teh 
programov in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok 
s posebnimi potrebami. 

Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih pro- 
gramih izvajajo šole v oddelkih s prilagojenimi programi, šole 
oziroma podružnice šol, ki so ustanovljene oziroma organizi- 
rane za izvajanje teh programov in zavodi za vzgojo in izobra- 
ževanje otrok s posebnimi potrebami. 
Vzgojo in izobraževanje po posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja izvajajo šole oziroma podružnice šol, ki so 
ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje prilagojenih 
programov izobraževanja in posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja ter socialno-varstveni zavodi. 

Vzgojni program izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami. 

(18. člen) 
(individualna strokovna obravnava) 

Otrokom s posebnimi potrebami se poleg programov iz 12. 
člena tega zakona nudi v vrtcu, šoli ali zavodu tudi individu- 
alna zdravstvena in druga strokovna obravnava v skladu 
s posebnimi predpisi. 

Individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava se 
lahko izvaja tudi v vzgojnih posvetovalnicah, svetovalnih cen- 
trih, logopedskih, avdiopedagoških in drugih ambulantah. 
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IV. POSTOPEK USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 

19. člen 
(uvedba postopka) 

Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev, skrbnikov 
ali rejnikov otroka (v nadaljnjem besedilu: starši). 

Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko dajo tudi vrtci, šole, 
zdravstveni, socialni in drugi zavodi, po predhodni seznanitvi 
staršev. 

20. člen 
(strokovno mnenje) 

Zahtevo za uvedbo postopka se vloži pri pristojni šolski 
upravi. 

Pristojna šolska uprava si mora pred izdajo odločbe o usmeri- 
tvi v program vzgoje in izobraževanja pridobiti strokpvno 
mnenje o ustrezni usmeritvi v program. 

Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka pripravi komisija za 
usmerjanje prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

21. člen 
(postopek dela komisije) 

Komisija izdela strokovno mnenje na podlagi lastnih ugotovi- 
tev, razgovora s starši otroka ter na podlagi pedagoške, speci- 
alno pedagoške, socialno-anamnestične, psihološke, medi- 
cinske in druge dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih 
inštitucij. 

Komisija se mora pred pripravo strokovnega mnenja posveto- 
vati s strokovnimi delavci vrtca, šole oziroma zavoda, v kate- 
rega je otrok v času usmerjanja vključen in s strokovnimi 
delavci vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok 
usmerjen, in z drugimi ustreznimi institucijami. 

22. člen 
(obrazec) 

Strokovno mnenje pripravi komisija na obrazcu, ki ga določi 
minister. 

23. člen 
(odločba o usmeritvi v program) 

Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku izda 
pris tojna šolska uprava odločbo o usmeritvi v program (v 
nadaljnjem besedilu: odločba o usmeritvi). 

Zoper odločbo o usmeritvi je dovoljena pritožba. O pritožbi 
odloča minister na podlagi strokovnega mnenja komisije 
druge stopnje. 

24. člen) 
(komisije prve in druge stopnje) 

Komisijo prve in druge stopnje sestavljajo: učitelj oziroma 
vzgojitelj, zdravnik pediater ali specialist šolske medicine, 
psiholog, socialni delavec ter zdravnik in defektolog, oba 
ustrezne specialnosti. 

Član komisije prve stopnje ne more biti hkrati član komisije 
druge stopnje. 

Organizacijo in način dela komisije ter kriterije za opredelitev 
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s po 
sebnimi potrebami določi minister. 

Komisije prve stopnje in komisijo druge stopnje imenuje mini- 
ster. 

25. člen 
(vsebina odločbe o usmeritvi) 

Z odločbo o usmeritvi se na podlagi strokovnega mnenja 
komisije določi program vzgoje in izobraževanja iz drugega 
odstavka 5. člena, ter 7. in 12. člena tega zakona, v katerega 
se otrok usmerja, obseg in način izvajanja dodatne strokovne 
pomoči, vrtec, šola oziroma zavod, v katerega bo otrok vklju- 
čen, ter kadrovske, prostorske, materialne in druge pogoje, ki 
morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje otroka. 

Z odločbo o usmeritvi se lahko tudi določi, da se otrok odda 
v rejništvo. 

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena izda šolska 
uprava odločbo o usmeritvi na podlagi predhodnega mnenja 
centra za socialno delo. 

V primeru usmeritve otrok s posebnimi potrebami v poseben 
program vzgoje in izobraževanja izda šolska uprava odločbo 
o usmeritvi v soglasju s pristojnim centrom za socialno delo. 

Vrtec, šola oziroma zavod, v katerega se otrok usmerja, se 
določi na podlagi ugotovitev pristojne šolske uprave o izpol- 
njevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih po- 
gojev. 

Z odločbo o usmeritvi se določi tudi rok, ki ne sme biti daljši 
kot tri leta, v katerem mora pristojna šolska uprava preveriti 
ustreznost usmeritve. 

26. člen 
(vročitev odločbe) 

Pristojna šolska uprava je dolžna odločbo o usmeritvi vročiti 
staršem, vrtcu, šoli oziroma zavodu, v katerega je otrok 
usmerjen. 

Vrtec, šola oziroma zavod sprejme otroka z dnem, ki je dolo- 
čen v odločbi. 

(27. člen) 
(individualizirani program) 

Vrtec, šola oziroma zavod je dolžan najkasneje v roku 30 dni 
po sprejemu otroka izdelati individualizirani program vzgoje 
in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: individualizirani pro- 
gram). 

28. člen 
(strokovna skupina) 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega pro- 
grama ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda imenuje strokovno 
skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali 
zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri 
izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. 

Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi 
starši otroka. 

Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati indivi- 
dualizirani program glede na napredek in razvoj otroka. 

29. člen 
(vsebina individualiziranega programa) 

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela pri 
posameznih predmetih oziroma pri predmetnih področjih, 
način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med 
programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverja- 
nju, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. 

30. člen 
(preverjanje ustreznosti programa) 

Strokovna skupina iz 28. člena tega zakona mora ob koncu 
šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega pro- 
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9rama in izdelati individualizirani program za naslednje šol- 5Ko leto. 

31. člen 
(preverjanje ustreznosti usmeritve v program) 

Pristojna šolska uprava je dolžna, če z odločbo o usmeritvi ni 
drugače določeno, vsaka tri leta preveriti ustreznost usme- 
ritve. 

Ustreznost usmeritve pristojna šolska uprava preveri na pod- la9i mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola oziroma zavod, v kate- 
rega je otrok vključen in mnenja komisije. Če se ugotovi, da 
usmeritev ni ustrezna, pristojna šolska uprava uvede ponovni 
Postopek usmerjanja v program. 

32. člen 
(predlog za spremembo usmeritve) 

Spremembo usmeritve lahko predlagajo starši, po predhodni 
®®*nanitvi staršev pa tudi vrtci, šole oziroma zdravstveni, 
socialni in drugi zavodi. 

33.člen 
(ponovni postopek usmeritve v program) 

Sprememba usmeritve se izvede po enakem postopku kot 
^meritev v program. 

Izbiranje in varstvo osebnih podatkov 

34.člen 
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov) 

šolska uprava zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in upo- a°lja podatke, vsebovane v zbirki podatkov, ki jo vodi, 
skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem 

Ekonom ni drugače določeno. 

35. člen ■» 
(evidenca o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami) 
šolska uprava vodi evidenco o vzgoji in izobraževanju 
°trok s posebnimi potrebami, ki obsega: 
~ Podatke o otroku s posebnimi potrebami: ime in priimek, 
jP°l. datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljan- 

~ Podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča; 
" Podatke o vzgoji in izobraževanju otroka: naslov vrtca, šole 
?*lr°roa zavoda, v katerega je otrok vključen, podatki o rejni- 
ku, program vzgoje in izobraževanja, v katerega je otrok 
"snierjen, rok, v katerem mora pristojna šolska uprava preve- 

ustreznost usmeritve, strokovno mnenje komisije za 
"snerjanje o vrsti in stopnji otrokove motnje, ovire oziroma 
Primanjkljaja ter naslov vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega 
I® otrok napoten na podlagi odločbe centra za socialno delo. 

(36. člen) 
(obveščanje o Izdanih odločbah) 

^enter za socialno delo je dolžan pristojni šolski upravi zaradi 
^°denja evidence o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 
Potrebami pošiljati v vednost odločbe, izdane na podlagi 120. 
JJ1121. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
<Ur-1. SRS, št. 14/89) ter na podlagi 181. člena Zakona o izvr- 
tanju kazenskih sankcij (Ur. I. SRS, št. 17/78 ter Ur. I. RS, št. 
'Z/92 in 58/93). 

37. člen 
(namen in uporaba podatkov) 

Osebni podatki otrok s posebnimi potrebami iz prejšnjega 
člena tega zakona se obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za 
potrebe vzgoje in izobraževanja in posredujejo ministrstvu, 
pristojnemu za šolstvo in ministrstvu, pristojnemu za delo, 
družino in socialne zadeve, za izvajanje z zakonom določenih 
nalog. 
Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi 
statističnih analiz, se smejo osebni podatki uporabljati in 
objavljati tako, da identiteta otroka s posebnimi potrebami ni 
razvidna. 

38. člen 
(shranjevanje podatkov) 

Podatki iz evidence iz tretje alinee 35. člena tega zakona se 
hranijo trajno, podatki iz evidence iz prve in druge alinee 35. 
člena tega zakona pa se hranijo v skladu s posebnimi pred- 
pisi. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
(uveljavljanje pravic otrok s posebnimi potrebami) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se pravice otrok s posebnimi 
potrebami, ki jih določajo drugi predpisi in so jih doslej 
uveljavljali na podlagi izvida in mnenja komisije za razvršča- 
nje, uveljavljajo na podlagi strokovnega mnenja komisije za 
usmerjanje iz 20. člena tega zakona. 

Zahteva za izdajo strokovnega mnenja se vloži pri pristojnem 
centru za socialno delo. 

40. člen 
(podzakonski predpisi) 

Podzakonski predpisi iz tega zakona se sprejmejo najkasneje 
v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se uporab- 
ljajo izvršilni predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega 
zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom in sicer: 
- Pravilnik o programu vzgojnega dela v zavodih za usposab- 
ljanje (Ur. I. SRS, št. 27/70); 
- Pravilnik o programu za usposabljanje v zavodih za delovno 
usposabljanje (Ur. I. SRS, št. 27/70); 
- Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in 
mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju (Ur. I. SRS, št. 18/77); 
- Pravilnik o pogojih vrste in stopnje izobrazbe, ki jih morajo 
izpolnjevati strokovni delavci v organizacijah za usposablja- 
nje (Ur. I. SRS, št. 10/78 in 14/78 in Ur. I. RS, št. 71/94). 

41. člen 
(prenehanje veljavnosti zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 

- Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I. SRS, št. 
19/76), 
- 123. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92). 

42. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. Temeljne določbe 

Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se 
ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih 
oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter 
določajo načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. 
V 2. členu zakona je podana definicija otrok s posebnimi 
potrebami in sicer so to otroci z motnjami v duševnem raz- 
voju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi 
motnjami, otroci z ovirami pri gibanju ter otroci z motnjami 
vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 
programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja. Po 
variantnem predlogu zakona so otroci s posebnimi potrebami 
otroci, ki zaradi umskega primanjkljaja, primanjkljaja sluha in 
vida, govornih motenj, ovir pri gibanju ter motenj vedenja in 
osebnosti potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 
vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja. 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se bo 
v skladu s 3. členom zakona izvajala v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklic- 
nega, strokovnega in tehniškega ter splošnega srednjega 
izobraževanja, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v pro- 
grame ter načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja 
pa ureja predloženi zakon. 

Glede usmerjanja velja poudariti, da gre za razvojno procesno 
usmerjanje s pomočjo programa, pri čemer se daje večji, 
poudarek vzgojijo-izobraževalnemu segmentu. Zakon teme- 
lji na izhodišču, da se otrokom s posebnimi potrebami zago- 
tovi pomoč glede na to, kaj zmorejo oziroma se jim glede na 
njihove sposobnosti zagotovita ustrezna vzgoja in izobraže- 
vanje. 

II. Cilji in načela vzgoje In Izobraževanja 

Poleg ciljev in načel, ki so določeni v zakonu za posamezno 
po dročje vzgoje in izobraževanja, zakon za otroke s poseb- 
nimi potrebami določa še naslednje cilje in načela: enakih 
možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, ohranje- 
vanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega 
in duševnega razvoja, vključevanja staršev v proces vzgoje in 
izobraževanja, zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo 
optimalen razvoj posameznega otroka, pravočasne usmeritve 
v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, organizacije 
vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, celovitosti in 
kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, individualiziranega 
pristopa, kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja 
ter interdisciplinarnosti. 

III. Prilagoditve pri Izvajanju vzgojno-lzobraževalnlh pro- 
gramov 

Zakon v zvezi s prilagojenim izvajanjem programov v 7. členu 
določa, da se otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmer- 
jeni v program za predšolske otroke, glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organiza- 
cija in način izvajanja predšolske vzgoje. Otrokom s poseb- 
nimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se 
glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 
lahko prilagodi organizacija, način preverjanja, napredovanje 
in časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna stro- 
kovna pomoč. V navedenem primeru zakon daje možnost, da 
se otroci s posebnimi potrebami vključujejo v redno izobraže- 
vanje ter z dodatno strokovno pomočjo in predvidenimi prila- 
goditvami dosežejo enakovreden izobrazbeni standard. 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali 
izven oddelka, lahko pa tudi občasno v posebni skupini izven 
oddelka. Ob ustrezni strokovni utemeljitvi se bo ta pomoč 
lahko nudila otroku tudi na domu. Pri vseh oblikah pomoči 
bodo lahko sodelovali tudi starši. 
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Zakon v 9. členu določa, kdo izvaja dodatno strokovno pomoč 
(strokovni in drugi delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa so 
to tudi zunanji strokovni delavci). V skladu z 10. členom bo 
obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči določen 
z odločbo o usmeritvi. 

IV. Prilagojeni programi vzgoje In Izobraževanja 

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v programe 
za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo in v izobraževalne programe, s prilagoje- 
nim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se v skladu 
z 12. členom zakona usmerjajo v prilagojene programe za 
predšolske otroke, prilagojene izobraževalne programe in 
v posebni program vzgoje in izobraževanja. 

Zakon v primerjavi s sedanjo ureditvijo statičnega razvrščanja 
otrok s posebnimi potrebami prinaša večjo fleksibilnost v smi- 
slu prehajanja med programi. Tako zakon predvideva 
občasno vključevanje otrok iz prilagojenih v redne programe, 
pa tudi iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja v pri- 
lagojene programe osnovnošolskega izobraževanja. 

V. Vzgojni program 

V izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo v obliki vzgojnih, socialno-inte- 
grativnih, preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih pro- 
gramov, ki so sestavni del vzgojnega programa, se lahko 
v skladu s tem zakonom usmerjajo otroci z motnjami vedenja 
in osebnosti. 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti, pri katerih je zaradi 
motenj ogrožen njihov zdrav razvoj, oziroma ogrožajo okolico 
v taki meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu, se oddajo v zavod 
za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami- 
O oddaji otroka v zavod odloči in spremlja izvajanje ukrepov 
pristojni center za socialno delo, v skladu z zakonom, ki ureja 
področje zakonske zveze in družinskih razmerij. 

VI. Rejništvo 
Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti 
vzgoje in izobraževanja v kraju njihovega prebivališča, se 
vključijo v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami ali se oddajo v rejništvo. Postopek oddaje v rejni- 
štvo izvede pristojni center za socialno delo na podlagi 
odločbe o usmeritvi v skladu z zakonom, ki ureja področje 
zakonske zveze in družinskih razmerij. 

VII. Usmerjanje v program vzgoje In Izobraževanja 

Zahtevo za uvedbo postopka bodo starši oziroma tudi vrtci, 
šole, zdravstveni, socialni in drugi zavodi (po predhodni sez- 
nanitvi staršev) vložili pri pristojni šolski upravi. Po novi uredi- 
tvi bo torej celoten postopek usmerjanja vodila pristojna 
šolska uprava. Te uprave se bodo v skladu s predlogom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ustanovile v okviru ministrstva, pristojnega za šolstvo, odlo- 
čale pa bodo o upravnih zadevah in izvajale kadrovske, 
finančne in organizacijske naloge. 

Zakon v 20. členu zavezuje šolsko upravo, da si pred izdajo 
odločbe o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja pri- 
dobi strokovno mnenje o ustrezni usmeritvi v program. To 
mnenje pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje. Zakon 
določa postopek dela komisije, še posebej pa poudarja, da se 
mora komisija pred pripravo strokovnega mnenja posvetovati 
s strokovnimi delavci vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega je 
otrok v času usmerjanja vključen in s strokovnimi delavci 
vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok usmer- 
jen, in z drugimi ustreznimi institucijami (21. člen). V komisije 
prve in druge stopnje se poleg zdravnika pediatra, specialista 
šolske medicine, psihologa, socialnega delavca ter zdravnika 



in defektologa, oba ustrezne specialnosti, po novem vključu- 
jeta tudi vzgojitelj oziroma učitelj. 

Komisija izdela strokovno mnenje na podlagi lastnih ugotovi- 
tev, razgovora s starši otroka ter na podlagi pedagoške, speci- 
alno pedagoške, socialno-anamnestične, psihološke, medi- 
cinske in druge dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih 
institucij. Z odločbo o usmeritvi se določi program vzgoje in 
izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, obseg in način 
izvajanja dodatne strokovne pomoči, vrtec, šola oziroma 
zavod, v katerega se otrok usmerja ter kadrovski, prostorski, 
materialni in drugi pogoji, ki morajo biti zagotovljeni za 
vzgojo in izobraževanje otroka. Glede na to, da bo šolska 
uprava razpolagala s podatki na svojem področju, bo morala 
torej na podlagi teh podatkov ugotoviti, kateri vrtec, šola 
oziroma zavod v največji meri izpolnjuje pogoje in je torej 
najprimernejši za vzgojo in izobraževanje otroka. 

Poleg odločbe o usmeritvi zakon predvideva tudi individuali- 
zirani program, s katerim se določijo oblike dela pri posamez- 
nih predmetih oziroma pri predmetnih področjih, način izva- 
janja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi 
ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju, napre- 
dovanju in časovni razporeditvi pouka. Individualizirani pro- 
gram mora v skladu s 27. členom zakona vrtec, šola oziroma 
zavod izdelati najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka. Za 
Pripravo tega programa ravnatelj imenuje strokovno skupino, 
ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in 
drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju pro- 
grama vzgoje in izobraževanja. Ker ima zakon namen v posto- 

BELEŽKE: 

pek usmerjanja pritegniti tudi starše, jim omogoča sodelova- 
nje pri pripravi individualiziranega programa. 
Glede na to, da se pri vzgoji in izobraževanju otrok s poseb- 
nimi potrebami poudarja sprotno spremljanje napredovanja 
teh otrok, zakon nalaga strokovni skupini, da mora ob koncu 
šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega pro- 
grama in izdelati program za naslednje šolsko leto. 
Če z odločbo o usmeritvi ni drugače določeno, je pristojna 
šolska uprava dolžna vsaka tri leta preveriti ustreznost usme- 
ritve. To opravi na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola 
oziroma zavod, v katerem se otrok vzgaja oziroma izobražuje 
in na podlagi mnenja komisije. Če se ugotovi, da usmeritev ni 
ustrezna, šolska uprava uvede ponovni postopek usmerjanja 
v program (31. člen). 
Tudi s to določbo se želi doseči osnovna intencija zakona, to 
je fleksibilnost usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. 

VIII. Zbiranje In varstvo osebnih podatkov 

Zbiranje in varstvo osebnih podatkov na splošno ureja Zakon 
o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 8/90 in 19/91). 
V skladu z določili navedenega zakona predlagani zakon 
določa, da šolska uprava vodi evidenco o vzgoji in izobraževa- 
nju otrok s posebnimi potrebami in določa katere podatke ta 
evidenca obsega. 
Šolska uprava zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in upo- 
rablja podatke, vsebovane v navedeni zbirki, ki jo vodi, 
v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 
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Predlog zakona o ŠPORTU - EPA - 1067 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995 
določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O ŠPORTU, 
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Janko STREL, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport. 

Predlog zakona o športu 

i. UVOD 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

šport v Sloveniji doslej ni imel posebne zakonske ureditve, saj 
ie Zakon o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture 
(UL SRS 35/79) opredeljeval le sistem svobodne menjave dela 
ter financiranja v športu prek telesnokulturnih skupnosti, 
izvajanja dejavnosti športa pa ni obravnaval. Telesnokulturna 

) skupnost Slovenije je oblikovala politiko razvoja te dejavnosti 
ter nekatera vprašanja urejala s samoupravnimi splošnimi akti 
(priznavanje statusa vrhunskega športnika, ki je bil podlaga 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uresničevanje 
skupnih ciljev v telesni kulturi ter vzgoji in izobraževanju, 
berila in postopke za sprejemanje tekmovalnih sistemov 
v Sloveniji itd.). Sicer pa je bila športna dejavnost zelo pestro 
urejena z avtonomnimi pravili športnih organizacij - od dru- 
štev, panožnih športnih zvez do Zveze telesnokulturnih orga- 
nizacij Slovenije in jugoslovanskih športnih zvez, Zveze za 
telesno kulturo Jugoslavije in jugoslovanskega olimpijskega 
komiteja. Seveda pa je šlo tu za izrazito parcialno urejanje 
določenih razmerij, predvsem v tekmovalnem športu, zavezo- 
val pa le člane določenih društev in njihovih asociacij. 

Sport je v preteklih dveh oziroma treh desetletjih iz povsem 
obrobne, prostočasovne in v celoti ljubiteljske dejavnosti 
postal sestavni del človekovega civilizacijskega minimuma 
glede kakovosti življenja na eni ter prestižna, medijsko 
odmevna pa tudi tržna dejavnost z mnogimi spremljajočimi 
(tudi negativnimi) pojavi na drugi strani. Na tem področju 
spremljamo skokovit razvoj, ki se kaže tudi v popolnoma 
novih socialnih in ekonomskih razsežnostih športa, ki zahte- 
vajo tudi zakonsko ureditev tega področja. Dosedanja uredi- 
tev športa, ki sloni zgolj na avtonomnem pravu športnih 

v organizacij in je obvezujoča le za članstvo, ter na samouprav- 
) nih aktih, sprejetih v sistemu svobodne menjave dela, temu 

razvoju ne more več slediti. Zato je potrebno razmejiti pristoj; 
nosti, pravice in dolžnosti med sfero športa, ki se avtonomno, 
interesno organizira v razvejanem sistemu športnih organiza- 
cij, in državo, ki le v delu športa skozi svoje upravljalske 
funkcije zasleduje tiste cilje, ki so pomembni za razvoj športa 
v dobro vseh državljanov. 

Zaradi pozitivnih vplivov športa na človeka, ki se kažejo pred- 
vsem v optimalnem razvoju psihofizičnih lastnosti, ohranjanju 
in izboljševanju zdravja, podaljšanju aktivne dobe življenja, 
zviševanju delovne storilnosti ter privzgajanju delovnih navad 
Itd., mora biti poleg interesa vsakega posameznika, šport tudi 
interes države. Ta interes se kaže v zagotavljanju osnovnih 
pogojev ter možnost ustreznega športnega udejstvovanja 
vseh starostnih in socialnih skupin prebivalstva. Za zagotovi- 
tev teh možnosti, pa je potrebno zakonsko opredeliti dolžno- 
sti Republike Slovenije za proračunsko financiranje te dejav- 
nosti ter določiti osnovne pogoje za organizirano izvajanje 
oziroma opravljanje športne dejavnosti. 

Z osamosvojitvijo Slovenije so tudi v športu nastale nove 
razmere, ki terjajo tako pravno ureditev, da bodo zagotovljene 
možnosti za nadaljnje sodelovanje slovenskih športnikov 
v mednarodnem prostoru. Osamosvojitev Slovenije pomeni 
tudi prenos obveznosti do mednarodnih športnih organizacij, 

ki jih je doslej opravljala nekdanja skupna država ža Slove- 
nijo. Za urejanje nastopanja slovenskih športnikov na olimpij- 
skih igrah in drugih športnih tekmovanjih v pristojnosti Med- 
narodnega olimpijskega komiteja smo ustanovili Olimpijski 
komite Slovenije, ki skupaj s panožnimi zvezami tvori sfero 
nevladnih športnih organizacij. Slovenija je prevzela tudi 
nekatere obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij in 
listin v športu. 

Osnovna oblika organizirane športne dejavnosti (zunaj 
športne vzgoje v rednih programih vzgoje in izobraževanja) so 
športna društva, ki jih je v Sloveniji približno 3000. Društva so 
načeloma opredeljena z eno športno panogo (vseh športnih 
panog je pribl. 60) in se panožno povezujejo v regijske ali pa 
(v večini) v nacionalne panožne športne zveze, v občinah pa 
se povezujejo v občinske športne zveze. V Sloveniji je 46 
nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so povezane v Športno 
zvezo Slovenije, sedanji Olimpijski komite Slovenije - združe- 
nje športnih zvez. 

Po sprejetju zakona o podjetjih in zakona o zavodih pa so se 
začela v športu ustanavljati tudi podjetja oziroma zavodi in 
agencije za izvajanje športnih programov, tudi tista, ki se 
financirajo oziroma sofinancirajo iz javnih financ. 

Eden bistvenih pogojev za uspešno izvajanje in razvoj športa 
je primerna javna infrastruktura v športu. V Sloveniji je 
(podatki september 1991) 5717 športnih objektov (2.40 m2/ 
prebivalca), od tega je 1124 pokritih (0.23 m2/prebivalca) in 
4593 odprtih športnih površin (2.17 m2/preb.), v vrednosti 
pribl. 50 milijard tolarjev. Prav to področje, ki je najpomemb- 
nejše za načrtovanje razvoja športa, pa je sistemsko najslabše 
urejeno. 

Šport je globalno razdeljen na dve področji, in sicer na t. i. 
»šport za vse«, ki zajema športno vzgojo, športno rekreacijo, 
kakovostni šport in šport invalidov ter šport, katerega bistveni 
element je tekmovalnost - rezultat, to pa je vrhunski šport. 

V Sloveniji se s športom ukvarja približno 12% vseh prebival- 
cev (pribl.240.000), od tega se jih 60% ukvarja s športom zgolj 
zaradi razvedrila, 40% pa tudi z željo po športnem dosežku 
(vrhunski šport). V razvitem svetu je predvsem odstotek 
športno aktivnih prebivalcev bistveno višji kot pri nas, kar je 
predvsem rezultat sistemsko urejenih mehanizmov spodbuja- 
nja športne aktivnosti vseh starostnih skupin, ter sistemskega 
zagotavljanja osnovnih možnosti za izvajanje športnih progra- 
mov. Relativno dobre uspehe pa dosegamo v vrhunskem 
športu, kjer so naši športniki popolnoma enakovredni najbolj- 
šim športnikom na mednarodnem prizorišču. 

Razlogi za izdajo zakona so predvsem naslednji: 

- športna dejavnost doslej ni bila zakonsko urejena; tako 
ureditev pa poznajo mnoge evropske države; poleg tega smo 
sprejeli tudi evropske listine, ki jih uveljavljamo v predlaga- 
nem zakonu, 

- omogočanje razvoja športa in zagotavljanja boljših materi- 
alnih, kadrovskih, vzgojnih in izobraževalnih možnosti, 
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- varstvo aktivnih udeležencev v športu, zlasti še udeležencev 
mlajših starostnih stopenj in vrhunskih športnikov, zdrav- 
stveno rizičnih športnih panog ter varnost drugih udeležen- 
cev v športu, 

- sistemska ureditev položaja vrhunskih športnikov, 

- lastninski odnosi na objektih in napravah v športu, upravlja- 
nje z njimi in normativi, standardi in priporočila za njihovo 
načrtovanje, gradnjo, opremljanje in vzdrževanje, 

- opredelitev in zagotavljanje proračunskih sredstev za izva- 
janje nacionalnega programa, 

- načelna opredelitev globalnih nalog, ki jih bo država sofi- 
nancirala iz javnih sredstev (državni in občinski proračun), 

- sistemska neurejenost in velika medsebojna odvisnost 
športa in mejnih dejavnosti, ki vplivajo na celoten razvoj 
športa in obratno (zdravstvo, šolstvo, turizem, obramba itd.), 
pri tem pa je potrebno vključiti varstvo narave ter rezervirati 
površine za šport, 

- razmejitev nalog med vladnimi organi in nevladnimi organi- 
zacijami športa, 

- opredelitev meril in postopka za kandidiranje in organizira- 
nje velikih športnih prireditev, 

- spremembe sistema upravljanja in financiranja družbenih 
dejavnosti, ki vplivajo tudi na področje športa. Z ukinitvijo 
telesnokulturnih skupnosti in prenosom njihovih nalog na 
državno upravo, pa tudi s prehajanjem dela te dejavnosti 
v tržne odnose, se je zelo jasno pokazala pravna praznina 
tega področja, ki naj bi jo uredil ta zakon. 

2. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO ŠPORTA V DRUGIH DR- 
ŽAVAH 

Že kratek pregled po evropskih državah daje sliko, da sta 
v Evropi znana dva pristopa glede ureditve področja športa na 
državni ravni. V prvem primeru gre za države, v katerih za 
razvoj športa na nacionalni ravni predvsem skrbijo nevladne 
športne organizacije (olimpijski komiteji ali osrednje športne 
zveze), kot so Nemčija, Švedska, Nizozemska, Belgija, 
Avstrija. V teh državah seveda z določenimi razlikami ali 

t izjemami tudi ni osrednje zakonodaje, pač pa na regionalni ali 
deželni ravni (Belgija, Nemčija). Značilno za te države je, da je 
zaradi odsotnosti ustrezne zakonodaje prišlo do močnih 
osrednjih športnih asociacij in ne obratno, da ni zakonodaje, 
ker obstaja osrednja zveza. V drugem primeru pa imamo 
opraviti z državami, kjer za šport skrbi bodisi državni organ ali 
pa neka vsedržavna športna organizacija (primer je CONI 
- italijanski olimpijski komite). V teh državah obstaja 
posebna zakonodaja za področje športa na nacionalni ravni. 
To so npr. Francija, Italija, Finska, Španija, Luksemburg, 
Portugalska in Grčija. 

Poseben primer v Evropi sta Švedska, kjer je šport izredno 
razvit in ima dolgoletno tradicijo, zanj pa skrbi osrednja 
športna zveza, ki deluje popolnoma avtonomno, tako da so 
v vodstvu športne konfederecije vedno navzoči člani vlade 
(ponavadi iz Ministrstva za finance) in tako da konfederacija 
prejema državna sredstva za razvoj športa po posebni 
pogodbi oziroma sporazumu, ki ga sklene z državo, ter Italija, 
kjer je CONI finančno popolnoma neodvisen od državnih 
sredstev ( ima sredstva od loterije) in ima posebno mesto 
v državnih strukturah, vendar je vseeno pod nadzorom mini- 
stra za turizem in zabavo, ki lahko vsako odločitev CONI-ja 
razveljavi ali razreši izvršilni odbor, če ta deluje nepravilno. 

AVSTRIJA 

Zakonsko je šport v tej državi urejen neenotno. Poleg zvez- 
nega zakona o športu ureja to področje več zakonov, kot so: 
gornjeavstrijski zakon o športnih učiteljih, tirolski zakon 
o poučevanju športa, dunajski deželni športni zakon itd. 

Avstrijski Zvezni zakon predpisuje državno financiranje 
naslednjih področij v športu: gradnja, vzdrževanje in oprem- 
ljanje objektov za šport, izobraževanje trenerjev in učiteljev 
športa, športne prireditve posebnega pomena - olimpijske 
igre, dejavnost športnih društev ter področje vrhunskega 
športa. Navedene dejavnosti se le v nekaterih primerih finan- 
cirajo v celotnem potrebnem znesku. Zakon opredeljuje tudi 
način zbiranja potebnih sredstev za šport, in to so: različni 
skladi, igre na srečo itd. 

NEMČIJA 

Nemčija ima področje športa zakonsko urejeno po posamez- 
nih pokrajinah; zakoni pa se med seboj bistveno ne razliku- 
jejo. 

Zakoni urejajo predvsem področje športa za vse, pa tudi 
tekmovalni in vrhunski šport. Iz zveznega proračuna se sofi- 
nancira: športna infrastruktura, nadarjeni športniki, šport za 
vse, zdravstveno varstvo športnikov in pomembne medna- 
rodne športne prireditve. Iz zveznega proračuna pa se ne 
financira delovanje športnih zvez, ki se v glavnem samofinan- 
cirajo in le del sredstev dobijo od deželnih, regionalnih in 
lokalnih oblasti. 

Iz deželnih sredstev pa se financira: rekreacija, ki se deloma 
tudi samofinancira, nadarjene otroke v tesnem sodelovanju 
med šolami in športnimi zvezami ali klubi, gradnja športnih 
objektov (oskrba, načrtovanje, vzdrževanje), priprava razvoj- 
nih programov, vrhunske športnike, trenerje ter zdravstveno 
varstvo športnikov. 

ŠVEDSKA 

Švedska nima zakona o športu. Odgovorno telo je osrednja 
športna zveza, ustanovljena leta 1903, ki je popolnoma avto- 
nomna. Odločitve sprejemata generalna skupščina in izvšni 
odbor. Osnovni dokument, ki kot nekakšen zakon ureja šport, 
je statut. Statut velja za vse članice konfederacije, vse regi- 
onalne zveze in za vse klube. Temeljna pravila tega statuta so 
nadalje podrobneje obdelana v posameznih zvezah ali klubih 
glede na njihovo panožno specifiko. Nekatera področja sta- 
tuta zajemajo tudi vprašanja administracije in celo vprašanje 
prekrškov in dopinga. Za reševanje sporov imajo Nacionalni 
odbor za sankcije v športu. Na Švedskem se šport samofinan- 
cira skoraj do višine 60%, ostalo zagotavlja država, s katero 
ima konfederacija poseben sporazum, sredstva pa dobi na 
podlagi letnega poročila za tekoče leto in predračuna za 
naslednje leto. V organih upravljanja konfederacije so pred- 
stavniki države. Sredstva, ki jih zagotavlja država, so veči- 
noma odvisna od tega, katere stranke so trenutno na oblasti. 
Neurejeno pa ostaja vprašanje pravne regulative za tiste 
športne zveze, ki so zunaj konfederacije in zanje statut ne 
velja, na državni ravni pa zakona o športu ni. 

FRANCIJA 

Francija je najbolj centralizirano urejena evropska država 
v športu in zakonodaje. Prva oblika zakona datira že iz leta 
1945, dokončno obliko pa je zakon o športu dobil leta 1984. 
Ne glede na zelo natančno zakonodajo pa imajo športne 
zveze v Franciji popolno avtonomijo odločanja, le da je 
v skladu z zakonom. 

Osnovna paradigma v zakonu je, da sta »za razvoj telesne 
aktivnosti in športa ter vrhunskega športa odgovorni država in 
športno gibanje, ki ga predstavljajo športna združenja in 
zveze«. Zakon o športu zagotavlja kar največjo kohezivnost 
francoskega športa, saj zajema vsa področja. 

0 
Francija ima izredno podrobno zakonsko urejena nekatera 
področja športa, kot so: merila za razvoj vrhunskih športni- 
kov, zagotavljanje materialnih možnosti za njihov razvoj, kri- 
terije za strokovno izobraževanje, podeljevanje in odvzemanje 
licenc športnim strokovnjakom, ki trenirajo vrhunske šport- 
nike ali sodelujejo v procesu treniranja ipd. Zakon ureja tudi 
obvezno zdravstveno zavarovanje, zdravstvene preglede, anti- 
doping, vrhunski šport (posebno telo na nacionalni ravni), 
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klasifikacijo vrhunskih športnikov, izobraževanje v športu, 
nacionalno fondacijo za razvoj športa, šolanje tehničnega 
osebja, vlogo in odgovornosti regionalnih in lokalnih oblasti 
in javno finaciranje na podlagi pogodbenih sporazumov. 

ITALIJA 

CONI ima v Italiji specifičen položaj nekakšne javne naci- 
onalne organizacije, ki je odgovorna za razvoj športa po vsej 
državi, razen za tisti del, ki poteka v šolskem sistemu in je zanj 
odgovorno Ministrstvo za izobraževannje. Finančno je CONI 
neodvisen, saj sredstva za svojo dejavnost pridobiva izključno 
•z iger na srečo. 

CONI je bil ustanovljen leta 1942. Zakon ureja članstvo, 
organe upravljanja in določa, da CONI nadzorujeta Ministr- 
stvo za turizem in Ministrstvo za finance. Leta 1986 je bil 
z dekretom predsednika Italije sprejet nov dopolnjen zakon 
o ureditvi CONI-ja, ki podrobno določa organe CONI-ja, 
kontrolo nad organi upravljanja, finančni nadzor, članstvo po 
regijah in športnih zvezah, status športne zveze, status šport- 
nika. Leta 1992 pa je bil sprejet zakon o delovanju CONI-ja, ki 
ureja njegovo notranjo organizacijo in način delovanja. 

PORTUGALSKA 

Portugalska se uvršča med športno bolj razvite evropske 
države. Dopolnjen zakon o športu je bil sprejet leta 1990. Na 
Portugalskem ni osrednje športne zveze, temveč sta za razvoj 
športa odgovorna na eni strani država in na drugi strani 
Nacionalni olimpijski komite. Področje športa je zato smi- 
selno urejeno z zakonom o športu. Portugalska tudi nima 
regij s takšno ali drugačno neodvisnostjo oziroma samostoj- 
nostjo pri odločanju. Sodelovanje med državo in športnimi 
zvezami je tesno, saj oba opravljata pomembno vlogo pri 
zadovoljevanju javnega interesa v športu: 

- federacije, ki imajo priznan tak status, imajo hkrati svoje 
pravice in obveznosti 
- pravice vključujejo dostop do javnih financ 
- obveznosti pa vključujejo sprejem določenih skupnih smer- 
nic In struktur ter sodelovanje z državo zlasti v promociji 
športa, v boju proti dopingu, izobraževanju kadrov itd. 
Zakon ureja sedem temeljnih področji: 1. Šport za vse. 2. 
Prostovoljno združevanje v športu. 3. Športno infrastrukturo 
(objekti, oprema, kadri, raziskave v športu). 4. Šolski šport in 
športno izobraževanje. 5. Profesionalni šport. 6. Kvalitativni in 
rekreativni šport. 7. Tekmovalni in vrhunski šport. Poleg tega 
zakon podrobneje ureja tudi socialno zavarovanje in športno 
zavarovanje, športno medicino, davke, organiziranost športa, 
športne zveze, olimpijski komite, javno upravo v športu, 
športne objekte, okolje, mednarodno sodelovanje, register 
klubov in športnih zvez, t. j. informatiko v športu. 

Država financira zgoraj navedena temeljna področja na pod- 
lagi dogovorjenih smernic in predloženih programov, ki pona- 
vadi obsegajo 4-letni olimpijski ciklus. Takšna oblika financi- 
ranja velja tudi za portugalski olimpijski komite. 

UGOTOVITVE SVETA EVROPE 

Večina zakonov o športu, ki so omenjeni v tem pregledu, je 
bila sprejeta pred desetimi, petnajstimi ali celo več leti. Zaradi 
njihove relativne zastarelosti v večini evropskih držav že čutijo 
potrebo po njihovi spremembi, s katero bi upoštevali nove 
razmere v športu. S tem so mišljene predvsem spremembe 
v družbeni funkciji, ki jo lahko šport ima, ter zlasti izredno 
povečana ekonomska moč športa in finančni tokovi, ki preže- 
majo sodobni šport v vseh njegovih pojavnih oblikah od 
tekmovalnega športa do športa v prostem času (fitness). Pod- 
lago za spremembe pa dajejo tudi konvencije in listine, ki jih 
je sprejel Svet Evrope za področje športa. Na predlog večine 
držav članic je Svet Evrope začel razmišljati o tem, da bi se 
pravica posameznika nekako vključila med temeljne pravice 
in svoboščine in dobila ustrezno mesto v Evropski konvenciji 
o čovekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, in sicer 
v poglavju, ki govori o kulturnem področju. Tudi Evropska 
unija je pričela s postopkom za vključitev športa kot pomemb- 

nega družbenega dejavnika v Mastrichtsko pogodbo, tako da 
bi za področje športa vnesli poseben člen. 

Evropsko listino o športu in Kodeks etike v športu je sprejela 
tudi Vlada Republike Slovenije 4. februarja 1994 in priporo- 
čila, da se oba dokumenta upoštevata pri sprejemanju nove 
slovenske zakonodaje v športu. Septembra 1992 je slovenski 
parlament opravil tudi notifikacijo Evropske konvencije 
o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prire- 
ditveh, zlasti na nogometnih tekmah ter Evropske konvencije 
proti dopingu v športu. S tem je Slovenija postala samostojna 
podpisnica obeh omenjenih konvencij, od 14. aprila 1993 
dalje pa tudi polnopravna članica Sveta Evrope. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temelji cilji zakona so: 

- določiti obseg in vsebino javnega interesa v športu; 
- način uresničevanja javnega interesa v športu; 
- opredeliti športno dejavnost in izvajalce dejavnosti 
v športu; 
- določiti nacionalni program in način financiranja tega pro- 
grama; 
- določiti mrežo javnih športnih objektov za izvajanje dejav- 
nosti v športu; 
- opredeliti: javne zavode in vsebino njihovega dela, zasebno 
delo v športu, status športnika in vrhunskega športnika, njune 
pravice in dolžnosti, strokovno delo v športu in način pridobi- 
tve strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti, zdrav- 
stveno varstvo športnikov, športne prireditve in obveznosti 
organizatorjev športnih prireditev, inšpekcijo v športu in vse- 
bino ter način njenega dela; 
- zagotoviti vodenje in zbiranje podatkov o: vrhunskih in 
drugih športnikih, zasebnih športnikih, zasebnih športnih 
delavcih, strokovnih delavcih, izvajalcih letnega programa, 
športnih objektih, mednarodnih športnih prireditvah in javnih 
zavodih v športu. 

Pri pripravi zakona so upoštevana naslednja načela: 

- načelo splošne dostopnosti dejavnosti v športu; 
- načelo, da so dejavnosti v športu javne dobrine; 
- načelo profesionalizacije na področju špora; 
- načelo prostovoljnosti za ukvarjanje z dejavnostjo v športu; 
- načelo svobodno izbrane aktivnosti v športu; 
- načelo participacije stroke in strokovne javnosti pri obliko- 
vanju politike športa; 
- načelo spoštovanja neodvisnosti stroke pri upravljanju in 
vodenju javnih zavodov v športu; 
- načelo, da je davčna politika tudi inštrument politike 
športa. 

4. PREDLAGANE REŠITVE 

Zakon posega zgolj na področje organiziranega športa v tistih 
segmentih, ki so izrazito opredeljeni kot interes države, kjer 
država dejavnost tudi proračunsko sofinancira, ter na 
področje pogojev za opravljanje športne dejavnosti, ki morajo 
biti enotni za vse izvajalce letnega programa, ne glede na vejo 
ali panogo športa. 

S tem zakonom so opredeljene skupne družbene potrebe 
v športu in osnovna izhodišča nacionalnega programa, ki ga 
sprejme Državni zbor Republike Slovenije, ter iz proračuna 
zagotavlja sredstva za njegovo izvajanje. Razmerja med izva- 
jalcem letnega programa in ustreznim upravnim organom se 
bodo urejala s pogodbo. Nacionalni program obsega: načela 
in cilje športne politike, obseg in okvirna merila za razdelitev 
sredstev za dejavnosti na posameznih področjih športa, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev. Poleg teh opredelitev pa 
zakon določa, da Republika Slovenija zagotavlja sredstva za 
obratovanje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, 
v katerih bo potekal nacionalni program, zagotavlja sredstva 
za nekatere pravice vrhunskih športnikov (obvezno zdrav- 
stveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko ter nezgodno 
zavarovanje, porodniško varstvo in prilagoditev študijskih in 
športnih obveznosti.). Država bo na podlaai teua zakona 
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zagotavljala tudi sredstva za delovanje Olimpijskega komiteja 
Slovenije. 

Zakon vpeljuje v šport javne zavode, za opravljanje admini- 
strativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih 
del. 

Zakon uvaja poklic zasebnega športnika in zasebnega šport- 
nega delavca. 

Zakon določa, da morajo imeti vse osebe, ki opravljajo stro- 
kovno delo v športu, ustrezno strokovno izobrazbo ali uspo- 
sobljenost, ki jo določi Strokovni svet za šport Republike 
Slovenije, po pridobljenem mnenju določenih organizacij. 

Zakon ureja tudi zdravstveno varstvo; le-to temelji na obdob- 
nem in prehodnem preverjanju posebne zdravstvene sposob- 
nosti športnikov, ki tekmujejo na uradnih tekmovanjih naci- 
onalnih panožnih športnih zvez. 

Velike mednarodne športne prireditve in tekmovanja ureja 
zakon tako, da določi, katera so velika športna tekmovanja, in 
način ali pogoje kandidature za organiziranje takega tekmo- 
vanja. 

Za področje športnih objektov predvideva zakon izdelavo 
mreže športnih objektov za Slovenijo, ki je podlaga za pro- 
storsko načrtovanje gradnje javnih športnih objektov in poso- 
dobitev obstoječih javnih športnih objektov. Režim izrabe 
javnih športnih objektov je opredeljen z določenim namenom, 
prednost pa imajo izvajalci nacionalnega programa. 

Zakon predvideva ustanovitev Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za šport pri Vladi Republike Slovenije za strokovno 
pomoč pri sprejemanju odločitev na podroju športa ter občin- 
skega odbora za šport kot strokovno posvetovalnega telesa 
sveta občine. 

5. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Izpeljava tega zakona ne zahteva dodatnih finančnih sredstev, 
potrebno pa bo na novo razporediti sredstva med posamez- 
nimi segmenti športa. j 

Postopno pa se bomo zaradi uresničevanja predvidenega 
cilja, t. j. povečanja športnoaktivnega prebivalstva od seda- 
njih 12% na 50% ter zagotovitve skladnega razvoja športa 
v Sloveniji približevati državam evropske skupnosti, katere 
namenijo za športno dejavnost in njen razvoj 0.2% do 0.4% 
bruto domačega proizvoda na prebivalca. 

II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA O ŠPORTU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 
(vsebina športa) 

Delovanje v športu je svobodno. 

Država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega 
interesa v športu. 

2. člen 
(obseg Javnega Interesa) 

Javni Interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokal- 
nega pomena, zlasti na področju: 
- športne vzgoje, 
- športne rekreacije, 
- kakovostnega športa, 
- vrhunskega športa. 

Športna vzgoja po tem zakonu je dejavnost otrok in mladine, 
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom, ne glede na njegovo 
pojavno obliko. 

Športna rekreacija po tem zakonu je športna aktivnost odra- 
slih in družin. 

Kakovostni šport po tem zakonu je priprava in tekmovanje 
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacij- 
skih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhun- 
skega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje' 

Vrhunski šport po tem zakonu je priprava in tekmovanje 
športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega In 
perspektivnega razreda. 

3. člen 
(uresničevanje javnega Interesa) 

Naloge v športu, določene v skladu s tem zakonom, se uresni- 
čujejo: 
- z nacionalnim programom, 
- s spodbujanjem in delnim zagotavljanjem pogojev za 
opravljanje in razvoj športne dejavnosti, 
- z zagotavljanjem sredstev iz državnega proračuna in iz 
sredstev lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: javna 
sredstva), 
- z načrtovanjem in vzdrževanjem javnih športnih objektov, 
- s stimulativno davčno politiko, 
- z določanjem posebnih pogojev za opravljanje posamezne 
dejavnosti v športu, če to zahteva narava te dejavnosti. 

4. člen 
(naloge v športu) 

Naloge v športu lahko opravlja vsaka domača ali tuja fizična 
ali pravna oseba kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost, če 
zakon ne določa drugače. 

Naloge iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za 
šport (v nadaljnjem besedilu: minister), po pridobljenem mne- 
nju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport. 

II. NACIONALNI PROGRAM 

5. člen 
(nacionalni program) 

Javni interes v športu se opredeli z nacionalnim programom' 
ki ga sprejme Državni zbor na predlog Vlade Republike Slove- 
nije. 

Pred določitvijo predloga nacionalnega programa iz prejš- 
njega odstavka tega člena si mora Vlada pridobiti mnenje 
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in osrednje 
nacionalne športne zveze (v nadaljnjem besedilu: Olimpijski 
komite Slovenije). 

6. člen 
(vsebina) 

Nacionalni program določa zlasti: 
- izhodišča in usmeritve športa, 
- vsebino in obseg posameznih pojavnih segmentov dejavno- 
sti v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sred- 
stev, kot so športna vzgoja, športnorekreativna dejavnost, 
vrhunski šport, športna dejavnost študentov in šport inva- 
lidov, 
- razvojne in strokovne naloge v športu, 
- upravljanje športa, 
- okvirna merila za finančno ovrednotenje. 

III. LETNI PROGRAM ŠPORTA 

7. člen 
(letni program) 

Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim progra- 
mom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 

Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz 
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javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za nje- 
govo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo 
v državnem proračunu. 

Za uresničevanje nalog v športu se zagotavljajo javna sred- 
stva za sofinanciranje naslednjih vsebin: 
- interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z 
motnjami v razvoju), 
- športna dejavnost študentov, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- športna rekreacija, 
- šport invalidov, 
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
- javni športni objekti, 
- delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije, zvez športnih 
društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne 
panoge (v nadaljnjem besedilu: nacionalne panožne športne 
zveze) in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih pro- 
gramov, 
- informatika v športu, 
- znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu, 
- založniška dejavnost v športu, 
- propagandna dejavnost v športu, 
- razvojnoraziskovalna dejavnost, meritve, analize in sveto- 
vanja, 
- eksperimentalni programi v športu in 
- mednarodna dejavnost v športu. 

Pred sprejemom letnega programa si mora Vlada pridobiti 
mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in 
Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Letne programe sprejmejo tudi lokalne skupnosti. 

8. člen 
(Izvajalci) 

Izvajalci letnega programa iz prejšnjega člena tega zakona so: 
- športna društva, 
- nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih dru- 
štev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, 
- Olimpijski komite Slovenije, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organiza- 
cije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, 
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti 
v športu in so splošno koristne in neprofitne, 
- vrtci, osnovne šole, poklicna šole, srednje tehnične in 
srednje strokovne šole, gimnazije in druge splošne srednje 
šole, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. 

Delovanje izvajalcev iz prvega odstavka tega člena poteka po 
pravilih, ki jih izvajalci določijo s temeljnim aktom in v skladu 
s tem zakonom. 

Nacionalne panožne športne zveze so odgovorne za razvoj 
Športne panoge, za katero so bile ustanovljene. 

Če je za športno panogo ustanovljenih več nacionalnih 
panožnih športnih zvez, ima v skladu s tem zakonom dolo- 
čene pravice in obveznosti le tista, ki je včlanjena v Olimpijski 
komite Slovenije ali v mednarodno športno zvezo in izpolnjuje 
pogoje, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za 
šport. 

9. člen 
(normativi In standardi) 

Javna sredstva za izvajanje letnega programa se zagotavljajo 
v skladu z normativi in standardi. 

Normative in standarde iz prejšnjega odstavka tega člena 
določi minister. V postopku priprave si minister pridobi mne- 
nje Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport. 

10. člen 
(Javni razpis) 

Izvajalce letnega programa izbere ministrstvo, pristojno za 
šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi javnega 
razpisa. 

Izjemoma se lahko izbere izvajalce letnega programa brez 
javnega razpisa, če gre za program, ki ga ni bilo mogoče 
pravočasno načrtovati. 

11. člen 
(pogodba) 

Z izvajalcem letnega programa sklene ministrstvo pogodbo. 

S pogodbo o izvedbi športnih programov se določi: 
- vsebina in obseg programa, 
- čas realizacije programa, 
- pričakovani dosežki, 
- obseg sredstev, ki se zagotovijo iz državnega proračuna, 
- druge medsebojne pravice in obveznosti. 

12. člen 
(izvriilni predpis) 

Način in postopek izbora izvajalcev letnega programa, sofina- 
ciranje in spremljanje izvajanja programov športa podrobneje 
določi minister. 

IV. STROKOVNI SVET 

13. člen 
(strokovni svet) 

Za odločanje o strokovnih zadevah v športu ter za strokovno 
pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov 
Vlada Republike Slovenije ustanovi Strokovni svet Republike 
Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet). 

Predsednika in člane strokovnega sveta imenuje Vlada za štiri 
leta (varianta: šest let) in so lahko ponovno imenovani. 

14. člen 
(organizacija delovanja) 

Za posamezna področja svojega delovanja lahko strokovni 
svet oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga telesa. 

Organizacija in način dela strokovnega sveta se uredita 
s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet z večino glasov. 

15. člen 
(sestava) 

Strokovni svet ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih 
imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja športne 
vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa in vrhun- 
skega športa, od tega enega na predlog nacionalnih panožnih 
športnih zvez, ki niso vključene v Olimpijski komite Slovenije 
in šest na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Predsednika imenuje strokovni svet izmed sebe. 

16. člen 
(pristojnosti) 

Strokovni svet: 
- določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnih 
del v športu in nosilce usposabljanja ter način preverjanja 
usposobljenosti, 
- določi ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce 
v športu, 
- ugotavlja in določa, katera nacionalna panožna športna 
zveza ima pooblastilo iz četrtega odstavka 6. člena tega za- 
kona, 
- določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosež- 
kov in čas trajanja naziva vrhunski športnik, 
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ter 
daje mnenja in predloge: 
- k določitvi predloga nacionalnega programa, 
- k določitvi nalog v športu, 
- k letnemu programu, 
- k normativom in standardom za izvajanje letnega pro- 
grama, 
- k postopku za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil, 
- k predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo 
področje športa, 
- in k drugim strokovnim nalogam nacionalnega pomena. 

Strokovni svet posreduje mnenja in predloge iz prvega 
odstavka tega člena ministru in Vladi. 
Strokovne in administrativne naloge za strokovni svet oprav- 
lja ministrstvo, po pooblastilu pa tudi druga ustrezna stro- 
kovna organizacija. 

17. člen 
(odbor za šport) 

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju športne 
vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega in vrhunskega 
športa v lokalni skupnosti ter za strokovno pomoč pri spreje- 
manju odločitev na področju športa lahko občinski svet usta- 
novi odbor za šport. 

V. ŠPORTNI OBJEKTI 

18. člen 
(športni objekti) 

Športni objekti po tem zakonu so urejene in opremljene 
površine in objekti, ki so namenjeni za športne aktivnosti. 

19. člen 
(Javni športni objekti) 

Javni športni objekti po tem zakonu so športni objekti, ki so 
v državni ali občinski lastnini (varianta: javna lastnina). 

20. člen 
(pravica do uporabe javnih športnih objektov) 

Društva, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo, imajo pravico 
do uporabe javnih športnih objektov v skladu s pogodbo, ki jo 
sklenejo z lastnikom. 

21. člen 
(privatizacija) 

Privatizacija javnih športnih objektov se uredi s posebnim 
zakonom. 

22. člen 
(mreža Javnih športnih objektov) 

Mreža javnih športnih objektov obsega obstoječe javne 
športne objekte, merila za načrtovanje novih in za posodobi- 
tev obstoječih javnih športnih objektov. 

Ministrstvo pripravi mrežo javnih športnih objektov kot pod- 
lago za prostorsko načrtovanje in predlog športnih objektov, 
ki so v zasebni lastnini. 

Strokovno podlago za mrežo iz prejšnjega odstavka tega 
člena določi minister, pristojen za šport, v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za prostor in eventuelno drugim pristojnim 
ministrom. 

Ministrstvo vodi razvid obstoječih športnih objektov. 

23. člen 
(namembnost) • 

Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za 
namen, za katerega je bil zgrajen in urejen. 

O spremembi namembnosti javnega športnega objekta, ki je 
občinska lastnina, odloči občinski svet po pridobljenem mne- 
nju odbora za šport. 

Če se javnemu športnemu objektu namembnost spremeni se 
mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt. 

24. člen 
(sprememba upravljalca) 

K spremembi upravljalca javnega športnega objekta, ki je 
občinska lastnina, daje soglasje občinski svet po pridoblje- 
nem mnenju odbora za šport. 

25. člen 
(prednost pri uporabi) 

Izvajalci letnega programa imajo za izvajanje nacionalnega 
programa, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih 
športnih objektov. 

Obvezni in interesni šolski programi športne vzgoje, ki se 
izvajajo v javnih športnih objektih imajo prednost pred izva- 
jalci letnega programa. 

26. člen 
(normativi, standardi, priporočila) 

Normative, standarde in priporočila za načrtovanje, gradnjo, 
opremljanje in vzdrževanje športnih objektov, ki jih uporab- 
ljajo izvajalci letnega programa, predpiše minister po pridob- 
ljenem mnenju ministra, pristojnega za prostor. 

Normativi, standardi in priporočila iz prvega odstavka tega 
člena se upoštevajo tudi za športne objekte, ki so zasebna 
lastnina in v katerih se izvaja profitna dejavnost v športu. 

VI. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT 

27. člen 
(Javni zavod) 

Javne zavode za šport (v nadaljnjem besedilu: zavod) lahko 
ustanovi republika in lokalna skupnost za opravljanje admini- 
strativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih 
del. 

Soustanovitelji zavodov so lahko tudi druge pravne in fizične 
osebe. 

28. člen 
(pristojnost) 

Dejavnosti zavoda so: 
- spremljanje in analiza nalog v športu ter izvajanje letnih 
programov lokalne skupnosti, 
- dajanje pobud in predlogov ustanoviteljem za izboljšanje 
stanja v športu, 
- priprava strokovnih gradiv za ustanovitelje, 
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog 
za potrebe osrednje športne zveze na lokalni ravni, 
- sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok 
in mladine, 
- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem let- 
nega programa, 
- sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in 
teami, 
- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev za delo v športu, 
- svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju 
javnih športnih objektov, 
- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike 
v športu. 

29. člen 
(svet) 

Zavod upravlja svet zavoda. 
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Svet zavoda sestavljajo predstavniki: 
- ustanovitelja, 
- delavcev zavoda in 
- izvajalcev letnega programa. 

Sestavo, način imenovanja ali izvolitve članov sveta zavoda, 
trajanje mandata in pristojnosti sveta zavoda se določi 
z aktom o ustanovitvi. 

VII. STROKOVNI DELAVEC V ŠPORTU 

30. člen 
(strokovni delavec) 

Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu 
vzgojno-izobraževalna ali strokovnoorganizacijska dela (v 
nadaljnjem besedilu: strokovna dela). 

Strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno strokovno 
izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost. 

31. člen 
(izvršilni predpis) 

Ustrezno izobrazbo iz drugega odstavka prejšnjega člena 
tega zakona določi strokovni svet po pridobljenem mnenju 
Olimpijskega komiteja Slovenije in Fakultete za šport. 

Ustrezno usposobljenost iz drugega odstavka prejšnjega 
člena tega zakona določi strokovni svet po pridobljenem 
mnenju Olimpijskega komiteja Slovenije, Fakultete za šport in 
pristojne nacionalne panožne športne zveze. 

32. člen 
(vzgojno-izobiaževalno delo na področju športne vzgoje) 

Kdor opravlja vzgojnoizobraževalna dela na področju športne 
vzgoje in je v rednem delovnem razmerju, mora imeti visoko- 
šolsko izobrazbo športne smeri. 

33. člen 
(strokovni izpit) 

Strokovni delavec, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in 
neposredno opravlja vzgojno-izobraževalno delo, po konča- 
nem pripravništvu opravlja strokovni izpit. 

Podrobnejše določbe o strokovnem izpitu predpiše minister. 

34. člen 
(potrdilo o usposobljenosti) 

Strokovni delavec, ki je ustrezno usposobljen, pridobi potr- 
dilo o usposobljenosti. 

Potrdilo o usposobljenosti izda nosilec usposabljanja. 

35. člen 
(licenca) 

Na podlagi potrdila o usposobljenosti izda licenco za oprav- 
danje strokovnega dela Olimpijski komite Slovenije. 

Kriterije za izdajanje licenc iz prejšnjega odstavka tega člena 
pripravi Olimpijski komite Slovenije na predlog ustrezne naci- 
onalne panožne športne zveze. 

36. člen 
(napredovanje) 

Strokovni delavci v športu, ki imajo višjo izobrazbo športne 
smeri in so v rednem delovnem razmerju, lahko napredujejo 
v naziva: 
- mentor in 
- svetovalec. 

Strokovni delavci v športu, ki imajo visoko izobrazbo športne 

smeri in so v rednem delovnem razmerju, pa tudi v naziv: 
- svetnik. 

Pogoje, način in postopek za napredovanje v nazive iz prvega 
in drugega odstavka tega člena določi minister. 

37. člen 
(gostujoči tuji strokovni delavci) 

Gostujoči tuji strokovni delavci, ki za določen čas opravljajo 
dele programa v športu ali sodelujejo pri izvajanju teh progra- 
mov, morajo izpolnjevati pogoje, ki se zahtevajo za to delo 
v Sloveniji. 

VIII. ZASEBNO DELO V ŠPORTU 

38. člen 
(zasebni športni delavec) 

Posameznik lahko opravlja naloge v športu kot zasebni 
športni delavec, če je vpisan v razvid zasebnih športnih delav- 
cev pri ministrstvu. 

V razvid iz prejšnjega odstavka se lahko vpiše, kdor izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
- da ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za 
opravljanje te dejavnosti, 
- da ni v rednem delovnem razmerju, 
- da ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je 
predpisana, 
- da mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje 
te dejavnosti, 
- da obvlada slovenski jezik, 
- da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid zasebnih športnih delav- 
cev in vodenje tega razvida predpiše minister. 

39. člen 
(zasebni športnik) 

Posameznik lahko opravlja naloge v športu kot zasebni šport- 
nik, če je vpisan v razvid zasebnih športnikov pri ministrstvu. 

V razvid iz prejšnjega odstavka se lahko vpiše, kdor izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
- da je dopolnil starost 15 let, 
- da je član nacionalne panožne športne zveze, 
- da je aktiven športnik, 
- da ni v rednem delovnem razmerju, 
- da ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid zasebnih športnikov in 
vodenje tega razvida predpiše minister. 

40. člen 
(vpis v razvid) 

O zahtevi za vpis v razvid iz 38. in 39. člena tega zakona odloči 
minister v roku enega meseca po predložitvi dokazil o izpol- 
njevanju pogojev. 

41. člen 
(sprememba pogojev za vpis v razvid) 

Zasebni športni delavec in zasebni športnik morata sporočiti 
spremembo v zvezi s pogoji za vpis v razvid zasebnih športnih 
delavcev ali v razvid zasebnih športnikov najkasneje v roku 15 
dni po nastanku spremembe. 

Zasebni športni delavec ali zasebni športnik se izbriše iz 
razvida zasebnih športnih delavcev ali zasebnih športnikov na 
svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi: 
- da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, 
- da mu je s pravnomočno odločbo izrečena prepoved oprav- 
ljanja dejavnosti v športu, 
- da se ne ravna v skladu z mednarodnimi pravili in pravili 
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nacionalnih panožnih zvez ter v skladu z normami športne 
etike. 

IX. ŠPORTNIK IN VRHUNSKI ŠPORTNIK 

42. člen 
(športnik) 

Športnik po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je registri- 
rana pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

43. člen 
(vrhunski športnik) 

Naziv vrhunskega športnika pridobi državljan Republike Slo- 
venije, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vred- 
nosti. 

Kriterije za vrhunski športni dosežek iz prvega odstavka in čas 
trajanja naziva določi strokovni svet na predlog Olimpijskega 
komiteja Slovenije. 

Naziv iz prvega odstavka tega člena dodeli Olimpijski komite 
Slovenije na podlagi kriterijev iz drugega odstavka tega člena. 

44. člen 
(pravice) 

Vrhunski športnik lahko pridobi pravico do: 
- zdravstvenega zavarovanja, 
- nezgodnega zavarovanja, 
- porodniškega varstva, 
- pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
- prilagoditve opravljanja obveznosti iz izobraževalnega pro- 
grama. 

Postopek pridobitve in čas trajanja pravic iz prvega odstavka 
tega člena predpiše minister. 

45. člen 
(prispevki Iz državnega proračuna) 

Vrhunskemu športniku se na njegovo zahtevo odobri plačilo 
prispevkov iz državnega proračuna za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, za nezgodno zavarovanje, za porodniško varstvo 
ter za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 
najnižje pokojninske osnove, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da pridobi naziv vrhunskega športnika svetovnega razreda, 
- da njegovi dohodki ne presegajo dvakratnega (varianta: 
trikratnega) povprečnega osebnega dohodka v Sloveniji. 

Podrobnejše pogoje in postopek za odobritev plačila prispev- 
kov predpiše Vlada Republike Slovenije. 

O zahtevi za odobritev plačila prispevkov odloči minister. 

Pogoje iz prvega odstavka tega člena se ugotavlja vsako leto. 

46. člen 
(dolžnosti) 

Vrhunski športnik se mora: 
- na povabilo udeleževati nastopov reprezentanc Republike 
Slovenije, 
- ravnati v skladu z mednarodnimi pravili in pravili nacional- 
nih panožnih športnih zvez ter normami športne etike in 
morale. 

Vrhunskemu športniku, ki neupravičeno ne izpolnjuje svojih 
dolžnosti, lahko minister po pridobljenem mnenju ustrezne 
nacionalne panožne športne zveze omeji ali odvzame pravice, 
ki mu pripadajo iz naziva vrhunski športnik. 

X. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV 

47. člen 
(zagotovitev zdravstvenega varstva) 

Izvajalci letnega programa morajo zagotoviti, da se s športom 
ukvarjajo ie zdravstveno sposobne osebe. 

48. člen 
(zdravstveni pregledi) 

Prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so obvezni za 
športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalni'1 

panožnih športnih zvez. 

Natančnejše pogoje za opravljanje preventivnih zdravstvenih 
pregledov določi minister, pristojen za zdravstvo v soglasJ" 
z ministrom, pristojnim za šport. 

49. člen 
(treniranje, tekmovanje) 

Nihče ne sme od športnika zahtevati, da trenira ali tekmuj® 
v času bolezni ali poškodbe. 

50. člen 
(mednarodna pravila) 

Športniki, organizatorji ali prireditelji tekmovanj, izvajalci I®1' 
nega programa in pristojni zdravstveni delavci morajo spošto" 
vati določila Evropske konvencije proti dopingu in določila 
mednarodnega olimpijskega komiteja. 

51. člen 
(Izvršilni predpis) 

Postopek za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil pr0®" 
piše minister po pridobljenem mnenju strokovnega sveta 'n 

Olimpijskega komiteja Slovenije. 

XI. ŠPORTNE PRIREDITVE 

52. člen 
(športne prireditve) 

športne prireditve po tem zakonu so organizirana športna 
srečanja in tekmovanja. 

53. člen 
(varnost udeležencev) 

Organizator športne prireditve mora za vse udeležence i" 
gledalce poskrbeti za varnost in zagotoviti nujno medicinsko 
pomoč. 

Organizator športne prireditve mora zavarovati svojo odg0* 
vornost za varnost udeležencev in gledalcev. 

54. člen 
(točenje alkoholnih pijač) 

V športnem objektu, v katerem poteka športna prireditev, je 

prepovedano točenje alkoholnih pijač eno uro pred začetkof 
in v času športne prireditve. 

55. člen 
(osebe, ki so pod vplivom alkohola) 

Organizator ne sme dovoliti vstopa na tekmovanje osebam, 
so pod vplivom alkohola. 

56. člen 
(kajenje) 

V zaprtem prostoru, kjer poteka športna prireditev, je kajenj* 
prepovedano. 
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57. člen 
(pirotehnična in druga sredstva) 

Na športno prireditev je prepovedano prinašati in tam uporab- 
ljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila 
ogrožena varnost športnikov in gledalcev. 

58. člen 
(velike mednarodne športne prireditve) 

Velike mednarodne športne prireditve po tem zakonu so: 
- olimpijske igre, 
- mediteranske igre, t 
- univerziade, 
- svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska), 
- svetovni pokali, 
- grand prix mitingi in turnirji. 

59. člen 
(kandidiranje in organiziranje velikih mednarodnih športnih 

prireditev) 

Potencialni organizatorji velikih mednarodnih športnih prire- 
ditev na območju Republike Slovenije morajo: 
1. oblikovati iniciativno telo za celostno pripravo kandidature 
za izpeljavo prireditve, 
2. izdelati in predložiti ministrstvu študijo o organizaciji in 
financiranju prireditve, 
3. pridobiti soglasje ustrezne nacionalne panožne športne 
zveze, če za prireditev ne kandidira nacionalna panožna 
Športna zveza, 
4. pridobiti predhodno soglasje za vložitev kandidature pri 
mednarodni športni zvezi ter soglasje za morebitno sofinanci- 
ranje iz republiških sredstev od: 
- Državnega zbora Republike Slovenije za olimpijske igre, za 
mediteranske igre in univerziade, 
- Vlade Republike Slovenije za svetovna in evropska prven- 
stva, 
- ministra za svetovne pokale, grand prix mitinge in turnirje. 

Pogoji iz prvega odstavka tega člena veljajo za vse velike 
mednarodne športne prireditve, četudi organizator sam zago- 
tovi sredstva. 

Podrobnejše pogoje o postopku za kandidiranje in organizira- 
nje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji predpiše 
Vlada. 

XII. INŠPEKCIJA V ŠPORTU 

60. člen 
(Inšpekcija v športu) 

Inšpekcija v športu opravlja nadzor nad: 
— izpolnjevanjem pogojev za opravljanje nalog v športu naci- 
onalnega pomena, 
— namensko porabo javnih sredstev, 
— upravljanjem in namensko uporabo javnih športnih ob- 
jektov, 
— izpolnjevanjem standardov in normativov za izvajanje let- 
nega programa, 
— izpolnjevanjem z zakonom določenih pravil za organizacijo 
tekmovanj, 
— opravljanjem prehodnih in obdobnih zdravstvenih pre- 
gledov. 

61. člen 
(Inšpektorat za šolstvo in šport) 

Inšpekcijo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo 
in šport (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat). 

62. člen 
(letni program dela) 

Glavni inšpektor v soglasju z ministrom določi letni program 
dela inšpektorata v športu in organizira njegovo izvedbo. 

63. člen 
(inšpektorji za šport) 

Nadzor v mejah pristojnosti opravljajo inšpektorji za šport (v 
nadaljnjem besedilu: inšpektor). 

Inšpektor mora imeti najmanj visoko izobrazbo in 7 let delov- 
nih izkušenj v športu ter opravljen strokovni izpit za inšpek- 
torja. 

Inšpektor mora vsako četrto leto opraviti preizkus strokovne 
usposobljenosti. Vsak preizkus se lahko opravlja največ dva- 
krat. 

Če inšpektor ne opravi preizkusa iz prejšnjega odstavka, 
predlaga glavni inšpektor njegovo razrešitev. 

Vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita in preiz- 
kusa strokovne usposobljenosti inšpektorjev predpiše mini- 
ster. 

64.člen 
(šolska inšpekcija) 

Nadzor v športu se opravlja v skladu z zakonom, ki ureja 
šolsko inšpekcijo, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

XIII. INFORMATIKA V ŠPORTU 

65. člen 
(razvid) 

Za organizirano in sistematično spremljanje stanja v športu in 
njegovega razvoja ter za vodenje dolgoročne politike razvoja 
v športu vodi ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: upravljalec 
razvidov) naslednje evidence (v nadaljnjem besedilu, razvid): 
1. razvid vrhunskih in drugih športnikov, 
2. razvid zasebnih športnikov, 
3. razvid zasebnih športnih delavcev, 
4. razvid strokovnih delavcev v športu, 
5. razvid izvajalcev letnega programa, 
6. razvid športnih objektov, 
7. razvid velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji, 
8. razvid javnih zavodov v športu. 

Razvid vrhunskih in drugih športnikov obsega: ime in priimek, 
spol, rojstne podatke, prebivališče, športno panogo, stopnjo 
kategorizacije, športne rezultate, doseženih na uradnih med- 
narodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih. 

Razvid zasebnih športnikov obsega: ime in priimek, spol, 
rojstne podatke, prebivališče, športno panogo. 

Razvid zasebnih športnih delavcev obsega: ime in priimek, 
spol, rojstne podatke, prebivališče, področje športne dejavno- 
sti, strokovno izobrazbo ali usposobljenost. 

Razvid strokovnih delavcev v športu obsega- ime in priimek, 
spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajalca, stro- 
kovno izobrazbo ali usposobljenost. 

Razvid izvajalcev letnega programa obsega: ime, sedež, ime 
in priimek zastopnika, naziv športne panoge ali dejavnosti. 

Razvid športnih objektov obsega: zemljiškoknjižni izpisek, 
ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pre- 
gledni nulti karton objekta. 

Razvid velikih mednarodnih športnih prireditev obsega- 
:športno panogo, nivo, ime organizatorja, države udeleženke. 

Razvid javnih zavodov v športu obsega: ime in sedež, ime in 
priimek direktorja, njegov poklic in izobrazbo, ime in priimek 
drugih zaposlenih, njihove poklice in izobrazbo. 
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66.člen 
(uporaba razvidov) 

Osebni podatki iz prejšnjega člena se zbirajo, obdelujejo, 
shranjujejo in posredujejo za potrebe upravljalca evidenc, 
v drugih primerih pa le v skladu z zakonskimi predpisi. 

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki upo- 
rabljati in objavljati tako, da identiteta vrhunskih in drugih 
športnikov, zasebnih športnikov, zasebnih športnih delavcev 
in strokovnih delavcev v športu ni razvidna. 

67.£len 
(shranjevanje razvidov) 

Razvidi iz 65.člena se trajno hranijo pri upravljalcu razvidov. 

68. člen 
(dokumentacija) 

Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem oseb- 
nih podatkov iz razvidov po tem zakonu se uporabljajo tudi za 
dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni po- 
datki. 

XIV. KAZENSKE DOLOČBE 

69. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 
- delodajalec, ki zaposli posameznika, ki nima ustrezne stro- 
kovne izobrazbe ali ni ustrezno usposobljen za opravljanje 
strokovnih del v športu (drugi odstavek 30. člena in 32. člen), 
- pravna oseba, ki ne poskrbi za izvajanje aktivnega zdrav- 
stvenega varstva športnikov, ki nastopajo na uradnih tekmo- 
vanjih nacionalnih panožnih zvez (prvi odstavek 48. člena), 
- pravna oseba ali posameznik, ki od športnika zahteva, da 
trenira ali tekmuje v času bolezni ali poškodbe (49. člen), 
- športnik, organizator oziroma prireditelj tekmovanj, izvaja- 
lec letnega programa ali pristojni zdravstveni delavec, ki ne 
ravna v skladu s pravili Evropske konvencije proti dopingu in 
pravili mednarodnega olimpijskega komiteja (50. člen), 
- pravna oseba, ki ne poskrbi za varnost in ne zagotovi nujne 
medicinske pomoči na športni prireditvi (prvi odstavek 53. 
člena), 
- pravna oseba, ki ne zavaruje svoje odgovornosti za varnost 
udeležencev tekmovanj in gledalcev (drugi odstavek 53. 
člena), 
- pravna oseba, če toči alkoholne pijače v nasprotju z 54. 
členom, dovoli vstop osebam, ki so pod vpivom alkohola 
v nasprotju z 55. členom, ne prepove kajenja v nasprotju z 56. 
členom, dovoli prinašati na tekmovanje in tam uporabljati 
pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila ogro- 
žena varnost športnikov, gledalcev ali drugih udeležencev 
športne prireditve v nasprotju z 57. členom. 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
druge, tretje, pete, šeste ali sedme alinee prejšnjega odstavka 
tega člena. 

70. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek zasebni športni delavec in zasebni športnik, če 
v določenem roku ne sporočita spremembe v zvezi s pogoji za 
vpis (41. člen). 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

71. člen 
(družbena lastnina) 

Športni objekti, ki so družbena lastnina in v upravljanju dru- 
štev, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljala dejavnost 
v športu, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona društvena 
lastnina ob soglasju občinskega sveta in društva. 

Če občinski svet ali društvo ne da soglasja iz prvega odstavka 
tega člena, postanejo športni objekti iz prejšnjega odstavka 
občinska lastnina. 

Ostali športni objekti, ki so družbena lastnina, postanejo na 
dan uveljavitve tega zakona občinska lastnina. 

72. člen 
(izobrazba) 

Strokovni delavec, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjuj® 
s tem zakonom predpisanih pogojev o izobrazbi, lahko s® 
naprej opravlja vzgojno-izobraževalno delo na področju 
športne vzgoje, če si v osmih letih po uveljavitvi tega zakona 
pridobi predpisano izobrazbo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko 
delavec, ki ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je Predr" 
sana s tem zakonom, pa ob uveljavitvi tega zakona opravlja 
dela delavca v športni vzgoji že najmanj dvajset let, še nap'e> 
opravlja delo na področju športne vzgoje. 

73. člen 
(strokovni izpit) 

Strokovni delavec, ki do uveljavitve tega zakona ni opravi' 
strokovnega izpita, lahko še naprej opravlja strokovna de|a 

v športu, če v dveh letih opravi strokovni izpit. 

Strokovnemu delavcu se prizna strokovni izpit, ki ga je opravi' 
na področju vzgoje in izobraževanja. 

74. člen 
(vodenje razvidov) 

Ministrstvo začne voditi razvide iz 65. člena tega zakona 
v osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

75. člen 
(podzakonski akti) 

Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo biti spf®" 
jeti najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve. 

76. člen 
(strokovni svet) 

Strokovni svet Repubilke Slovenije za šport se ustanovi v tre" 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Podzakonske akte za izvrševanje tega zakona sprejme stro- 

kovni svet najkasneje v devetih mesecih po ustanovitvi. 

77. člen 
(prenehanje vel|avnostl podzakonskega akta) 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Sklep o postopku 

za kandidiranje in organiziranje velikih športnih priredite*1 

v Republiki Sloveniji (UL RS. št. 64/93). 

Do sprejema podzakonskega akta, ki je določen s tem zakO" 
nom, se uporablja izvršilni predpis, ki je veljal do uveljavitvi 
tega zakona, razen določb, ki so v nasprotju s tem zakonof 

78. člen 
(prenehanje veljavnosti zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o svo- 
bodni menjavi dela na področju telesne kulture (UL SRS, 5' 
35/79). 

79. člen 
(uveljavitev) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlagani zakon ureja dejavnosti v športu, ki so v javnem 
interesu in zato zahtevajo enotno zakonsko ureditev. Predla- 
gani zakon temelji na priporočilih Sveta Evrope in na rešitvah 
v nekaterih razvitih državah ter upošteva posebnosti in dose- 
ženo stopnjo razvoja športa v Sloveniji. 

Zakon v splošnih določbah opredeljuje javni interes v športu. 
Ta se nanaša na športno vzgojo, športno rekreacijo, kako- 
vostni in vrhunski šport. Navedeni segmenti vključujejo tudi 
športno dejavnost študentov in šport invalidov. Zakon opre- 
deljuje tiste naloge, ki so nacionalnega pomena in za katere 
se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna in iz proraču- 
nov občin. Zakon določa, da lahko naloge v športu, ki jih kot 
take določi minister, pristojen za šport, po pridobljenem mne- 
nju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, oprav- 
ljajo fizične in pravne osebe kot pridobitno ali nepridobitno 
dejavnost, če za opravljanje nalog niso predpisani posebni 
pogoji. 

S predlaganim zakonom se opredeli nacionalni program, 
način njegovega oblikovanja in sprejema ter osnovna izho- 
dišča, s katerimi se določa vsebino nacionalnega programa. 
Izvajanje nacionalnega programa se zagotovi z letnim progra- 
mom tako na ravni republike, kot na ravni občine. Letni 
program naj bi določal: programe športa, ki jih sofinancira 
država ali občina, obseg in vrsto dejavnosti, ki so potrebni za 
njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, zagotovljenih 
v državnem proračunu. Letni program izvajajo tisti, ki jih 
zakon našteva t. s. izvajalci letnega programa. Izmed prijavlje- 
nih na javni razpis izbere ministrstvo, pristojno za šport, 
izvajalce letnega programa in z njimi sklene pogodbe 
o izvedbi športnih programov; v njih določi vsebino in obseg 
programa, čas realizacije programa, pričakovane dosežke, 
obseg sredstev, zagotovljenih iz državnega proračuna, in 
določi druge medsebojne pravice in obveznosti. Način in 
postopek izbora izvajalcev letnega programa, sofinanciranje 
in spremljanje izvajanja programov bo podrobneje določil 
minister s podzakonskim aktom. 

Vlada Republike Slovenije najkasneje v treh mesecih po uve- 
ljavitvi predlaganega zakona ustanovi Strokovni svet Repu- 
blike Slovenije za šport, za odločanje o strokovnih zadevah 
v športu in za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev ter 
pri pripravi predpisov s področja športa. Za odločanje o stro- 
kovnih zadevah v športu v občini ter za strokovno pomoč pri 
sprejemanju pomembnejših odločitev na tem področju lahko 
ustanovi občinski svet odbor za šport. 

Urejene in opremljene površine in objekti, ki so namenjeni za 
športne aktivnosti, tvorijo pojem športnih objektov. Tisti, ki 
tvorijo občinsko ali državno premoženje, pa, po predlaganem 
zakonu, predstavljajo pojem javnih športnih objektov. Predla- 
gani zakon zagotavlja pravico do uporabe javnih športnih 
objektov, društvom, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo. 
Privatizacijo javnih športnih objektov bo urejal poseben 
zakon. Kot podlago za prostorsko načrtovanje javnih objektov 
bo ministrstvo, pristojno za šport, v sodelovanju z drugimi 
pristojnimi ministrstvi pripravilo mrežo, ki obsega obstoječe, 
merila za načrtovanje novih in za posodobitev obstoječih 
javnih športnih objektov. Javni športni objekti se morajo upo- 
rabljati v korist vseh in za namen, za katerega so bili zgrajeni 
in urejeni. O morebitni spremembi namembnosti športnega 
objekta, ki je občinska lastnina, odloči občinski svet, po 
pridobljenem mnenju odbora za šport. V primeru, da se jav- 
nemu športnemu objektu spremeni namembnost, pa se mora 
zagotoviti nadomestni športni objekt, ki bo istega •tipakot 
prejšnji. Upravljalca športnega objekta, ki je občinska last- 
nina, se lahko spremeni, če s tem soglaša občinski svet, ki si 
pridobi mnenje odbora za šport. Vsi obstoječi športni objekti 
se vpišejo v zbirko podatkov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno 
za šport. Tisti, ki izvajajo nacionalni program, imajo pod 
enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov. 
Pred njimi pa imajo prednost obvezni in interesni šolski pro- 
grami športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih športnih objektih. 
Za načrtovanje, gradnjo, opremljanje in vzdrževanje športnih 

objektov, tudi tistih, ki so v zasebni lasti in v katerih se izvaja 
profitna dejavnost v športu in jih uporabljajo izvajalci letnega 
programa, predpiše minister, pristojen za šport, normative, 
standarde in priporočila, po predhodnem mnenju ministra, 
pristojnega za okolje in prostor in eventualno drugega pristoj- 
nega ministra. 

Za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, 
tehničnih in drugih del lahko država in lokalna skupnost 
ustanovi javni zavod za šport. Soustanovitelji so lahko tudi 
druge pravne osebe in fizične osebe. Javni zavod za šport 
upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovite- 
lja, delavcev zavoda in izvajalcev nacionalnega programa. Za 
vse druge zadeve, ki jih ne določa ta zakon, se za javne 
zavode za šport uporablja Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91). 

Kdor opravlja v športu strokovna dela (t. s. vzgojno-Izobraže- 
valna in strokovno-organizacijska dela), mora imeti ustrezno 
strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost. 
Ustreznost izobrazbe določi Strokovni svet Republike Slove- 
nije za šport, ko si pridobi mnenje Olimpijskega komiteja 
Slovenije in Fakultete za šport. Ustrezno usposobljenost pa 
določi Strokovni svet Republike Slovenije za šport po pridob- 
ljenem mnenju Olimpijskega komiteja Slovenije, Fakultete za 
šport in pristojne nacionalne panožne športne zveze. 

Zakon določa, da morajo tisti, ki opravljajo vzgojno-izobra- 
ževalno delo na področju športne vzgoje in so v rednem 
delovnem razmerju, imeti visokošolsko izobrazbo. Za vse 
tiste, ki nimajo predpisanih pogojev o izobrazbi, pa določa, da 
lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno delo na 
področju športne vzgoje, če si v osmih letih pridobijo predpi- 
sano izobrazbo, z izjemo tistih strokovnih delavcev, ki imajo 
višješolsko izobrazbo in delajo na področju športne vzgoje 
najmanj dvajset let. Strokovni delavci z višjo in visoko izo- 
brazbo lahko napredujejo. Pogoje, način in postopek za 
napredovanje v nazive predpiše minister, pristojen za šport. 
Strokovni delavci, ki so ustrezno usposobljeni, morajo prido- 
biti potrdilo o usposobljenosti, ki ga izda nosilec usposablja- 
nja. Na podlagi tega potrdila izdaja Olimpijski komite Slove- 
nije obdobne licence za opravljanje strokovnega dela. 
Tujci, ki za določen čas opravljajo dele programa v športu ali 
sodelujejo pri izvajanju teh programov, morajo izpolnjevati 
pogoje, ki se zahtevajo za opravljanje strokovnega dela v Slo- 
veniji. 

Zakon vpeljuje dva poklica, in sicer zasebnega športnega 
delavca in zasebnega športnika. Zasebni športni delavec je 
lahko vsak, kdor ima ustrezno strokovno izobrazbo ali uspo- 
sobljenost, ki jo predpiše Strokovni Svet republike Slovenije 
za šport, ni v rednem delovnem razmerju, ima licenco, če je 
predpisana kot pogoj, obvlada slovenski jezik, ima stalno 
bivališče v Sloveniji in mu ni bila izdana pravnomočna 
odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti v športu. Posto- 
pek za pridobitev statusa zasebnega športnega delavca bo 
predpisal minister. Ministrstvo, pristojno za šport, vodi zbirko 
podatkov zasebnih športnih delavcev. 
Zasebni športnik je lahko vsak. ki je dopolnil 15 let, je član 
nacionalne panožne športne zveze in aktiven športnik, ni 
v rednem delovnem razmerju, ima stalno ali začasno prebiva- 
lišče v Sloveniji. Postopek za pridobitev statusa zasebnega 
športnika bo predpisal minister. Ministrstvo, pristojno za 
šport, vodi zbirko podatkov zasebnih športnikov. 

Zakon razmeji status vrhunskih in drugih športnikov. Športnik 
je vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri nacionalni panožni 
športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanih sistemih naci- 
onalnih panožnih športnih zvez. Vrhunski športnik pa je tisti, 
ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. 
Kriterije za opredelitev pojma vrhunski športni dosežek in čas 
trajanja tega naziva določi Strokovni svet Republike Slovenije 
na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije. Naziv vrhun- 
skega športnika pa podeljuje Olimpijski komite Slovenije. 
S svojim statusom si vrhunski športnik lahko pridobi z zako- 
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nom določene pravice in sicer: pravico do zdravstvenega, 
nezgodnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pra- 
vico do porodniškega varstva in pravico do prilagoditve 
opravljanja obveznosti iz izobraževalnega programa. Posto- 
pek pridobitve omenjenih pravic predpiše minister, pristojen 
za šport. Tistim vrhunskim športnikom, ki so kategorizirani 
v svetovni razred in njihovi dohodki ne presegajo dvakratnega 
povprečnega osebnega dohodka v Sloveniji, se na njihovo 
zahtevo odobri plačevanje prispevkov za obvezno pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje, za nezgodno, za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in za porodniško varstvo iz držav- 
nega proračuna. Pogoje in postopek za odobritev plačila bo 
predpisala Vlada, o zahtevi za odobritev plačila prispevkov pa 
bo odločil minister, pristojen za šport. 
V skladu z zakonom naj bi imel posameznik, ki si pridobi 
status vrhunskega športnika, tudi zakonsko določene dolžno- 
sti in sicer: na povabilo se bo moral udeleževati nastopov 
reprezentance ter se ravnati v skladu z mednarodnimi pravili 
in pravili nacionalnih panožnih športnih zvez ter norami 
športne etike in morale. Zaradi neizpoljnjevanja teh dolžnosti 
mu lahko minister, pristojen za šport po tem, ko si pridobi 
mnenje ustrezne nacionalne panožne športne zveze, pravice, 
ki mu pripadajo iz naziva vrhunski športnik, omeji ali odv- 
zame. 

V poglavju o zdravstvenem varstvu športnikov se zagotavlja 
optimalno varovan/e zdravja športnikov, tako, da se zagotav- 
ljajo prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da se od šport- 
nika ne zahteva športna aktivnost v času njegove bolezni ali 
poškodbe, da se spoštujejo določila Evropske konvencije 
proti dopingu in pravila mednarodnega olimpijskega komi- 
teja. Predviden je tudi predpis, ki naj bi urejal postopek za 
preverjanje uživanja nedovoljenih poživil. 

V poglavju o športnih prireditvah so določbe, ki prepovedu- 
jejo točenje alkoholnih pijač v športnem objektu, v katerem 
poteka tekmovanje, eno uro pred začetkom in v času priredi- 
tve, vstop na športno prireditev osebam, ki so pod vplivom 
alkohola, kajenje v zaprtem prostoru, kjer poteka športna 
dejavnost, in prinašanje pirotehničnih in drugih podobnih 
sredstev na športno prireditev. Zakon opredili velike medna- 
rodne športne prireditve in okvirne pogoje za kandidiranje in 
organiziranje teh prireditev. Podrobneje bo pogoje 
o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih 
prireditev v Sloveniji, predpisala Vlada Republike Slovenije. 

Zakon opredeljuje nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za 
opravljanje nalog v športu, ki so nacionalnega pomena, 
namensko porabo javnih sredstev, upravljanje in namensko 
uporabo javnih športnih objektov, izpolnjevanje standardov in 
normativov za izvajanje letnega programa in izpolnjevanje 
z zakonom določenih pravil za organizacijo tekmovanj. Izvaja- 

BELEŽKE: 

nje pogodb, ki jih sklepata upravljalec in lastnik javnih šport- 
nih objektov, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za &>'" 
stvo in šport, ki ga vodi glavni inšpektor na podlagi letnega 
programa dela inšpektorata v športu. Nadzor v mejah svofi 
pristojnosti pa opravljajo inšpektorji za šport. Določbe, »' 
veljajo za šolsko inšpekcijo, se uporabljajo tudi za inšpekcij 
v športu, če ni v predlaganem zakonu drugače določeno. 

Zbiranje in varstvo osebnih podatkov na splošno ureja Zakon 
o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 8/90, 19/91). V sklad" 
z določili omenjenega zakona je potrebno tudi za podroift 
športa zakonsko regulirati zbiranje, shranjevanje in uporabo 
osebnih podatkov z oblikovanjem evidenc, da jih bodo lahko 
uporabljale z predlaganim zakonom pooblaščene osebe. 

Zakon določa, kdaj se za prekršek kaznuje zasebni športnik 
zasebni športni delavec, delodajalec, pravna oseba ali P°sa' 
meznik, ki od športnika zahteva, naj tekmuje v času bolezni: 
športnik ali vrhunski športnik in organizator športnih prir* 
ditev. 

Športni objekti, ki so družbena lastnina in s katerimi uprav 
Ijajo društva, ki se na dan uveljavitve Zakona o športu ukvar- 
jajo s športno dejavnostjo, postanejo ob soglasju občinskega 
sveta in društva, po uveljavitvi tega zakona društvena last- 
nina. Tisti športni objekti, za katere občinski svet aH društvo 
ne da soglasja k društveni lastnini in vsi ostali, ki so 
v družbeni lasti, pa postanejo občinska lastnina. Za delavc6 

v športu, ki nimajo ustrezne izobrazbe lahko še naprej oprav- 
lja vzgojno-izobraževalno delo na področju športne vzgoji, 
če si v osmih letih pridobi predpisano izobrazbo. Tisti delavk 
pa, ki imajo za eno stopnjo nižjo izobrazbo od predpisane "j 
so ob uveljavitvi Zakona o športu opravljali delo v šporW[ 
vzgoji že najmanj dvajset let, lahko opravljajo to še nap'°l 
brez predpisane izobrazbe. 
Strokovni delavec, ki ob uveljavitvi tega zakona nima opravlja- 
nega strokovnega izpita lahko še naprej opravlja strokovi}1 

dela v športu, če v dveh leti opravi strokovni izpit. Tisti« 
strokovnim delavcem, ki so opravili strokovni izpit 
področju vzgoje in izobraževanja se prizna strokovni izpit, Kf>' 
da bi ga opravili na področju športa. Razvidi se začnejo vod'11 

v 18 mesecih po uveljaviti zakona. 
Podzakonski akti za izvajanje zakona se sprejmejo v enet" 
letu po uveljavitvi zakona. 
Strokovni svet Republike Slovenije za šport se ustanovi v tref 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Podzakonske akte & 
izvrševanje tega zakona pa sprejme Strokovni svet Republik 
Slovenije za šport v devetih mesecih po ustanovitvi. 

Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje veW" 
športnih prireditev v Republiki Sloveniji (UL RS 64/93), 
Zakon o svobodni menjavi dela na področju telesne kulturt 
prenehata veljati z dnem uveljavitve predlaganega zakona- 
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Predlog zakona o GLASBENIH ŠOLAH — EPA 1068 — PRVA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O GLASBENIH ŠOLAH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 

Predlog zakona o glasbenih šolah 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o glasbenih šolah, ki ureja glasbeno izobraževanje 
mladine in odraslih je bil sprejet leta 1971. Z njegovim sprejet- 
jem sta prenehali veljati Uredba vlade LR Slovenije o glasbe- 
nih šolah in Pravilnik o organizaciji in delu glasbenih šol. 
Nekaj določb Zakona o glasbenih šolah je kasneje razveljavil 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
! Ur. I. RS, št. 12/91 -I/, ki je sicer v Sloveniji prvič sistemsko in 
enotno urejal organizacijo in financiranje osnovnega glasbe- 
nega izobraževanja. Zakon o zavodih / Ur. I. RS, št. 12/91/ 
določa status glasbenih šol kot javnih zavodov, normativi 
Sklepa Vlade Republike Slovenije /Ur. I., št.4/92/ pa obsegajo 
tudi standarde za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejav- 
nosti v glasbenih šolah. 

Veljavni zakon ureja le specifike vzgoje in izobraževanja 
v glasbenih šolah, zato v 4. členu določa primerno uporabo 
določil zakona o osnovni šoli. Enako rešitev predvideva tudi 
predlog novega Zakona o glasbenih šolah. 

Zakon o glasbenih šolah upošteva razmere ter stanje v sloven- 
skem glasbenem šolstvu ob koncu šestdesetih let, kar se še 
posebej odraža pri določilih o pogojih za ustanavljanje glas- 
benih šol ter stopnji in smeri strokovne izobrazbe učiteljev oz. 
ravnateljev. Omenjeni zakon ne govori niti o baletnem izobra- 
ževanju niti o zasebnih glasbenih šolah. Določila o strokovnih 
delavcih, ravnatelju ter o pogojih za ustanavljanje glasbenih 
šol, ki jih zakon o glasbenih šolah vsebuje, pa po novem 
sodijo v Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobra- 
ževanju. 

Glavni razlogi za izdajo novega zakona o glasbenih šolah so 
strokovne narave, so pa tudi posledica prenove celotnega 
slovenskega šolskega sistema od predšolske do srednješol- 
ske stopnje in nuje po časovni ujetosti različnih sistemov 
izobraževanja na osnovni stopnji. Zakon mora omogočati, da 
bodo nova spoznanja stroke, vse večje zahteve in razvojne 
tendence na področju glasbenega in baletnega izobraževa- 
nja, uspešna pedagoška praksa posameznih slovenskih glas- 
benih šol in učiteljev doma in v tujini postali del vsakodnevne 
prakse v vseh naših glasbenih šolah. 

Predlagani Zakon o glasbenih šolah temelji na zasnovi glas- 
benega šolstva v Republiki Sloveniji, ki je nastala na podlagi 
kvalitativne in kvantitativne analize sistemov splošnega in 
glasbenega šolstva pri nas in v tujini. V zakonu predlagane 
rešitve ohranjajo vse obstoječe pozitivne izkušnje in sistem- 
ske rešitve našega glasbenega šolstva. 

Zakon o glasbenih šolah postane v celoti razumljiv šele, ko ga 
beremo skupaj z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o orga- 
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- mag. Teja VALENCIČ, državna sekretarka v Ministrstvu 
za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport. 

II. CILJI, TEMELJNE NALOGE IN NAČELA ZAKONA 

Cilji in temeljne naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni 
šoli so: 

odkrivanje in razvijanje glasbene in baletne nadarjenosti; 
doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za 
začetek vključevanja v ljubiteljske instrumentalne ansamble, 
orkestre, pevske zbore ter baletne skupine; pridobivanje zna- 
nja za nadaljnje glasbeno in baletno izobraževanje; omogoča- 
nje umetniškega doživljanja in izražanja; sooblikovanje oseb- 
nosti in načrtno dvigovanje ravni akustične civiliziranosti pre- 
bivalstva; omogočanje osebnostnega razvoja učencev 
v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja; 
vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in 
ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine; skrb za pre- 
nos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje naci- 
onalne zavesti. 

Zahteve evropskih listin in načela 

Predvidene spremembe glasbenega in baletnega izobraževa- 
nja v glasbenih šolah se zgledujejo po splošnih načelih 
osnovnošolskega izobraževanja, določilih Konvencije o otro- 
kovih pravicah - 29.člen- in Resoluciji Evropske delovne 
skupnosti za glasbo v šoli. Še zlasti pa upoštevajo določila 
Listine Evropske konference o glasbeni vzgoji: za otroke, ki 
so za glasbo (balet) posebno nadarjeni, mora država poskr- 
beti še posebej in ustanoviti za to izobraževanje posebne 
izobraževalne institucije; države članice morajo skrbeti za 
razvoj vokalnih in instrumentalnih glasbenih skupin / v deže- 
lah evropske skupnosti mora imeti vsaka glasbena šola instru- 
mentalne ansamble-orkestre /; šole morajo imeti posebne, 
dovolj velike učilnice, opremljene s sodobnimi avdiovizual- 
nimi aparaturami in ostalimi učnimi pripomočki; izobraževa- 
nje učiteljev mora potekati na ustrezni ravni in prav tako 
intenzivno, kot se izvaja izobraževanje za druga predmetna 
področja / bodoči učitelji morajo imeti visoko razvite glasbene 
sposobnosti in spretnosti/. 

Pravica do vzgoje In izobraževanja in načelo demokratič- 
nosti 

Glasbena šola omogoča učencem, ki izkažejo potrebno 
nadarjenost, vključitev v glasbeni ali baletni program osnov- 
nega izboraževanja. Posamezniku zagotavlja možnost opti- 
malnega razvoja njegovih sposobnosti in specifične nadarje- 
nosti ter sistematičnega pridobivanja znanj, upoštevaje 
razlike v hitrosti in načinu razvoja in učenja. 

Načelo omogočanja uspešnega zaključka In nadaljevanja 
Izboraževanja 

Glasbena šola mora biti organizacijsko enotna in hkrati tako 
notranje vsebinsko diferencirana, da omogoča zaključek 
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vzgoje in izobraževanja že na nižji stopnji, bolj nadarjenim pa 
na višji stopnji glasbenega in baletnega izobraževanja. Sled- 
njim daje ustrezno znanje in izkušnjo za začetek vključevanja 
v ljubiteljske instrumentalne, vokalne ali baletne (plesne) sku- 
pine oz. jim zagotavlja osnove za nadaljnjo izobraževalno pot 
na srednji stopnji. Otrokom omogoča ljubiteljsko in poklicno- 
-kadrovsko usmeritev, ki je odvisna od glasbenega in balet- 
nega razvoja in dosežkov posameznika. 

Načelo sodelovanja učencev, učiteljev In staršev 

Zaradi narave dela in drugih posebnosti individualnega pouka 
je v glasbenem šolstvu sodelovanje z učenci in starši izred- 
nega pomena in tudi nujen pogoj za doseganje razmer, ki bi 
omogočale uresničitev njihovega temeljnega interesa. Starši 
imajo vpogled v delo učitelja in zato sodelujejo pri individual- 
nem pouku svojega otroka, prisostvujejo pri šolskih nastopih 
in se lahko aktivno vključijo v delo šole. 

Načelo strokovnosti, avtonomnosti ter odgovornosti učitelja 

Učitelj je visoko strokovno usposobljen in pri izbiri metod 
svojega dela avtonomen. Je odgovoren za uresničevanje zah- 
tevanih ciljev programa, to je zahtevanih standardov znanja in 
še zlasti za razvoj izredno nadarjenih otrok. 

Načelo fleksibilnosti in prehodnosti 

Glasbeno šolstvo mora biti vsebinsko in v strukturi programa 
fleksibilno vgrajeno v slovenski šolski sistem, obenem pa 
mora biti dovzetno tudi za pozitivne izkušnje zlasti sorodnih 
evropskih glasbenih tradicij in z njimi dograjevati svoj sistem 
glasbenega šolstva na vseh stopnjah. Sistem vertikalne pre- 
hodnosti od nižje do visoke stopnje glasbenega šolstva mora 
biti kompatibilen, dopuščati mora tudi prehodnost mimo 
obstoječih institucionalnih poti. 

Načelo enotnosti in sodelovanja 

Glasbeno šolstvo se mora pri vzgojnem delu povezovati z dru- 
gimi vzgojnimi dejavniki: starši, vrtci, osnovnimi in srednjimi 
šolami. V strokovnem delu mora sodelovati s srednjimi in 
visokimi glasbenimi šolami ter strokovnimi asociacijami. 
Povezovati in odpirati se mora tudi v mednarodni prostor, še 
zlasti pa sodelovati s slovenskim glasbenim šolstvom v tujini. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Zakon o glasbenih šolah ureja osnovno glasbeno in baletno 
vzgojo in izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne glas- 
bene šole. Glasbena šola je vzgojno-izobraževalni zavod, ki 
v pretežni meri opravlja glasbeno izobraževanje po programu, 
po katerem se pridobi javno veljavna izobrazba. 

Program glasbene šole temelji na zasnovi splošnega in 
osnovnega glasbenega šolstva in iz nje izvedenih ciljev ter 
nalog. Programska struktura glasbene šole je horizontalno 
povezana in fleksibilno grajena do celotnega splošnega 
vzgojno-izobraževalnega sistema, še zlasti do »nove« 
osnovne šole: 
- glasbena šola predvideva enoletni program predšolske 
glasbene vzgoje, ki sicer ni obvezen, je pa strokovno uteme- 
ljen, 

- vstop v glasbeno šolo je glede starosti otrok identičen 
vstopu v osnovno šolo, je pa različen glede na predmet 
- instrument, petje oziroma balet -, ki se ga učenec uči, 

- posebnost členitve glasbene šole je v tem, da tvorita 
relativno zaključeno celoto skupaj prvi dve stopnji, naslednjo 
celoto pa predstavlja tretja triada, 

- šolanje /vzgoja in izobraževanje/ otrok traja od 3 do 9 let in 
je odvisno od izbranega instrumenta, petja oziroma baleta, 

- fleksibilnost strukturiranosti glasbene šole je v tem, da 
omogoča vključevanje v program in izstopanje iz njega na 
prehodih med triadami, 

- prehod med nižjo in višjo stopnjo glasbene šole je selekti- 
ven ter omejevalen, 

- programska struktura glasbene šole je fleksibilno grajena 
in vpeta v vertikalo glasbenega vzgojno-izobraževalneg® 
sistema. Dopušča hitrejše napredovanje učencev /akcelera- 
cija/ in prehodnost mimo obstoječih institucionalnih poti, 

- povezanost programa glasbene šole ter srednje glasbena 
in baletne šole bi se lahko odražala tudi tako, da bi bila 
zaključna ocena z nastopom eden od kriterijev za sprejel 
učenca v nadaljnje glasbeno in baletno izobraževanje na 
srednji stopnji, 

- glasbena šola omogoča umetniško izkušnjo in glasbeno 
življenje šole, zato organizira šolski orkester in ansambelsM 
igro, zagotavlja redno solistično nastopanje učencev, nasto- 
panje orkestrov, ansamblov in baletne skupine, najbolj nadar- 
jenim pa omogoča udeležbo na ustreznih tekmovanjih, 

- kvalitetna izvedba programa osnovnega glasbenega j" 
baletnega izobraževanja je poleg strokovno usposobljeni" 
učiteljev z ustrezno pedagoško-didaktično razgledanostjo 
v smislu metodike poučevanja, povezana še s potrebni"1 

številom prostorov za pouk, vaje in nastope, ki morajo ust'®' 
zati vsaj minimalnemu standardu glede velikosti, akustik®' 
opreme in drugih učnih sredstev, 

- zakon o glasbenih šolah na novo definira pojem glasben6 

šole in deloma zaostruje pogoje za ustanavljanje glasben® 
šole (število in vrsta orkestrskih instrumentov in drugih pf0<)' 
metov, obveznosti do šolskega godalnega ali pihalnega ork®" 
stra in število učencev). 

- zakon predvideva tudi zasebne glasbene šole in dol o'3 

pogoje za njihovo financiranje. Nadaljnji predpisi, ki bod" 
temu zakonu sledili, bodo določali še pogoje za dodelit®' 
koncesije. 

IV. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Zakon o glasbenih šolah ne predvideva večjih organizacijski11 

in vsebinskih sprememb, ki bi neposredno in že takoj pom®" 
nile nove obveznosti za državni proračun. Iz opravljene an®' 
lize stanja v glasbenih šolah (podatki za šolsko leto 1994/95) 
je glede na kriterije za ustanovitev javne glasbene šole v 9 o11 

53 glasbenih šolah realno pričakovati že takojšni® 
a postopno uvajanje in širitev predmetnikov z godalnimi t®' 
drugimi orkestrskimi instrumetni. Slednje še zlasti velja za 

sedem po številu najmanjših slovenskih glasbenih šol in 56 

nekaj šol, ki po vključenosti šoloobveznih otrok najbolj zao- 
stajajo za slovenskim povprečjem. Uvajanje in financirani® 
pouka ljudskih glasbil bo mogoče šele po sprejemu izobraž®" 
valnega programa oziroma od šolskega leta 1997/98 dalje- 

S pričetkom uvajanja programa osnovnega glasbenega iz®" 
braževanjav šol. letu 1999/2000 bodo na povečanje javnih 
sredstev vplivala določila predmetnikov na višji stopnji gla* 
bene šole, ki predvidevajo več predmetov in več ur pouka 
učenca. 
Analiza glasbenega šolstva v Sloveniji in njegova primerjaj 
s stanjem v državah Evrope, ki so članice Evropske urt')® 
glasbenih šol ( podatki za šol. leto 1993/94), pokaže: 

- da je obstoječa mreža glasbenih šol dokaj ugodna, 
- da je število učencev, ki so vključeni v glasbene šol® 
povsem evropsko primerljivo, 
- da je strokovno usposobljenih učiteljev približno 77%, 
- da je 70% učiteljev redno zaposlenih, 
- da skoraj 30% učiteljev dela pogodbeno /v Evropi še ve0< 
- da delež šoloobveznih otrok, ki so zajeti v glasbeno šol( 
dosega 7,92% in je seveda zelo različen po krajih oz. regija11 

- da je sedanji povprečno 18% delež prispevka staršev 
izobraževanje otrok (šolnina) v glasbenih šolah povsem spr* 
jemljiv in evropsko primerljiv, .} 
- da bo treba izdelati skupne kriterije za olajšave, znižanja1' 
celo oprostitve plačevanja prispevka staršev, 
- da pride na učenca povprečno 3,1 m2 šolske površine. 
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Ker je število vključenih učencev v glasbene šole že sedaj 
na meji sprejemljivosti (kadrovski in prostorski vidik), bodo 
spremembe števila vseh učencev redkejše, pogosteje pa bo 
prišlo do spremembe strukture vpisa učencev in razpršenosti 
Po instrumentih oziroma predmetih. 

Glede na neenakomerno razvitost glasbenega izobraževanja 
v Sloveniji bo po uveljavitvi zakona najprej treba izpopolniti 
mrežo glasbenih šol, zlasti tam, kjer vključenost šoloobveznih 
°trok najbolj zaostaja za slovenskim povprečjem. To bomo 
dosegli s podeljevanjem koncesij za izvajanje osnovnega 
glasbenega izobraževanja ter z izboljšanjem ponudbe javnih 
glasbenih šol. 
Ob tem pa lahko pričakujemo, da se bodo glasbene šole tudi 
hitro prilagajale zahtevam zakona o obveznih predmetih izo- 
braževalnega programa ter izboljšale programsko ponudbo 
predvsem godalnih in orkestrskih instrumentov, baleta ter 
uvedle pouk ljudskih glasbil. 

Uveljavitev zakona bo zahtevala tudi postopno nadomešča- 
nje učiteljev s srednjo in višjo stopnjo strokovne izobrazbe 
z visoko strokovno izobrazbo (po oceni do 3% letno). 

Omenjeni trendi, ki bodo sledili sprejemu Zakona o glasbenih 
šolah, bodo zahtevali postopno povečanje deleža javnih sred- 
stev (izraženo v cenah leta 1995) za osnovno glasbeno izobra- 
ževanje v naslednjem obsegu: 

~ v šol. letu 1996/97 za 89 mio SIT (0,2% sredstev za osnovno- 
šolsko izobraževanje) - v šol. letu 1997/98 za 318 mio SIT 
(0,7% sredstev za osnovnošolsko izobraževanje) - v šol. letu 
1998/99 za 472 mio SIT (1,1% sredstev za osnovnošolsko 
'zobraževanje). 

Po tem letu se bo obseg sredstev po ocenah ustavil na 
doseženi ravni. 

besedilo členov 

■ TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja osnovno glasbeno vzgojo in izobraževanje, ki 
ga izvajajo javne in zasebne glasbene šole. 

2. člen 
(cilji in naloge) c>lji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so: 

~ odkrivanje in razvijanje glasbene in baletne nadarjenosti; 
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za 
začetek vključevanja v ljubiteljske instrumentalne ansamble, 
orkestre, pevske zbore ter baletne skupine; 
j~ pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in baletno 
'zobraževanje; 
~ omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja; 
- sooblikovanje osebnosti in načrtno dvigovanje ravni 
akustične civiliziranosti prebivalstva; 
~ omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu 
z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja; 
""" vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in 
ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine, 
- skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in 
razvijanje nacionalne zavesti. 

3. člen 
(uporaba zakona o osnovni šoli) 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za glasbene šole 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o osnovni šoli. 

II. PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA 

1. Program 

4. člen 
(program osnovnega glasbenega izobraževanja) 

Osnovno glasbeno izobraževanje obsega vzgojno-izobraže- 
valni glasbeni program in vzgojno-izobraževalni baletni pro- 
gram (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni program). 

5. člen 
(trajanje osnovnega glasbenega izobraževanja) 

Osnovno glasbeno izobraževanje traja od 3 do 9 let. 

Trajanje vzgojno-izobraževalnega glasbenega programa je 
odvisno od vrste instrumenta, ki se ga učenec uči. 

6. člen 
(obvezni del izobraževalnega programa) 

Izobraževalni program iz 4. člena tega zakona obsega obvez- 
ne predmete po predmetniku za nižjo in višjo stopnjo glas- 
bene šole.korepeticije in nastope učencev ter dodatne pri- 
prave najbolj nadarjenih učencev na državna in mednarodna 
tekmovanja. 

7. člen 
(predmeti izobraževalnega programa) 

Izobraževalni program obsega naslednje skupine instrumen- 
tov ali predmetov: 

1. orkestrski instrumenti in petje: 
- godala: violina, viola, violončelo, kontrabas, 
- pihala: flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, 
- trobila: horn, trobenta, pozavna, tuba in tolkala, 
- harmonika, 
- petje - solopetje ; 

2. drugi instrumenti: 
- instrumenti s tipkami: klavir, orgle, 
- brenkala: kitara, harfa, 
- blokflavta - kljunasta flavta; 

3. balet : klasični balet, sodobni balet; 

4. komorno-ansambelska igra; 

5. orkester: godalni, pihalni, harmonikarski, simfonični; 

6. nauk o glasbi oziroma solfeggio; 

7. predšolska glasbena vzgoja in pripravnica /glasbena, 
baletna/; 

8. ljudska glasbila : citre, tamburice, diatonična harmonika; 

Javna glasbena šola mora izvajati pouk najmanj 5 orkestrskih 
instrumentov - obvezno iz skupin instrumentov godala, 
pihala, trobila -, pouk klavirja, nauka o glasbi oz. solfeggia, 
predšolske glasbene vzgoje in na višji stopnji še pouk šol- 
skega orkestra: godalnega ali pihalnega. 

8. člen 
(razširjeni program) 

Glasbena šola lahko poleg izobraževalnega programa izvaja 
tudi pouk predmetov oziroma instrumentov, ki niso navedeni 
v prvem odstavku 7. člena tega zakona in organizira druge 
dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. 

9. člen 
(obvezni predmeti zasebne glasbene šole) 

Zasebna glasbena šola mora izvajati pouk najmanj petih orke- 

poročevalec, št. 13/27 



strskih instrumentov - obvezno iz skupin instrumentov 
godala, pihala, trobila in pouk predmeta nauk o glasbi. 

Določila prejšnjega odstavka ne veljajo za zasebno glasbeno 
šolo, ki se ustanovi za izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
baletnega programa. 

2. Predmetniki in učni načrt 

10. člen 
(predmetniki in učni načrt) 

S predmetniki se za posamezne instrumente ali skupine 
instrumentov ali predmetov določijo obvezni predmeti za 
nižjo in višjo stopnjo glasbene šole, tedensko oziroma letno 
število ur pouka posameznih predmetov ter minimalno število 
ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta. 

Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, izpitni pro- 
gram,standardi znanj in cilji pouka pri predmetih oziroma 
skupinah predmetov. 

11. člen 
(zasebne šole) 

Program zasebne glasbene šole mora pri predmetih oziroma 
skupinah predmetov iz 9. člena tega zakona zagotavljati učen- 
cem doseganje vsaj enakovrednega standarda znanja, kot ga 
zagotavlja program javne glasbene šole. 

3. Organizacija izobraževanja 

12. člen 
(vzgojno-lzobraževalna obdobja glasbene šole) 

Predšolska glasbena vzgoja traja 1 leto. 

Osnovno glasbeno izobraževanje se deli na nižjo in višjo 
stopnjo. 

Na nižji stopnji traja glasbeno izobraževanje največ 6 let in 
se deli se na prvo in drugo triado, baletno izobraževanje na 
nižji stopnji pa traja 3 leta. 

V okviru nižje stopnje se izvaja tudi 1-letna glasbena in 
3-letna baletna pripravnica. 

Višja stopnja traja 3 leta. 

13. člen 
(tedenska obveznost učencev) 

Tedenska obveznost učencev na predšolski stopnji je lahko 
največ 2 šolski uri, na nižji stopnji do 5 šolskih ur oziroma do 
8 šolskih ur pri baletu ter na višji stopnji največ 9 šolskih ur 
pouka in vaj oziroma do 13 šolskih ur pri baletu. 

Ura individualnega pouka traja največ 45 minut, ura skupin- 
skega pouka pa 45 minut. 

14. člen 
(razred, oddelek, učna skupina) 

Glasbena šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo po razre- 
dih, oddelkih in učnih skupinah. 

Razred je vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s pred- 
metnikom in učnim načrtom obsega učno snov enaga šol- 
skega leta. 

Oddelek individualnega pouka sestavljajo učenci posamez- 
nega instrumenta skupine instrumentov ali petja. 

Učenci baleta in nauka o glasbi oziroma solfeggia so v posa- 
meznem razredu razporejeni v oddelke skupinskega pouka. 

Učne skupine sestavljajo učenci enega ali več instrumentov 
in petja pri komorno-ansambelski igri. 

Standarde in normative za oblikovanje oddelkov in učnih 
skupin določi minister. 

15. člen 
(zasebne šole) 

Določbe drugega odstavka 13. člena in določbe 14. člena niso 
obvezne za zasebne glasbene šole. 

16. člen 
(individualni in skupinski pouk) 

Pouk instrumetov in petja poteka individualno, pouk drugifl 

predmetov pa skupinsko. 

4. Organizacija pouka 

17. člen 
(nivojskl pouk) 

V glasbeni šoli se izvaja pouk instrumentov, petja in baletan« 
osnovni in višji ravni zahtevnosti. 

Pouk instrumentov in petja se na dveh ravneh zahtevno^ 
izvaja v prvem in drugem obdobju, v tretjem obdobju pa 
izvaja le na višji ravni. 

Učenec lahko ob zaključku ocenjevalnih obdobij po posveto* 
vanju z učitelji in starši spremeni raven zahtevnosti. 

18. člen 
(zasebne šole) 

Določbe 17. člena tega zakona niso obvezne za zasebfl0 

glasbene šole. 

III. VPIS 

19. člen 
(razpis za vpis) 

Vpis učencev se izvede na podlagi razpisa za vpis. 

Glasbena šola objavi razpis za vpis do konca meseca maja z* 
naslednje šolsko leto. 

V razpisu glasbena šola objavi instrumente oziroma pr8^ 
mete, za katere bo izvajala pouk, predvideno število učene«' 
in druge pogoje za vpis. 

20. člen 
(obseg vpisa) 

Glasbena šola uskladi obseg vpisa s kadrovskimi in prosto'! 
skimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bo'l 
nadarjenih učencev in učenju orkestrskih instrumentov t«' 
solopetja. 

Za širitev dejavnosti si mora glasbena šola pridobiti pre^ 
hodno soglasje ministra. 

21. člen 
(pogoji za vpis) 

Starost učencev in druge pogoje za vpis določa izobraževal"' j 
program. 

22. člen , 
(sprejemni preizkus) ( 

Vpis v glasbeno šolo se opravi na podlagi opravljenega sp^ . 
jemnega preizkusa. 
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Ne glede na določilo 1. odstavka tega člena je vpis v predšol- 
sko glasbeno vzgojo mogoč brez sprejemnega preizkusa. 

Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom. 

Vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa 
izobraževalni program. 

Komisijo za sprejemni preizkus in njen potek dela določi 
'avnatelj šole. 
Iv- PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV 

23. člen 
(izpis in izključitev učenca iz glasbene iole) 

Učenec mora redno obiskovati pouk, vaje in nastope. 

letom se učence lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne v|oge staršev. 

Učenec je lahko iz vzgojnih razlogov izključen iz glasbene 
Sole. 

0 izključitvi učenca odloča učiteljski zbor. 

Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje 
Prispevek učenca. V tem primeru o izključitvi učenca odloča 
Avnatelj. 

Na izrečen ukrep se starši lahko pritožijo na svet šole. 

Določbe tega člena niso obvezne za zasebne glasbene šole. 

24. člen 
(nastopanja in tekmovanja učencev) 

Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira 
v skladu z izobraževalnim programom. 

učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan 0 tem predhodno obvestiti glasbeno šolo. 

[ta glasbena in baletna tekmovanja lahko šola prijavi učenca 
'« v soglasju s starši. 

K-preverjanje, ocenjevanje in napredovanje 
učencev 

'•Preverjanje in ocenjevanje 

25. člen 
(način ocenjevanja) 

^ glasbeni šoli se znanje učencev ocenjuje opisno oziroma 
«evilčno. 

Opisno se znanje učencev ocenjuje na predšolski stopnji, 
v Pripravnici in v prvem obdobju nižje stopnje, razen pri izpitih 
ob zaključku prvega obdobja, ko se znanje učencev ocenjuje 
številčno. 

V drugem in tretjem obdobju glasbene šole se znanje učencev 
°cenjuje številčno. 

26. člen 
(izpitno ocenjevanje znanja) 

koncu prvega in drugega obdobja ter v tretjem obdobju 
9'asbene šole se znanje učencev iz instrumenta, petja in 
baleta ter nauka o glasbi oziroma solfeggia ocenjuje pri 
•*pitu. 

Pri izpitu se ugotavljajo minimalni standardi znanja, ki so 
določeni z izpitnimi katalogi. 

'zpiti so praviloma ob koncu pouka v mesecu juniju. 

Izpit lahko opravljajo tudi učenci, ki niso vključeni v glasbeno 
šolo. 

2. Napredovanj« 

27. člen 
(napredovanje in ponavljanje razredov) 

Učenci v prvem obdobju napredujejo v naslednji razred ne 
glede na dosežene ocene pri posameznem predmetu. 

Učenci v drugem in tretjem obdobju napredujejo v naslednji 
razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz 
vseh predmetov. 

V glasbeni šoli lahko učenci napredujejo v naslednji razred 
tudi ločeno po posameznih predmetih. 

Zelo nadarjeni učenci lahko hitreje napredujejo. 

28. člen 
(napredovanje In prehajanje med stopnjami) 

Učenec napreduje iz prvega v drugo obdobje nižje stopnje, če 
je pozitivno ocenjen iz obveznih predmetov po predmetniku 
za to stopnjo. 

Učenec lahko nadaljuje glasbeno oziroma baletno izobraže- 
vanje na višji stopnji glasbene šole: 

- če je uspešno opravil izpitno ocenjevanje znanja ob zak- 
ljučku nižje stopnje, 
- če je podano mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora 
o nadarjenosti učenca. 

29. člen 
(popravni izpit) 

Učenci, ki so v drugem in tretjem obdobju ob koncu pouka 
v šolskem letu negativno ocenjeni iz predmeta nauk o glasbi 
oziroma solfeggio, do konca šolskega leta opravljajo 
popravni izpit. 

Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem 
šolskem letu oziroma le enkrat v istem obdobju. Če učenec 
popravnega izpita ne opravi uspešno, ponavlja razred. 

Pri instrumentu, petju in baletu učenec ne opravlja poprav- 
nega izpita. Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta 
zaradi daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali 
zaradi drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti, ali 
njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, 
lahko učenec v drugem in tretjem obdobju šolanje podaljša za 
eno leto. 

30. člen 
(podzakonski predpisi) 

Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja, 
o napredovanju učencev ter vsebino in obliko dokumentacije, 
ki jo vodijo glasbene šole, predpiše minister. 

31. člen 
(zasebne iole) 

Določbe 25. ter 27., 26. in 29. člena tega zakona niso obvezne 
za zasebne glasbene šole. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

32. člen 
(podzakonski predpisi) 

Podzakonske predpise po tem zakonu sprejme minister 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporab- 
ljajo do sedaj veljavni predpisi, če niso v nasprotju s tem 
zakonom, in sicer: 
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- Pravilnik o ocenjevanju učencev v glasbenih šolah (Uradni 
list SRS, št. 24-222/72), 
- Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni list 
SRS, št. 24-223/72). 

33. člen 
(rok za določitev in sprejem izobraževalnega programa) 

Vzgojno-izobraževalni glasbeni program in vzgojno-izobra- 
ževalni baletni program sprejme pristojni organ najkasneje do 
1.9.1997. 

34. člen 
(izvajan|e programa) 

Program osnovnega glasbenega izobraževanja na nižji stop- 
nji se prične izvajati v šolskem letu 1997/98, na višji stopnji pa 
v šolskem letu 1999/2000. 

35. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati) 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati: 

- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71). . 
- Pravilnik o ocenjevanju učencev v glasbenih šolah (Ura 
list SRS, št. 24-222/72), . |ist 
- Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni 
SRS, št. 24-223/72). 

36. člen 
(veljavnost zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem NS,IJ 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog Zakona o glasbenih šolah temelji na zasnovi osnov- 
nega glasbenega šolstva v Republiki Sloveniji, ki je nastala na 
podlagi ekspertize in analiz sistemov splošnega in glasbe- 
nega šolstva pri nas in v tujini. V zakonu predlagane rešitve 
ohranjajo vse obstoječe pozitivne izkušnje in sistemske reši- 
tve našega glasbenega šolstva. 

Glavni razlogi za izdajo predloga Zakona o glasbenih šolah so 
strokovne narave, so pa tudi posledica prenove celotnega 
slovenskega šolskega sistema od predšolske do visokošolske 
stopnje in nujne časovne usklajenosti različnih šolskih siste- 
mov na osnovni stopnji. Predlog Zakona o glasbenih šolah 
omogoča, da bodo nova spoznanja stroke, vse večje zahteve 
in razvojne tendence na področju glasbenega in baletnega 
šolstva ter uspešna pedagoška praksa posameznih sloven- 
skih glasbenih šol in učiteljev doma in v tujini postali del 
vsakodnevne prakse v vseh naših glasbenih šolah. 

Zakon o glasbenih šolah upošteva splošna načela osnovno- 
šolske vzgoje in izobraževanja in Resolucijo Evropske 
delovne skupnosti za glasbo v šoli. Še posebej pa se ravna po 
tistih določilih Listine Evropske konference o glasbeni vzgoji, 
ki govorijo o skrbi za posebej glasbeno nadarjene otroke, 
o ustanavljanju šol (glasbenih) za tovrstno izobraževanje in 
obveznem skupinskem instrumentalnem ter vokalnem muzi- 
ciranju. 

Predlagani Zakon o glasbenih šolah ureja le specifike 
osnovne glasbene in baletne vzgoje in izobraževanja, v drugih 
skupnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja pa ga dopolnju- 
jeta Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraže- 
vanju ter Zakon o osnovni šoli. Zakon o glasbenih šolah tokrat 
prvič in ne glede na trenutno nerazvitost obravnava tudi pouk 
baleta v glasbenih šolah in določa, da vzgojno-izobraževalni 
baletni program skupaj z glasbenim sestavlja program osnov- 
nega glasbenega izobraževanja. Tak status baleta omogoča 
šolam ob izpolnjevanju kadrovskih in prostorskih pogojev 
pomemben razvoj. 

Zakon o glasbenih šolah je razdeljen na 6 poglavij in obsega 
36 členov. 

1. Temeljne določbe 

V temeljnih določbah predlog Zakona o glasbenih šolah opre- 
deljuje vsebino zakona in izvajalce, cilje in naloge, trajanje 
osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja ter navaja 
člene Zakona o osnovni šoli, ki ga v ostalih vprašanjih 
osnovne vzgoje in izobraževanja dopolnjujejo. 

V ciljih in nalogah so še posebej poudarjene zahteve glede 
odkrivanja in razvijanja glasbene in baletne nadarjenosti 
otrok, pomena in nujnosti skupinskega muziciranja, vzgajanja 
za multikulturno družbo, pomena glasbenih šol pri razvijanju 
in ohranjanju nacionalne in občečloveške dediščine in razvi- 
janja nacionalne zavesti. Poudarek je na vzgoji in izobraže- 
vanju. 

2. Program In organizacija dela 

Program osnovnega glasbenega izobraževanja obsega vzg^i 
noizobraževalni glasbeni in vzgojno-izobraževalni M' 
program in določa njune obvezne predmete. Poleg P° 
s predmetnikom določenih predmetov za nižjo in višjo si r 
njo glasbene šole, korepeticij in nastopov ter dodatnih P/'P ^ 
najboljših učencev na državna tekmovanja, kar vse je fina} 
rano iz sredstev državnega proračuna, predlog z ,^ 
dopušča, da šole v lastni režiji izvajajo tudi razširjeni prog'' 

Predlog zakona določa tudi pogoje za ustanavljanje 
glasbenih šol, ki lahko izvajajo tudi samo vzgojno-izobrz 
valni baletni program. Od njih zahteva doseganje vsajen $ 
vrednega standarda znanja, kot ga zagotavlja program la 

glasbene šole, medtem ko pogoje za njihovo financ"*' 
določa Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in iz°D 

ževanju. 

Zgodnejše vključevanje otrok omogoča glasbeno izobraž 
nje predšolskih otrok, z vstopom otrok v osnovno ^° ofr 
enoletno glasbeno in triletno baletno pripravnico. ObeP ^ 
pravnici sta že del prve triade nižje stopnje glasbene šol«' 
se zaključi z drugo triado. 

Z določilom o tedenski obveznosti učencev pri pouku in 
ter trajanjem pouka /lekcije/želi zakon preprečiti p rekom# 
psihofizično obremenitev otrok. 

Predlog Zakona o glasbenih šolah specifično opredeli^ 
pojme razred, oddelek in učna skupina ter določa predm° 
katerih pouk poteka individualno oziroma skupinsko. 

Evidentne in velike razlike med posameznimi učenci 
ljujejo uvedbo pouka na dveh ravneh zahtevnosti. "°.t 
instrumentov in petja na višji stopnji glasbene šole se izvSI 

samo na višji ravni zahtevnosti. 

3. Vpis 

Predlog Zakona o glasbenih šolah tokrat prvič bolj natan 
določa tematiko, ki se nanaša na razpis za vpis, pogoje ' 
vpis, sprejemni preizkus in obseg vpisa. Natančnejše dolot 
bodo nedvomno prispevale k večji enotnosti in javnosti oe 

glasbenih šol ter informiranosti staršev, njihovih otrok 
osnovnih šol. 

4. Pravice In dolžnosti učencev 

Učenec je lahko iz vzgojnih razlogov izključen iz glasbi 
šole, o čemer odloča učiteljski zbor, ravnatelj pa odiov 
o izključitvi učenca, če ne plačuje šolnine. 

Zakon določa, da je učenec dolžan nastopati na šols 
nastopih, če pa nastopa na drugih javnih nastopih, m°.. 
o tem predhodno obvestiti šolo - učitelja. Na glasbena 
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baletna tekmovanja lahko šola prijavi učenca samo v soglasju 
z njegovimi starši. 

5- Preverjanje , ocenjevanje in napredovanje učencev 

Zakon o glasbenih šolah na specifičen način določa preverja- 
le znanja, ki se opravlja predvsem na nastopih in pri skupin- 
skem muziciranju in baletni skupini; sicer pa se znanje oce- 
njuje opisno, pri izpitih pa številčno. Izpitno ocenjevanje 
znanja v glasbenem šolstvu ni novost, temveč je še zlasti 
*aradi individualne ga pouka, ugotavljanja nadarjenosti in 
kasnejšega nenehnega potrjevanja znanja in nadarjenosti 
nujno potrebno. 

Posebnost glasbenih šol je tudi v napredovanju učencev iz r'izreda v razred, napredovanju in prehajanju med stopnjami 
,Br pri popravnih izpitih. Učenec napreduje v naslednji razred 
9'ede na uspeh pri vsakem predmetu posebej. Učenci v prvi 
>riadi razredov ne ponavljajo. Učenci lahko tudi hitreje napre- 
dujejo. 

prve v drugo triado učenec napreduje, če je pozitivno 
°cenjen iz obveznih predmetov po predmetniku, iz druge 

BELEŽKE: 

triade oz. nižje stopnje v višjo stopnjo (tretjo triado) pa le, če 
je uspešno opravil izpitno ocenjevanje znanja ob zaključku 
nižje stopnje ter je podano mnenje izpitne komisije in učitelj- 
skega zbora o nadarjenosti učenca. To z drugimi besedami 
pomeni, da je prehod med nižjo in višjo stopnjo selektiven in 
omejevalen, z izobraževanjem na višji stopnji bodo nadaljevali 
le nadarjeni učenci, ki bodo zlasti nadaljevali z glasbenim oz. 
baletnim izobraževanjem nasrednji stopnji ali se bodo vklju- 
čili v ljubiteljske orkestre in ansamble, pevske zbore ter 
plesne skupine. 
Popravni izpit opravljajo učenci v drugem in tretjem obdobju 
iz predmeta nauk o glasbi oziroma solfeggio, opravljajo pa ga 
lahko le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma v posa- 
meznem obdobju. Pri instrumentu, petju in baletu učenec ne 
opravlja popravnega izpita, zakon pa določa pogoje, pod 
katerimi lahko učenec v drugem in tretjem obodbju podaljša 
šolanje za eno leto. 

6. Prehodne in končne določbe 

Zakon predvideva začetek izvajanja programa osnovnega 
glasbenega izobraževanja na nižji stopnji v šolskem letu 1997/ 
98, na višji stopnji pa dve leti kasneje. 
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Predlog zakona o MATURI - EPA 1070 - PRVA OBRAVNAVA 

i Marjan Šetinc, poslanec LDS 
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. list RS št. 48/ 
92) in 1. odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. list. št. 40/93 in 80/94) predlagam 
v prvo obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije 

PREDLOG ZAKONA O MATURI 
in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

V skladu s 175. členom Poslovnika Državnega zbora Repu- 

blike Slovenije vsebuje predlog vse potrebne elemente: 
naslov zakona, uvod z oceno stanja, razloge za sprejem 
zakona, oceno finančnih sredstev iz državnega proračuna 
in druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona in 
obrazložitev. 

Hkrati obvešča, da bo 
sejah Državnega zbora 
delovnih telesih. 

kot predla; 
Republike J 

latelj sodeloval na 
Jovenije in njegovih 

MARJAN ŠETINC I. r. 

Predlog zakoan o maturi 

uvod 
1- OCENA STANJA 

Matura se je v Evropi uveljavila kot kvalifikacija za vstop 
v visokošolski študij in nadomestila v večini šolskih sistemov 
zaključne ali vstopne izpite v visokošolski študij, tako je že 
zdavnaj prerasla le funkcijo »zrelostnega izpita«. 

1-1 Dosedanje zakonske podlage 

^zakonom o usmerjenem izobraževanjem (Ur. list SRS, št. 11/ 
1980, 6/1983) je bila odpravljena gimnazija kot splošno izobra- 
ževalna šola s tem pa tudi matura kot kvalifikacijski izpit za 
vstop v študij. Uveden je bil dualni sistem izpitov, in sicer 
zaključni izpit kot zaključek srednje šole in sprejemni izpiti 
kot kvalifikacija za vstop v visokošolsko izobraževanje. Na 
Podlagi pritiskov tako javnosti kot stroke je bila v letu 1989 
sprejeta dopolnitev oz. sprememba zakona o usmerjenem 
'Zobraževanju (Ur. list SRS št. 25/1989), s katero je bila 
Ponovno v zakon uvedena matura kot pogoj za vključitev 
v visokošolsko izobraževanje (člen 34.), ki »obsega preizkus 
Znanj potrebnih za nadaljevanje izobraževanja v programih za 
Pridobitev višje in visoke izobrazbe« (člen 36 ). S to dopolni- 
tvijo zakona je bilo določeno, da se matura opravlja iz skup- 
oga in izbirnega dela, in da jo lahko opravlja, kdor je končal 
zaključni letnik katerekoli smeri ali programa štiriletnega 
srednjega izobraževanja, da vsebino, obseg in raven zahtev- 
nosti znanj mature ter obseg zunanjega ocenjevanja določi 
Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 
Po predhodni uskladitvi z univerzama, ter da »maturo vodi 
rePubliška maturitetna komisija, ki jo imenuje funkcionar, ki 
vodi republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraže- 
vanje« (člen 36). S tem dopolnilom matura ni bila podrobneje 
opredeljena, to je bilo prepuščeno podzakonskemu predpisu, 
v prehodni določbi (člen 118) je bilo določeno, da se matura 
prvič izvede za generacijo, ki zaključi srednje izobraževanje 
v šolskem letu 1994/95. 

Dopolnitev zakona iz leta 1989 je tudi določila, da ima tisti, ki 
opravi maturo, opravljen tudi zaključni izpit (člen 36.). Takšna 
ovojna funkcija mature se je pokazala za neuresničljivo ob 
vsej različnosti programov, zato je bila, na isti zakonski pod- 
'agi kot ostali vzgojno-izobraževalni programi, znova uvedena 
9imnazija in sicer kot »gimnazijski program« (1990/91). 

Reševanje problemov srednjega izobraževanja, predvsem 
'istega, ki vodi v študij, zahteva ureditev mature na način kot 
le to vprašanje urejeno v državah po katerih se že nekaj časa 
zgledujemo. 

Zasnova srednješolskega izobraževanja kot jo predvideva 
"Bela knjiga, 1995« razlikuje splošno in poklicno srednje 
izobraževanje, prvo se zaključi z maturo in vodi v visoko 
Šolstvo, drugo pa z zaključnim izpitom, ki daje poklic in 
omogoča zaposlitev, pa tudi nadaljevanje študija v višješol- 
skih ali visokošolskih strokovnih programih. Prehode med 
obema vertikalama pa naj bi omogočala maturitetni oziroma 
Poklicni tečaj. Poklicni tečaj je pomembna novost za dijake, ki 

bi zaključili štiriletno gimnazijsko oziroma splošno srednje 
izobraževanje, ne bi pa anticipirali mature. V različnih poklic- 
nih tečajih v trajanju do enega leta bi namreč pridobili poklic, 
ki ga sedanji izpit v gimnazijskem programu ne daje. 

1.2 Priprava nove mature 

Na podlagi dopolnila zakona o usmerjenem izobraževanju, ki 
zahteva uvedbo mature za leto 1995 je bila oblikovana 
delovna skupina »Zaključni izpit in matura«, ki je pripravila 
podlage za Pravilnik o maturi (Ur. list RS 2/92). Januarja 1992 
je minister za šolstvo na podlagi tega pravilnika imenoval 
republiško maturitetno komisijo, ki naj bi razrešila tako kon- 
ceptualna kot operativna vprašanja uvajanja nove mature 
Republiška maturitetna komisija je imenovala že v letu 1992 
republiške predmetne komisije za posamezne maturitetne 
predmete, v letu 1993 pa je bil ustanovljen Republiški izpitni 
center, ki je prevzel operativne naloge pri pripravi in izvedbi 
mature na podlagi sprememb pravilnika o maturi (Uradni list 
RS št. 50/93 in Uradni list RS št. 52/94). 

V letu 1994 je Republiški izpitni center izvedel poskusno 
maturo, ki je bila preizkus tehnične in vsebinske izvedbe 
mature. Uvajanje mature je v tem preizkusnem obdobju 
spremljalo bogato strokovno delo, seminarji in izobraževanje 
domačih strokovnjakov s pomočjo ekspertov iz tujine. 

2. PRIMERJAVA Z NEKATERIMI DRUGIMI ŠOLSKIMI 
SISTEMI 

Od tradicij, političnih razmer v posameznih državah, interesov 
zainteresiranih skupin, npr. univerz, strank na oblasti, ipd. je 
odvisen dostop na univerze. Najpogosteje je dostop oprede- 
ljen: 

* s številom prostih študijskih mest, ne glede na raven vstop- 
nih znanj, * z ravnjo potrebnih znanj za vstop v študij, ali pa 
* s prostim vpisom za vse, ki želijo študirati in so končali 
srednjo šolo. 

Splošne pogoje za vstop v univerzitetni študij po svetu je 
mogoče razvrstiti v sledeče kategorije: * zaključni izpit ali 
zaključno spričevalo ali zaključna diploma ustrezne srednje 
šole (gimnazija, licej...), ali * kvazi zunanja matura (simulacija 
zunanjega preverjanja, člani komisije so iz drugih šol, zunanja 
kontrola poteka izpitov), ki je opredeljena na podlagi kriterijev 
potrebnega znanja za vstop v študij ali pa na podlagi porazde- 
litve doseženega znanja v populaciji (na maturo pripravlja 
ustrezna srednja šola), ali 
* zunanja matura (znanje vrednotijo anonimni zunanji ocenje- 
valci), ki je opredeljena na podlagi kriterijev potrebnega zna- 
nja za vstop v študij ali pa na podlagi porazdelitve doseženega 
znanja v populaciji (na maturo pripravlja ustrezna srednja 
šola ali pa se kandidat pripravlja sam) in s šolo, ki poučuje 
maturitetna znanja, nima zveze, ali 
* sprejemni izpit, ki je ali kriterijsko opredeljen (npr. diferenci- 
alni izpiti), ali 
* sprejemni izpit glede na distribucijo znanja v populaciji 
kandidatov ter glede na število študijskih mest. 
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UREDITEV PREHODA IZ SREDNJE ŠOLE NA UNIVERZO 
V NEKATERIH ŠOLSKIH SISTEMIH 
Danska 
Ob koncu gimnazije, ki traja 3 leta, danski dijaki delajo Stu- 
dentereksamen, to je izpit, ki sestoji iz 10 predmetov in je 
kvalifikacija za vstop v univerzitetni študij. V jezikovni gimna- 
ziji delajo obvezni izpit iz angleščine, v naravoslovni pa iz 
matematike, že po drugem letniku, preostale pa po tretjem, 
zadnjem letniku gimnazije. Iz polovice predmetov so izpiti 
pisni, ki jih ocenita 2 zunanja ocenjevalca, ustno preverjanje 
pa opravi zunanji izpraševalec. Vsaj dva predmeta dijaki opra- 
vijo na višji zahtevnostni ravni. Priprava na ta izpit traja 3 leta, 
za nekatere predmete pa dve leti. 
(Structures of the Education and Initial Training Systems in 
the Member States of the European Community, EURYDICE 
and CEDEFOP, Commission of the European Communities, 
1991, str. 32-33) 
Nemčija 
Matura je splošni kvalifikacijski izpit za prehod na univerzo in 
sestoji iz štirih predmetov od katerih mora vsaj dva dijak 
poslušati na višji zahtevnostni ravni. Končna ocena mature je 
izračunana iz točk, ki jih dobi dijak pri 20 predmetih nižje 
zahtevnostne (ali osnovne) ravni, pri 6 predmetih intenzivne 
ravni in štirih predmetih na maturi (najnižje število točk za 
pridobitev kvalifikacije za vstop na univerzo je 300 točk in 
najvišje 900 točk). Iz treh predmetov je preverjanje pisno, iz 
četrtega predmeta pa ustno, po enotno usklajenih standardih 
med deželami, (The Educational System in the Federal Repu- 
blic of Germany, Foreign Office of the Federal Republic of 
Germany (Eds. Gerdi Jonen, Horst Roche), 1982, str. 19-21.) 

Predmeti zahtevnejše ravni služijo kot poglobljen uvod v aka- 
demski študij. Ker ima dijak tedensko 30-36 ur pouka in ker 
so na višji zahtevnostni ravni predmeti po 5-6 ur tedensko, 
dijak v zadnjih dveh letih spremlja le 6 do 7 predmetov brez 
telovadbe. Dijak mora izbrati na maturi vsaj dva predmeta na 
zahtevnejši ravni, izmed katerih mora vsaj eden biti ali nemš- 
čina ali tuji jezik ali matematika ali pa naravoslovni predmet. 
Če dijak izbere nemščino, mora poleg te izbrati še tuj jezik ali 
matematiko. Kot no«i predmeti na zahtevnejši ravni so tudi 
dodatni tuji jeziki ter strokovni (poklicno opredeljeni) pred- 
meti. (Structures of..., str. 49-Š-50) 
Japonska 
Vstop na nacionalne in javne univerze na prvi stopnji zagotav- 
lja izpit NCT (National Center Test). To je popolnoma zunanji 
izpit, ki sestoji iz petih do osmih predmetov (običajno iz 
angleščine, japonščine, matematike I in II, naravoslovnih 
predmetov in družboslovnih predmetov). Srednja šola, ki pri- 
pravlja za ta izpit traja 3 leta, v vsakem letniku je 8 predmetov, 
skupno 30-32 ur tedensko. Drugo stopnjo pa zagotavljajo 
sprejemni izpiti na univerze, ti so na višji zahtevnostni ravni, in 
so vsebinsko opredeljeni z nameravano smerjo oz. področjem 
študija, in zajemajo običajno en do tri predmete. Oba izpita 
sta kriterijsko opredeljena ter nepristransko zunanje vredno- 
tena. (Paul Black. Physics Examinations for University 
Entrance -An International Study, Prepared under Auspicies 
of the International Comission on Physics Education, Spon- 
sored by UNESCO (draft), 1992, str. 101-114) 

TABELA: Podatki o visokošolskih 
Japonskem (1990) (Paul Black: ..., 

vstopnih populacijah na 
str. 101-114) 

Št. v. 000 % 
Populacija 

18-letnikov 
Vpisana pop. v SŠ (1987) 
Kandidati za univerze in koledže 
a) Diplomanti SŠ v letu 1990 
b) Drugi 
Vpisani na univerze in koledže 
a) na univerze 
b) na koledže 
Kandidati za National Center Tests 
a) Diplomanti SŠ v letu 1990 
b) drugi 

2.005 
1.886 
1.160 

868 
292 
728 
492 
235 
431 
265 
165 

100 
94.3 
57.9 
43.3 
14.6 
36.3 
24.6 
11.7 

13.3 

Na Japonskem se uspe kvalificirati v univerzitetni Studij P 
bližno četrtina generacije (ob predpostavki, da se 
kandidatov, ki so starejši ohranja na enaki ravni), na 
pa približno 12%. 

Anglija 

A - level (Advanced level) izpiti, to so izpiti zahtevnejše^ 
so kriterijska kvalifikacija za vstop v univerzitetni študij- 
didati se pripravljajo za te izpite (praviloma za tri Predrn

sl 
izjemoma pa tudi več) dve leti po končani šolski obvezno 
po kateri kandidati za vstop v zadnji dve leti predunivert 
nega izobraževanja opravljajo izpite iz 7-10 predmetov " 
zahtevnostne ravni (O - level - Ordinary level). Tako izp"# 
nižji kot na višji ravni so popolnoma eksterni, potekajo 
natančni proceduri v šolah ali pooblaščenih institucu 
Odgovorni listi označeni s šifro kandidata so vrnjeni v w 
center (izpitnih centrov je 8, večino so vzpostavile univer.L 
skupine univerz), vsak izpitni center ima izdelan PoS 

nepristranskega ovrednotenja izpitnih odgovorov, ravm ; 

nja so med izpitnimi centri usklajene (usklajevanje op'a_ 
SEAC - Schools Examinations and Assessement C°{y|. 
kar pomeni, da določena ocena v enem centru ?znS 
enako raven znanja kot enaka ocena v drugem izP11 

centru. (Paul Black: .... str. 159-166) 

Spričevala v Angliji izdajajo izpitni centri; če je izpitni 
pri univerzi, spričevalo podpiše najvišji uradnik unive 
njegov namestnik, kar je razvidno že iz posameznega^ 
vala. Izpiti so ponovljivi, za vsak predmet posebej, za izp" 
kandidat lahko pripravlja tudi ne da bi obiskoval šolo. 

Madžarska 

Z maturo, ki sestoji iz 5 ali 6 predmetov, dijak zaključi 
šolo (gimnazijo ali tehnično srednjo šolo), vendar tisti, i" j 
nadaljevati šolanje na univerzi, mora dva maturitetna P 
meta (ki sta pogoj za vstop v določeno področje študr 
služita kot sprejemna izpita ter sta zunanje preverjana) P|( 
gati na višji ravni, oz. na ravni, ki je kriterij potreben za^ 
v študij. Raven znanj potrebnih za vstop v študij za ^ 
predmet posebej določi za tekoče leto ministrstvo za &>5, 
Izpiti, ki so zunanje preverjani, potekajo za vse kandidat 
izberejo isti predmet na isti dan ob isti uri, kar dosežejo'j 
da so izpitna vprašanja posredovana po televiziji. Tako 
nično kot gimnazijsko maturo uspešno opravi 96% tistih rti 
gre delati (47% populacije je vpisane v tipe šol, ki usK"7'j 
Ijajo za maturo), toda izpite za vstop v študij opravi le 
od tistih, ki je opravila maturo. (Paul Balck: str. 85-™ 

Kar pomeni, da je matura le pogoj za opravljanje držav^ 
sprejemnega izpita, za katerega so kriteriji vnaprej op 
Ijeni in usklajeni z univerzami. 

Francija 

V Franciji so se odločili povečati prepustnost mature it« 
laureat - BAC), ki je splošni pogoj za vstop v študij (visij 
ski in visokošolski). Zato so, podobno kot v Nemčiji. 
tehnične mature oz. mature, ki vsebujejo tudi strokovne P 
mete, razmerje med splošnimi in strokovnimi predm® 
razlikuje glede na tip mature. Podroben opis tipov ma'" 
objavljen vsako leto v Le Monde de L'Education. (W" 
l'Education, februar 1991) 

V splošni srednji srednji šoli (liceju), ki traja 3 leta, po 
letih osnovne šole in štirih letih koledža, je prvo leto en<- i 
vse dijake, drugo leto (ali 11 leto izobraževanja) pa se 'K 
v 1. humanistično (Bac A, B), s poudarkom na nenaravO' 
nih predmetih npr. 8 ur filozofije, 5 ur matematike, " 
zgodovine z geografijo in državoznanstvom ter po 3 ur® 
svetovna jezika v zadnjem letu (Bac A1) 
2. naravoslovno (Bac C. D, E) - Bac C zahteva v zadnje"1 

pripravo iz matematike (9 ur tedensko), fizike s kemijo' 
filozofije 3 ure, zgodovine z geografijo in državoznansn c. 
3 ure, svetovnega jezika 2 uri ter biologije z geologijo 1 

tedensko. 
3. tehnično (Bac F in G) - pri Bac F je ob tehničnih 

*'i 

Iji 
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^ poudarek na naravoslovnih predmetih, pri G pa na predme- 
kot so ekonomija, administracija, informatika ipd. 

Matura je zunanji izpit, ki ga organizira 28 regionalnih akade- 
jjN- Vrsta mature določa, kam se bo kandidat vpisal. (Paul 

str. 69-72) Black: 

Vse tipe matur je v letu 1990 skupno anticipiralo 54.4% gene- 
racije, opravilo pa jo je 39.9 odstotka, od tega je 63% opravilo 
splošno maturo, 31% tehnološko in 6% poklicno maturo. 
(Monde l'Education, februar 1991, str. 22) 

vstop v Grandes Ecoles obstajajo ob maturi še zelo zah- 
'svni sprejemni izpiti, ki zahtevajo dodatno pripravo, ki poteka 
wio do dve leti po koncu srednje šole. Kljub temu, da na 
sprejemnih izpitih za Grandes Ecoles ni spričeval, kandida- 
°"i, ki se ne uspejo kvalificirati, nekatere univerze, na pod- 
a9i rezultata, priznajo diplomo »prve stopnje«. (Paul Black: 
"•str. 69-74) 

^ferenciacija matur, v letu 1990 jih je bilo 27 tipov (Monde 
Education, februar 1991, str. 29-32), je očitno povečala 

Prepustnost mature pa tudi osip na univerzah, sodeč po 
"katerih najnovejših podatkih. (Povedano v razpravi Joint 
J'Onference on Access to Higher Education, Parma, 13-16 Ol<tober 1992) 

'talija 

J^tura je državni izpit, urejen v posebnem zakonu, ki ga 
teh'0 d'jaki P° končanih petih letih klasičnega liceja ali pa et1ničnega inštituta. Matura sestoji iz štirih predmetov, dva 
I redrneta sta objavljena vnaprej, za preostala dva pa kandidat 
Ž-Ve najmanj 1 teden pred izpraševanjem. Preverjanje je pisno 
,n ustno. Zunanji izpraševalci so delegirani v posamezno šolo, 
,er 1 mesec preverjajo znanje skupaj s profesorji šole. Naj- 

Prei nekaj dni traja usklajevanje kriterijev, potem pa poteka 
?misijsko izpraševanje po največ 6 kandidatov dnevno. Naj- 
'*ji rezultat za uspešno opravljeno maturo je 36 točk, maksi- 

JJUm pa 60. Rezultat je pomemben pri vpisu na univerzo, saj 
^vršča kandidate po doseženem rezultatu. Z reformo sred- 
I® šole, ki naj bi sledila evropskim priporočilom, bosta prvi 
v® leti srednje šole skupni oz. enaki v približno polovici ur, 
stale ure bodo razporejene v skladu z dosedanjimi koncen- 
acijami. Naprimer, v klasičnem liceju bo še vedno velik delež 

Ir namenjen klasičnim jezikom (5 ur tedensko grščina, 4 ure 
»tinščina, 3 ure filozofija, 4-5 ur italijanščina, 2-3 ure zgo- 
dna), v tehnični srednji šoli pa naravoslovnim predmetom. a®ia reforme, ki jo evalvacijsko, na vzorcu 300 šol, spremlja 

Lucio Pusci, je dvigniti raven splošne izobrazbe ter preiti 
pa obvezno šolo do 16. leta. (Lucio Pusci, v razpravi na 
®dagoškem Inštitutu, avgust 1992) 

Vedska 

j^ehod v postsekundarno izobraževanje omogoča kakršna- 
oli predhodna srednja šola, vendar na univerze uspejo priti 

5° večini le tisti, ki končajo 3-letno splošno srednjo šolo. u°slej so zadoščale za prednost pri vpisu na unvierze ocene 
j* Srednje šole. Srednješolske ocene so primerljive med kan- 
J'dati, saj so rezultat standardiziranih preverjanj, ki potekajo 

Šolah ob istih dnevih za celo državo. Zaradi zakonodaje, ki 
0lT>ogoča vpis v študij tudi kandidatom, ki niso končali 
Jjstrezne pripravljalne šole, so na Švedskem uvedli švedski 

- Sholastic Aptitude Test (ki je podoben ameriškemu in 
^everja lingvistične in logično-matematične sposobnosti), 
""togim kandidatom pa omogočajo tudi pripravljalne pro- 
grame, v katerih pridobijo potrebna znanja za vstop v študij. 

j%Jb prednostim pri vpisu, ki jih imajo kandidati z delovnimi 
'kušnjami pa le redkim uspe kompenzirati manjkajoča zna- 
2'®. po podatkih, ki jih navaja I. Fagerlind, je takih le nekaj 
?r0centov. (Ingemar Fagerlind, Beyond Examinations: The 
r^edisch Experience and Lessons for Other Nations, v Exa- 
^'nations: Comparative and International Studies (Eds Eck- t6'n in Noah), Pergamon 1992, str. 79-87) 

TABELA: Visokošolski diplomanti (podatki za leto 1986*) 
(Nizam Mohammed, The European and International Dimensi- 
ons, Joint Conference on Access to Higher Education, Parma, 
13-16 oktober 1992, dokument DECS-HE 92/57, appendix II) 

(primerjava med nekaterimi državami) 
Država Dolžina 

študija 
% starostne skupine** 

Vpisani Diplomirali 
Avstralija 
Belgija 
Kanada 
Danska 
Francija 
Nemčija 
Italija 
Japonska 
Nizozemska 
Španija 
Švedska 
Velika Britanija 
ZDA 

5 
4-6 
4-5 
4-7 

4 
6-7 

5 
4 
4 
5 
3 

3*** 
4 

31 
18 

25 
20 
19 
24 
25 
12 
30 
16 
18 
30 

16 
15 
27 
13 
15 
14 
8 

23 
7 

15 
12 
15 
24 

* Nemčija 1985, Belgija, Kanada in Velika Britanija, 1987 
" Vpisani in diplomirani - velja za isto leto 
"* 4 leta na Škotskem in v nekaterih študijih 

Iz gornjih podatkov vidimo, da je velikost vstopnih populacij 
med priimerjanimi državami zelo različna, različno je tudi 
relativno število diplomantov, toda velike razlike so v osipu. 
Število diplomantov druge stopnje je bilo v letu 1986 v Slove- 
niji le 7%, v letu 1991 pa 8% ustrezne generacije (16.60%, če 
štejemo višješolske diplome, česar v gornji tabeli ni). (Rezul- 
tati raziskovanj, št. 575 in št. 580, ZRSS, Ljubljana, 1992) 

Razlike med odstotki vpisanih in diplomiranih povedo, kje 
poteka selekcija, ali na prehodu srednja šola univerza (ali 
enakovredna visokošolska stopnja izobraževanja) ali znotraj 
univerze. 

V Sloveniji je delež populacije vpisane na visoke šole v letu 
1991 dosegel 41% 19-letnikov oz. 48.5%, če vso vpisano 
generacijo primerjamo z generacijo rojeno v določenem letu 
(v tem primeru primerjava predpostavlja podoben delež sta- 
rejših ali mlajših v vstopni generaciji vsako leto). Od vseh 
vpisanih jih je v letu 1991 končalo študij z višješolsko ali 
visokošolsko diplomo 33%! Delež tistih z visokošolsko 
diplomo je le 15%, kar je manj kot polovica vseh nosilcev 
diplom ali 44%. (Izračunano iz podatkov objavljenih v omenje- 
nih dokumentih Zavoda za statistiko RS.) Italija je primer, kjer 
se je število univerzitetnih diplomantov glede na število vpisa- 
nih študentov zmanjšalo v letu 1986 za 3 krat (24/8), pri nas pa 
za 5 krat oz. 6 krat, če vzamemo generacijo kot konstanto, ne 
glede na vpisno starost študentov. 

Izpiti, ki so sestavina prehodov, ko primerjamo različne reši- 
tve po svetu, vsebujejo komponente, ki so verjetno najbolje 
združene v konceptu mednarodne mature. 

1. Izpiti na Madžarskem, Japonskem so deljeni, tisto, kar 
predstavlja nižjo zahtevnostno raven je predmet zaključitve 
srednje šole, ki usposablja za študij, medtem ko je višja, 
študijsko opredeljevalna raven, predmet preverjanja univerz 
oz. države. 

2. V nekaj državah kot npr. v francoski BAC, nemški maturi, 
danskem Studentereksamen.... sta nižja in višja raven pred- 
metov združeni v eno preverjanje. Pri tem je celota podvržena 
zunanji ekzaminaciji. 

3. Priprava na opravljanje »maturitetnih izpitov« traja po 
večini 2 ali 3 leta. 

4. Za prehod v univerzitetni študij se praviloma seštevajo 
rezultati iz predmetov višje in nižje ravni. 

Rešitev, ki v enem izpitu zajema dve ravni zahtevnosti ter ob 
tem ne zanemarja širine splošne izobrazbe, je mednarodna 
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matura. (IB, General Guide, Ed. 1985) 

Ta je nastala kot odgovor na vprašanje: Kako izenačiti šolsko 
populacijo v minimalni ravni zahtevanih znanj pri vključitvi 
v univerzitetni študij v različnih deželah, zatorej ni narejena 
po nobenem nacionalnem vzorcu, vsebuje pa pozitivne izkuš- 
nje večih izobraževalnih sistemov. Zatorej pri tem gre za izpit 
usposobljenosti za vključitev v univerzitetni študij, ki je zgra- 
jen na kriteriju potrebnih vstopnih znanj za vključitev v univer- 
zitetni študij - torej znanj, ki jih mora imati vsak, ki želi 
študirati! Zato se zdi, da je mednarodna matura najprimer- 
nejša kot zgled za osnovno ali minimalno rešitev slovenske 
mature. 

3. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Imperativ za sprejem zakona o maturi je vzpostavilo dopolnilo 
k zakonu o usmerjenem izobraževanju iz leta 1989. Zakon 
o visokem šolstvu (Uradni list RS 67/93) pa je povzel določilo 
o maturi kot pogoju za vključitev v univerzitetne oz. visokošol- 
ske strokovne programe (člena 38 in 41), s čemer je maturo 
proglasil za prvi in osnovni element univerzitetnega izobraže- 
vanja in s tem dodatno zavezal zakonodajalca za pripravo 
zakona o maturi. 

4. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

4.1 Cilji mature 

Z maturo 
- se zagotavlja skupen standard znanj pri obveznih in izbirnih 
maturitetnih predmetih, 
- se vpliva na oblikovanje in izboljšanje pojčevanja na ravni 
preduniverzitetnega izobraževanja, 
- se opredeljuje prvi in osnovni univerzitetni izpit s tem, ko 
nadomešča vse ostale vstopne pogoje, 
- se ugotavlja mednarodno primerljivost ravni doseženega 
znanja ter pri tem upošteva nacionalne posebnosti, 

Načela mature: 

• Načelo neodvisnosti maturitetnega preiskusa 

Se zagotavlja z ločenostjo maturitetnih organov od državne 
kontrole ter popolno strokovno kontrolo. 

• Načelo splošnosti in širine ter poglobljenosti znanja, ki se 
preverja 

Splošnost in širino znanj na maturi zagotavlja vsaj 6 predme- 
tov z različnih znanstvenih oziroma strokovnih področij, nji- 
hovo poglobljenost pa izbirnost predmetov in ravni zahtevno- 
sti v skladu z interesom kandidata ter ponudbo gimnazije 
oziroma druge splošne srednje šole. 

• Načelo zunanjega (eksternega) preverjanja znanja 

Preverjanje znanja na maturi poteka na podlagi istih oziroma 
enakih vprašanj. Pisni del izpitov opravljajo vsi kandidati ob 
istem času. Izdelki so šifrirani in jih ocenjujejo posebej uspo- 
sobljeni ocenjevalci. S tem se zagotavlja nepristranskost in 
objektivnost poteka mature in njenih rezultatov. Del mature 
poteka tudi na način notranjega preverjanja znanja (laborato- 
rijske vaje, seminarska ali raziskovalna naloga) in nadomešča 
ustne preizkuse. 

• Načelo mednarodne primerljivosti 

vsebine in ravni zahtevnosti znanj pri posameznih maturitet- 
nih predmetih se določijo v skladu z mednarodnimi standardi, 
vsebovanimi v mednarodni maturi (IB), evropski maturi (EB) 
ter posameznih primerljivih nacionalnih maturah. 

• Načelo izbirnosti in samoodgovornosti 

Šola in dijak imata možnost, da s ponudbo oziroma z izbiro 
maturitetnih predmetov sooblikujeta pripravo na maturo 
v obsegu, ki ga določa zakon. 

S. PREDLAGANE REŠITVE 
.. |/q||| l 

5.1 Splošne opredelitve mature. Matura je državni izpii- * ^ r 
opredeljeno že v Zakonu o visokem šolstvu (Ur. I. RS, > •, 
93) in v Predlogu za izdajo zakona o gimnazijah in oni»J. 

5.2. Maturitetni organi. Državna maturitetna komisija l%i 
višji strokovni organ, ki obravnava vprašanja v zvezi z n 
ter v okviru svojih pooblastil vodi strokovno pripravo C s 

!»       : -ii -:   ^rictO »T i in nadzira njeno izvedbo. Med njene poglavitne pristoJ 
spada določanje meril in navodil pri izvajanju mature, sP, 
manje maturitetnega letnega poročila ipd. Sestava 
maturitetne komisije zagotavlja strokovno kompetef1" ! 
kar zagotavlja tudi način njenega imenovanja. 

Državne predmetne komisije obravnavajo strokovna 1 
^ S 

nja s svojega področja, pripravljajo predloge predhj 0, 
izpitnih katalogov, izpitna vprašanja, pripravljajo navod1 j. 
ocenjevanje, sodelujejo pri izobraževanju učitelje^ rit 
Sestavljajo jih visokošolski in srednješolski učitelji. r$ 
maturitetne komisije vodijo izvedbo mature na posa^ 
šolah oziroma izvajajo maturo pri posameznih predme" 

Državni izpitni center je javni zavod, ki opravlja zunanj0^ nj| 
verjanje znanja, razvojno in raziskovalno delo na ne 
področju ter strokovna, tehnična in druga dela v zvezi' 
pravo in izpeljavo mature. pr 

5.3. Izpitni katalogi Pri maturi se preverja znanje v o 
na načine, ki jih določa maturitetni izpitni katalog ter I 
metni izpitni katalogi. S katalogi je med drugim opre" 
tudi obseg zunanjega preverjanja znanja. 

5.4. Opravljanje mature. Priprava na maturo poteka v gii" ^ 
jah ali maturitetnem tečaju skladno z zakonom, ki " 
splošne in strokovne gimnazije. Za kandidate, ki teh p"3 
ne izpolnjujejo, so pa starejši od 25 let velja le pisno op'1 

nje mature. 
j 9? 

Kandidatu mora zagotoviti opravljanje mature šola, naj u0 
je vpisan oziroma je končal četrti letnik izobraževanja. nji 
datu, ki se k maturi ne prijavi na tej podlagi, zagotovi opr8J Qf 
nje mature Državni izpitni center na gimnazijah, ki 
razpoložljiva mesta, ali pa zanje organizira poobla^ ^ 
izpitne centre. Kandidat se ob prijavi k maturi odio" {|3 

Do 

33) in v rreoiogu za izaaio za«ona o gimnazija" "■ «t ^ 
splošnih srednjih šolah - EPA 933 (Poročevalec DZ RS,»■ 
94), je matura izpit, s katerim se zaključi gimnazija ali o 
splošna srednja šola in pridobi srednja izobrazba, orn<?fL, i, 
pa vključitev v študijske programe za pridobitev univerzi' 
ali visoke strokovne izobrazbe. 

Maturo sestavljajo izpiti iz najmanj šestih predmetov. W 
maturitetni predmeti so obvezni, trije pa izbirni. Izbir"1 P , 
meti so splošni, eden od njih je lahko tudi strokovni, v sl<rl 
z usmerjenostjo srednje šole ali gimnazije oziroma inf 
kandidata. 

Obevzni predmeti so slovenski jezik s književnostjo (za j1' 
padnike italijanske oziroma madžarske narodne skupn? ■ 
italijanski oziroma madžarski jezik s književnostjo), tu|'L 
in matematika. Določitev tujih jezikov oziroma izbirnim? s 
metov je v pristojnosti Strokovnega sveta RS za sp |; 
izobraževanje. Predmete predlaga Državna maturitetna * s| 
sija v soglasju s senati univerz in samostojnih visokoso 
zavodov izmed predmetov, ki se poučujejo na srednji sw. 
in so podlaga visokošolskega študija na več štu° I ^ # 
področjih. Izpiti iz maturitetnih predmetov lahko poteK»i 
dveh ravneh zahtevnosti, osnovni in višji. 0 

lit Si 
Po sedaj veljavnem maturitetnem katalogu, sprejeti", ,| 
1993, je na maturi šest tujih jezikov (anglešk., nemški, '<% ^ 
ski, italijanski, španski, ruski) in več izbirnih Pre®% & 
(biologija z ekologijo, filozofija, fizika, geografija, K jfl |a 
latinski jezik, psihologija, sociologija, zgodovina, zgo'" J st 
umetnosti ter strokovni predmeti ekonomija, elektrota", ^ 
geodezija, gradbena mehanika, lesarstvo, likovna p, 
mehanika, navtika, pravo, računalništvo in rudarstvo)' (| 
izbirne predmete sodijo tudi že našteti tuji jeziki. 
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katerih predmetov jo bo opravljal. Če za izbrani predmet 
gegova gimnazija ne izvaja priprav, ga razporedi na drugo 
flmjnazijo ali v pooblaščeni izpitni center Državni izpitni 

j^aturo kandidati praviloma opravljajo v enem roku, razen 
*andidatov s posebnimi potrebami in kandidatov, ki se prijav- 
no kot odrasli, ki jo lahko opravljajo v več delih v več 
zaporednih rokih. Preverjanje znanja pri posameznih predme- 

Poteka s pisnimi izpiti, kot določa predmetni izpitni kata- 
°9: Pisni izpit iz posameznega predmeta opravljajo vsi kandi- 
dati ob istem času in z istimi vprašanji in nalogami. Podrobno- 
l" 0 izpitnih rokih se določijo z maturitetnim koledarjem. 
'Pite iz posameznih maturitetnih predmetov smejo opravljati 
(
U(|i kandidati, ki so maturo že opravili ter kandidati iz t. i. 
"Predmaturitetnih generacij« (tisti, ki so do 31.5.1995 končali 
i'nletni srednješolski program z zaključnim izpitom ali 
'P omo - odvisno od leta, v katerem so zaključili izobraževa- 

it ii -ki m°rajo po prijavi na razpis za vpis v visokošolski 'udijski program z omejenim vpisom opraviti preizkusni izpit 
< določenega predmeta. Sicer pa lahko državljan na svoje 

r°ške, če se odloči za opravljanje maturitetnih izpitov to 
.'^ kadarkoli, če izpolnjuje enega od zahtevanih pogojev 
Sključen 4. letnik gimnazije, starost nad 25. let...), po delih al' v celoti. 

j ^*®njevalna lestvica pri maturi je petstopenjska (alternativa: 
iJJ °pemstopenjska ali desetstopenjska). Uspeh pri posameznih 

'anientih izpita iz maturitetnega predmeta se ocenjuje v toč- 
il Sni na način' ki 9a opredeli predmetni izpitni katalog. Izpit 

■« Sit pisno in ustn° a" samo pisno. Skladno s katalogom se »nko upošteva tudi ocene in uspeh pri posameznih dejavno- 
l'|n v četrtem letniku (npr. seminarske in raziskovalne naloge, 

j ?ratorijske vaje), ki nadomeščajo ustni del maturitetnega 
H J^izkusa. Točke se pretvori v ocene na podlagi meril, ki jih na 

j\edl°g državne predmetne komisije določi Državna maturi- 
ra komisija. Splošni uspeh pri maturi se izraža kot vsota c®n iz maturitetnih predmetov. 

^Sne izpite ocenjujejo ocenjevalci, izbrani izmed visokošol- 
„ Klh učiteljev in sodelavcev oziroma srednješolskih učiteljev 
it: porezno strokovno izobrazbo in pedagoškimi izkušnjami. 

Javijo se lahko tudi upokojeni učitelji. Zunanje ocenjevanje 
l°ai glavni ocenjevalec, pri predmetih z velikim številom 

PHov pa z njim sodelujejo tudi vodje ocenjevalcev. 

J^ndidat je pridobil maturitetno diplomo, če je pri vseh matu- 
"etnih predmetih, treh na višji ravni zahtevnosti in treh na 

• imovni ravni zahtevnosti, dosegel pozitivno oceno. Kandi- 
' ki bodo dosegli nadpovprečen uspeh, bodo prejeli matu- 

li! rM-,no diplomo z odliko (summa cum laude). Med zakonske Jfj ®sitve je na tem mestu vključeno tudi načelo, ki ga v tujini 
:°*najo pod angleškim izrazom »nearly pass«. Kandidat, ki je Pri enem izmed predmetov dosegel najmanj 80% točk, potreb- ''VIII 14.1 I IVVI ^/1 WWIIIW»WV Wl I Ij fW W R# 

t :!h za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno oce- 
* ,ei. če je pri ostalih predmetih ocenjen pozitivno in je pri 
(jl^aterih od njih - odvisno od vrste predmeta (obvezni, 

'Oirni) - dosegel najmanj oceno dobro. Opredeljena je tudi 
^avica do seznanitve z oceno ter pravica do ponovitve oprav- 

mature ali le izpitov iz posameznih predmetov. 

d j'®- Zakon vsebuje tudi opredelitev varstva pravic kandidatov 
, Pritožbenim postopkom, uradno tajnost in s tem v zvezi 

. ženske določbe, zbiranje in varstvo osebnih podatkov pa le 
fl1 fa Državni izpitni center, saj to področje za splošne in stro- 
ji *°vne gimnazije oziroma visokošolske zavode že urejajo 
jC "odročni zakoni. 
iT t 

Predhodne in končne določbe. Ponovna vzpostavitev 
i?ature se je že pred leti pričela s t. i. projektom »matura 1995/ 

i 7*- Za kandidate, ki bodo opravljali maturo v tem obdobju, je 
i' počeno, da jo opravljajo pod pogoji, ki so veljali v času 
i* j'hovega vpisa v srednjo šolo oziroma priprav na maturo, 
ji. Predeljen je tudi postopek imenovanja nove Državne maturi- 
q e'ne komisije oziroma državnih predmetnih komisij, pri kate- 

,'n je uporabljeno načelo kontinuitete (imenovanje polovice 
^nov na polovici mandata). Določeni so tudi roki za sprejem 
"°dzakonskih aktov. 

6. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon ne predvideva takšnih sprememb dosedanjega poteka 
priprav oziroma izvedbe mature, ki bi pomenile nove finančne 
obveze za državni proračun. 

Strokovna podpora za izvedbo mature (zlasti npr. delovanje 
državnih predmetnih komisij in Državnega izpitnega centra, 
izobraževanje učiteljev in zunanjih ocenjevalcev ipd.) je že 
vzpostavljena. Sredstva za te naloge so zagotovljena s prora- 
čunom. Do manjših sprememb bo prihajalo le ob določitvi 
novega (ali opustitvi obstoječega) maturitetnega predmeta ter 
ob nihanju števila prijavljenih kandidatov ter ob spreminjanju 
števila kandidatov samoplačnikov. 

I. OSNOVNE DOLOČBE 
NAMEN IN STRUKTURA MATURE 

1. člen 
(vsebina mature) 

Ta zakon določa vsebino mature, postopek, način in pogoje 
za opravljanje ter način preverjanja in ocenjevanja znanja pri 
maturi. 

2. člen 
(deflnici|a mature) 

Matura je izpit, s katerim se ugotavlja usposobljenost kandi- 
datov za nadaljevanje študija na univerzi in samostojnih viso- 
košolskih zavodih. Splošnost in širino znanj na maturi zago- 
tavlja šest predmetov z različnih znanstvenih oziroma stro- 

■ kovnih področij, njihovo poglobljenost pa izbirnost predme- 
tov in ravni zahtevnosti v skladu z interesom kandidatov. 

Vsebine in ravni zahtevnosti znanj mature se določijo v skladu 
z mednarodnimi standardi, vsebovanimi v mednarodni maturi 
(IB), evropski maturi (EB) ter primerljivih nacionalnih ma- 
turah. 

Splošnost in širina znanj se na maturi zagotavljata s šestimi 
predmeti na različnih področjih znanja. Poglobljenost se 
uresničuje z izbiro predmetov in ravni zahtevnosti v skladu 
z interesom in sposobnostjo kandidatov. 

3. člen 
(kdo lahko opravlja maturo) 

Matura se praviloma opravlja po končani srednji šoli, ki 
poučuje maturitetna znanja v skladu z maturitetnimi predmet- 
nimi katalogi. 

Maturo lahko opravlja tudi, kdor ni končal četrtega letnika 
srednje šole, je pa uspešno opravil maturitetni tečaj. 

Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko maturo opravlja tudi, kdor je ob prijavi k maturi starejši 
od 25 (varianta: 27) let. 

4. člen 
(dolžina priprave na maturo) 

Priprava na maturo praviloma poteka zadnji dve leti srednje 
šole. Maturo kandidati opravljajo na šolah oz. pooblaščenih 
centrih, ki jih za vsak izpitni rok in predmet določi Republiški 
izpitni center (v nadaljnjem besedilu RIC). 

5. člen 
(maturitetni predmeti in njihova zahtevnost) 

Matura sestoji iz (izpitov) po enega predmeta vsake od spod- 
njih skupin predmetov. Kandidat mora tri predmete, vendar 
ne več kot štiri, izbrati na višji zahtevnostni ravni. 

Predmeti skupnega dela mature so: 
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1. - slovenski jezik in književnost, na območjih, kjer živita 
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost pa za pri- 
padnike teh skupnosti italijanski jezik in književnost oziroma 
madžarski jezik in književnost, 
2 - tuj jezik (varianta: (angleški, francoski, italijanski, nemški, 
ruski, španski) in 
3 - matematika. 

Predmeti izbirnega dela (kandidat mora iz vsake skupine 
izbrati po en predmet): 

1. SKUPINA - družboslovni predmeti (zgodovina, geografija, 
psihologija, filozofija, sociologija); 
2. SKUPINA - naravoslovni predmeti (fizika, kemija, biolo- 
gija); 
3. SKUPINA - posebni predmet šole/strokovni predmet 
(latinščina, glasba, računalništvo, elektrotehnika, likovno 
oblikovanje, drugi tuj jezik...). 
Namesto predmeta iz SKUPINE 3 lahko učenec izbere tretji 
jezik ali še en predmet iz SKUPINE 1 ali SKUPINE 2. 

6. člen 
(opredelitev zahtevnosti predmetov) 

Maturitetni predmeti so zahtevnostno opredeljeni z osnovno 
in višjo ravnjo. Predmet na višji ravni zahtevnosti se razlikuje 
od predmeta na osnovni ravni zahtevnosti v obsegu (višja 
raven vsaj 5 ur pouka na teden, nižja raven vsaj 3 ure pouka na 
teden) ter poglobljenosti, ki je opredeljena v predmetnem 
katalogu znanj. 

Šola je dolžna predmete, iz katerih bo pripravljala kandidate 
za maturo, objaviti z razpisom za vpis, kandidat pa jih izbere 
ob vpisu v 3. letnik. 

II. MATURITETNI PRIROČNIKI 

7. člen 
(seznam priročnikov) 

Maturitetni priročniki: 
- pravilnik o maturi, ki vsebuje izvedbene podrobnosti, izpitni 
režim in pritožbena določila, 
- seznam maturitetnih predmetov, 
- predmetni izpitni katalogi maturitetnih predmetov, 
- publikacije s preteklimi izpitnimi vprašanji in nalogami, ter 
- drugi materiali potrebni za kandidate. 

8. člen 
(postopek potrditve predmetnih izpitnih katalogov) 

Pri maturi se preverjajo znanja v skladu z maturitetnimi pred- 
metnimi izpitnimi katalogi, ki jih sprejme Državna maturitetna 
komisija (v nadaljnjem besedilu DMK) in potrdijo senati uni- 
verz najmanj dve leti pred opravljanjem mature. Maturitetne 
predmete določa DMK v sodelovanju ter s soglasjem senatov 
univerz. 

9. člen 
(vsebina katalogov) 

S predmetnimi izpitnimi katalogi znanj DMK določi zlasti: 
- cilje preverjanja znanja pri posameznem predmetu, 
- vrste znanj, ki se preverjajo (razumevanje, prepoznavanje, 
analiziranje, sinteza,...), 
- obseg in vsebine znanj, ki se preverjajo na osnovni in višji 
ravni zahtevnosti, 
- izpitne pripomočke, dovoljene pri opravljanju izpita, 
- deleže ocen posameznih delov preverjanja znanja, 
- trajanje izpita oz. njegovih posameznih delov, 
- delež upoštevanja internega preverjanja znanja, ki ne sme 
presegati 1/3 v skupni oceni posameznega predmeta (in šteje 
le, če je pisni izpit pozitivno ocenjen). 

Že uporabljena izpitna vprašanja so javni dokument. 

III. MATURITETNI ORGANI IN MATURITETNI IZPITNI 
CENTER 

10. člen 
(maturitetni organi) 

Maturitetni organi in Maturitetni izpitni center v skladu s 
jimi pooblastili skrbijo za pripravo in potek mature. 

Maturitetni organi so: 
- državna maturitetna komisija, 
- državne predmetne komisije, 
- šolske maturitetne komisije. 

11. člen 
(državna maturitetna komisija) 

DMK je organ, ki nadzoruje in skrbi za potek in zakoni® 
dela pri pripravi in izvedbi mature. Sestavljajo jo P® ( 
ugledna strokovnjaka temeljnih predmetnih področij (n» 
slovje, družboslovje, humanistika, tehnika), ki so rednog 
sleni visokošolski učitelji, predstavnik združenja 9irnnr?| 
najvišji državni funkcionar zadolžen za srednje šol* 
direktor Maturitetnega izpitnega centra (v nadaljnjem ""i 
dilu »i 

član® 
MIC). 

DMK ima predsednika, namestnika predsednika in 9 
Imenuje jo predstojnik državnega upravnega organa, P . % 
nega za šolstvo v soglasju z univerzami (združenjem un' ( 
Imenovanj so za šest let in so lahko imenovani za naiv?'# 
mandat. Predsednik DMK je imenovan izmed predi" ^ 
strokovnjakov. 

DMK uredi svoje delo s pravilnikom. 

12. člen 
(pristojnosti DMK) 

in 

- določa skupne kriterije za oblikovanje maturitetnii1 jj, u 
metov, katerih vsebinske osnove opredelijo državne ™ 
metne komisije (v nadaljnjem besedilu DPK), 
- potrjuje izpitne kataloge, 
- potrjuje datume izpitov, 
- sprejema letno maturitetno poročilo, ki ga 
- kontrolira delo šolskih maturitetnih komisij (v n 
besedilu ŠMK) z delegiranjem zunanjih članov ter obisk1 

nih prostorov med potekanjem izpitov. 
- sprejema letni finančni načrt izvedbe mature za o 
izpitna roka. 

|H 

itf'P 
»d 

.I«1 

13. člen 
(imenovanja DPK) 

dr* 
Hi 

Za predmete, iz katerih se opravlja matura, predstojnik0 

nega upravnega organa, pristojnega za šolstvo, imen"! \ 
predlog DMK, državne predmetne komisije v soglasju z i" 
nimi fakultetami univerz. 

Predsednik komisije je visokošolski učitelj. 
Komisija izmed svojih članov izbere tajnika. 
Predsednik, namestnik predsednika in člani državnih P 
metnih komisij so imenovani za šest let in so lahko po"™ 
imenovani. 

14. člen 
(pristojnosti DPK) 

'3' 
k 
% 

Državna predmetna komisija: , 
- pripravlja predmetne izpitne kataloge znanj določb, 
predmeta, ki ustrezajo primerljivim mednarodnim sta11 

dom, in jih tekoče revidira, 
- pripravlja vprašanja, naloge in teme za pisni izpit postj itr 
točkovalne sheme, na osnovi katerih se ocenjujejo doss" 
- ureja stalno zbirko vprašanj, 
- imenuje in razrešuje zunanje ocenjevalce ter glavne o< 
valce, 
- imenuje tretjega ocenjevalca, Jh\ 
- po končanem izpitnem roku pripravi za DMK por" Itr 
o rezultatih ocenjevanja, določanju standardov za posarfl' ir( 
vprašanja in določanju spodnje ravni znanja za pozi" 
oceno. 
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Nna opravila v zvezi s temi nalogami opravlja maturitetni 
TOi center (v nadaljnem besedilu MIC). 

ŠOLSKA maturitetna komisija 
15. člen 

(Imenovanje ŠMK) 

;;'Ska maturitetna komisija ima predsednika, namestnika, 
JI®ln tain'ka. Namestnika, tajnika in člane imenuje DMK na 

°'°g ravnatelja šole najkasneje 2 meseca pred izpitnim 
tivT ')rve9a predmeta. Število članov ŠMK je odvisno od J* a kandidatov in števila maturitetnih predmetov, ki jih 
»nudi za maturo, podrobnosti določa pravilnik o maturi. 

iiriai 

i je 
ti 
iP 

't "K: 
95 CMzoruie potek pisnih izpitov mature v skladu z določili »gjona in pravilnika o maturi ter navodili MIC pod nadzo- 

i*> 
javlja druge naloge v skladu s tem zakonom in navodili 

e' M prav i poročilo (alternativa: zapisnik) r 
t «cu za DMK, ki ga skupaj z izpolnjenimi izpi 

1|0 

Jrt 
^j^pisnih izpitov mature v posebej določenih centrih 

^ '^at ŠMK velja za en izpitni rok. 

" Havuanje mature 

ini® Člane ŠMK imenuje DMK. 

za svoje delo odgovorna DMK. 
16. člen 

(naloge ŠMK) 

v MIC. 

na enotnem 
izpolnjenimi izpitnimi polarni 

17. člen 
(mandat ŠMK) 

18. člen 
(kje se opravlja matura) 

ij Ridati opravljajo maturo na srednjih šolah, lahko pa tudi 
®£j°oblaščenih centrih (šolah), ki jih za vsak izpitni rok in 

^"let določi Državni izpitni center. 

19. člen 
(kdaj se opravlja maturo) 

S je mogoče opravljati v razpisanem izpitnem roku. 
"r® se lahko opravlja večkrat. 

20. člen 
(Izredni kandidati) 

Jlidat, ki opravlja maturo po drugem in tretjem odstavku 3. 
a lega zakona, opravlja le pisne izpite. 

21. člen 
(kandidati s posebnimi potrebami) 

^ndidate s posebnimi potrebami, ki so se usposabljali za 
i, janje mature v posebnih prilagojenih pogojih, je 
,.Svni izpitni center dolžan pripraviti prilagojeno izvedbo 
"Ure. 

22. člen 
(izpitni roki) 

'a roka sta dva, junijski in januarski. 

23. člen 
(datumi izpitnih rokov) 

ol J"*ie izpitov za vse maturitetne predmete v posameznem 
,4 jjjjem roku določi DMK. Objavljeni morajo biti za dve leti 

24. člen 
(prijava k maturi) 

Kandidat (alternativa: ali šola prijavi) se prijavi k maturi naj- 
kasneje 90 dni pred začetkom izpitnega roka. Definitivna 
prijava z dokazili mora biti vložena 60 dni pred pričetkom 
izpitnega roka. 

Kandidat v prijavi na posebnem obrazcu, ki ga izda MIC, poleg 
osebnih podatkov navede, iz katerih predmetov in na katerih 
ravneh zahtevnosti bo maturo opravljal. 

Na osnovi zbranih prijavnic MIC pošlje šoli seznam kandida- 
tov, ki bodo opravljali maturo iz posameznih predmetov. 

VI. IZPITNI RED 

25. člen 
(odgovarjanje na izpitna vprašanja) 

Pisanju odgovorov na izpitna vprašanja, naloge in teme smejo 
prisostvovati le kandidati in člani SMK ter člani DMK in DPK, 
ki nadzorujejo opravljanje mature. 

Izpitni red je podrobno opredeljen v pravilniku o maturi in 
predvsem določa sedežni red, število kandidatov v enem 
prostoru, razdaljo med kandidati, način razdelitve in odpira- 
nja izpitnih pol, pomagala, ki jih smejo kandidati uporabljati 
pri pisanju odgovorov. 

ŠMK se pri izvedbi ravna po pravilniku o maturi ter navodilih 
DMK. 

Odgovore na izpitna vprašanja iz istega predmeta pišejo vsi 
prijavljeni kandidati istega dne ob istem času. 

Vprašanja in maturitetne naloge določi DMK na predlog DPK 
in so v posameznem roku ista za vse kandidate. 

26. člen 
(šifre kandidatov) 

Izpitne pole so označene samo s šifro kandidata. Za šifre 
kandidatov skrbi MIC. Šifre so uradna tajnost. 

27. člen 
(čas za pisanje odgovorov) 

Za pisanje odgovorov na izpitna vprašanja pri posameznem 
predmetu imajo kandidati na voljo najmanj dve in največ štiri 
ure, čas potreben za pisanje odgovorov je določen s predmet- 
nim katalogom 

VII. OCENJEVANJE ZNANJA 

28. člen 
(ocenjevanje in ocenjevalci) 

Ocenjevanje izpitnih odgovorov poteka tako, da vsak izdelek 
ocenita po dva ocenjevalca. Vsak ocenjevalec dobi iz MIC 
največ 100, le s šifro označenih izpolnjenih izdelkov (izpitnih 
pol), ki jih oceni, v skladu z navodili DPK, ter jih vrne v MIC. 

Vsak ocenjevalec dobi naključno izbrane izpitne izdelke 
izmed vseh izpitnih izdelkov istega predmeta. 

Ocenjevalci izpitnih izdelkov so lahko: 
- visokošolski učitelji, asistenti in lektorji z ustreznim habili- 
tacijskim področjem in vsaj tremi leti izkušenj, 
- srednješolski učitelji z ustrezno strokovno izobrazbo, ki so 
poučevali ta predmet vsaj zadnjih pet let, 
- priznani strokovnjaki, 
- upokojeni srednješolski in visokošolski učitelji. 
Ocenjevalce potrdi DMK na predlog DPK. 

29. člen 
(glavni ocenjevalec in vodje ocenjevalcev) 

Državni izpitni center na predlog predsednika državne pred- 
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metne komisije izmed izbranih ocenjevalcev imenuje glav- 
nega ocenjevalca za posamezni maturitetni predmet za 
tekoče koledarsko leto. 

Glavni ocenjevalec: 
- pripravi končno redakcijo izpitnega materiala ter navodil za 
ocenjevanje, 
- usklajuje delo vodij ocenjevalcev in ocenjevalcev ter uskla- 
juje merila pri ocenjevanju, 
- organizira postopek pretvorbe točk v ocene, 
- pripravi poročilo o poteku maturitetnih izpitov. 

Državni izpitni center lahko na predlog predsednika državne 
predmetne komisije izmed izbranih ocenjevalcev imenuje tudi 
več vodij ocenjevalcev, ki pomagajo glavnemu ocenjevalcu 
pri njegovem delu. 

30. člen 
(interna ocena - ustno preverjanje) 

DMK posreduje šoli navodila, kako naj prikaže interno oceno 
iz posameznega predmeta, če se odloči, da je interna ocena 
sestavina skupne ocene posameznega predmeta (alternativa: 
ter lahko konstituira največ 40% končne ocene). Interna 
ocena je praviloma sestavina skupne ocene pri tujih jezikih ter 
nadomešča ustno preverjanje na maturi. Pri kandidatih, ki se 
za opravljanje mature ne usposabljajo v šoli ustno preverjanje 
nadomesti magnetofonski posnetek odgovorov. Pri predme- 
tih, ki zahtevajo ovrednotenje umetniškega vtisa, se ocenjeva- 
nje opravi v skladu s posebnim postopkom, kot ga predvidi 
posamezna RPK. 

31. člen 
(usklajevanje ocen) 

Če en ocenjevalec oceni izpitni izdelek negativno, drugi pa 
pozitivno ali kadar se oceni pisnega izdelka razlikujeta za 2 ali 
več, izdelek dokončno oceni tretji ocenjevalec (alternativa: 
glavni ocenjevalec vsakega predmeta). Tretjega ocenjevalca 
določi DMK. 

32. člen 
(ocenjevalna lestvica) 

Maturitetna ocenjevalna lestvica je petstopenjska, (alterna- 
tiva: sedemstopenjska) 

VIII. MATURITETNA DIPLOMA IN MATURITETNO 
SPRIČEVALO 

33. člen 
(seštevanje ocen) 

Skupna ocena mature je seštevek ocen iz posameznih pred- 
metov in znaša največ 34. Pri vsakem predmetu lahko kandi- 
dat doseže oceno 5, kar pomnoženo s šest znaša 30. Tisti 
kandidati, ki opravijo maturo iz štirih predmetov na višji ravni 
zahtevnosti dobijo dve dodatni točki, če pa poleg tega napi- 
šejo še seminarsko delo nad pričakovano ravnijo lahko dobijo 
še največ 2 dodatni točki, (alternativa: pri sedemstopenjski 
lestvici se zmnožki in seštevki ustrezno spremenijo) 

34. člen 
(maturitetna diploma ter spričevalo posameznih ocen) 

Kandidat opravi maturo, če je pri vseh predmetih izkazal 
najnižjo še zadovoljivo raven znanja, to je seštevek ocen 12. 
V tem primeru mu DMK izda maturitetno diplomo do 31. 
avgusta za kandidate, ki odgovarjajo v junijskem roku ter do 
31. marca za kandidate, ki odgovarjajo v januarskem roku. 

Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov dosegel najmanj 
80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu 
pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih ocenjen pozi- 
tivno in je pri nekaterih od njih - odvisno od vrste predmeta 
(obvezni, izbirni) - dosegel najmanj oceno dobro. 

Če kandidat ni pri vsakem predmetu dosegel vsaj zadovoljive 

ravni, kandidatu DMK izda le spričevalo z ocenami izkaza" 
znanja. 

Diplomo in spričevalo podpišeta predsednik DMK in 
nik MIC. 

35. člen 
(ponavljanje mature) 

Kandidat ima pravico v roku enega leta do enkratnega!', 
plačenga) ponavljanja mature ali izpitov iz P°sarneznIw| ■„ 
metov, iz katerih je bil ocenjen negativno. Morebitna 0° J 
ponavljanja lahko opravlja kot občan ob ustreznem 
nem prispevku (odvisno od števila predmetov). 

36. člen 
(maturitetne evidence) 

Evidenco o maturi in opravljanju mature ter knjigo 
tov vodi Maturitetni izpitni center, ki kandidatom V ^ 
maturitetne diplome in spričevala po pošti. Šole oz. P"l 
kandidatov dobijo spisek izpitnih rezultatov svoji" 

, m«" ipi 
posrbi 

datov. 

37. člen 
(postopki pri maturi) 

Način in postopek prijave k maturi oziroma k posa"1'0 . 
izpitu, način in postopek ocenjevanja pisnega in ustn0^ 
izpita, način in postopek vpogleda v ocenjevalni list ' | 
in popravka napak pri oceni izpita ter podrobna prav' 
nega reda določa pravilnik o maturi. 

IX. MATURITETNI IZPITNI CENTER 

38. člen 
(naloge MIC) 

potrdi in nadzira DMK. MIC izračunava končne 
MIC je javni zavod, ki izvaja maturo v skladu s postoP ■„ 

ne b« 
podlagi težavnostne distribucije nalog ter tiska in ""T*! 
spričevala in diplome. 

39. člen 
(naloge MIC) 

V 

- pripravlja in vzdržuje maturitetni informacijski sist 
- izbere ocenjevalce in z njimi sklepa pogodbe o Pra 

obveznostih pri ocenjevanju izpitnih nalog, 
- vodi evidenco ocenjevalcev, Jk. 
- na predlog državnih predmetnih komisij imenuj® 
ocenjevalce, 
- usklajuje dejavnosti državnih predmetnih komisij P 
kovanju izpitnih vprašanj in analizi rezultatov, 
- vodi zbirko izpitnih vprašanj in nalog, 
- pripravlja in izdaja maturitetna gradiva, - 
- opravlja organizacijske in tehnične naloge za izve" 
ture, i0,L 
- usklajuje delo šolskih maturitetnih komisij pri PnrT*'t. 
izvedbi mature, 
- zbira podatke o rezultatih mature in jih analizira, ^ 
- opravlja tehnične in strokovne naloge za Državno 
tetno komisijo in državne predmetne komisije, f 
- vodi finančno poslovanje za Državno maturitetno" 
in državne predmetne komisije, ± ^ 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in ' *r 
predpisi. MIC arhivira vso dokumentacijo, ki je potr6 »dr 
zakonu in vodi ustrezne evidence na osnovi postop\ 
potrdi DMK. 

Ostale aktivnosti izvaja MIC glede na zahteve pravilni"* he 
turi. 

'Id, 

Irn 

40. člen 
(varovanje podatkov) 

Gradiva, ki vsebujejo odgovore na izpitna vprašanja. 'iT 
teme, šifre kandidatov in ocene pisnih izdelkov in jjrj 
MIC, so uradna tajnost. Označene morajo biti kO'pil 
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Jljost, stopnja »strogo zaupno«. 
*'n varovanja tajnosti določi DMK v skladu s pravilnikom 
'maturi in ustreznim zakonom o varovanju zaupnih po- 

id^tkov. 

X. VARSTVO PRAVIC 

41. člen 
(pritožba na šolsko maturitetno komisijo) 

P j"adi motenja, ki ga povzročajo drugi kandidati med pisa- 
TO odgovorov, se kandidat lahko neposredno pritoži SMK, 

111 "nadzira izvedbo mature na šoli. 

42. člen 
(pritožbe na ocene) 

^ndidat ima v roku enega meseca od prejema maturitetnega 
1,1 Wevala pravico zahtevati obrazložitev ocen, zahtevo pisno 
irt »Jdioži DMK. Komisija preveri dokumentacijo in kandidatu 
fj3 uradno pisno obrazložitev. 

43. člen 
(pritožbe na kršitve postopka pri pisanju odgovorov) 

W kršitve postopka, ki ga nadzira ŠMK, pri pisanju izpitov, 
«M>r je opredeljen v pravilniku o maturi, se kandidat lahko 

V «Jn0 pritoži na DMK v 48 urah po končanem pisanju odgo- 
ja 'Ofov. 

44. člen 
(uradna tajnost) 

fidiva, ki vsebujejo izpitna vprašanja, naloge, šifre kandida- 
. in ocene pisnih izdelkov so uradna tajnost. Označena 
™fajo biti kot izpitna tajnost, stopnja tajnosti strogo zaupno. 

S' državne maturitetne komisije, državnih predmetnih 
1,1 J'sij, šolskih maturitetnih komisij, delavci Maturitetnega 
j Hipnega centra in druge fizične ter pravne osebe, ki imajo 
,p0 do izpitnega gradiva in šifer kandidatov, so dolžni 

Rovati izpitno tajnost in ravnati s podatki in gradivi v skladu 
javili o izpitni tajnosti, ki jih določi minister na predlog 
"®vne maturitetne komisije. 

j'nl in druge fizične ter pravne osebe iz prejšnjega odstavka, 
<1 |'avnajo v nasprotju s tem zakonom in pravili o izpitni 
i,|£piosti, so odškodninsko in kazensko odgovorni. 

, V iz drugega odstavka, ki je kršil izpitno tajnost, DMK 
'""»i razreši. 

!'®vci iz drugega odstavka tega člena so disciplinsko, 
L*todninsko in kazensko odgovorni v skladu z zakonom in 
^flimi predpisi. 

45. člen 
(seznami evidenc z osebnimi podatki) 

C1 ^Juritetni izpitni center vodi evidenci: 
kandidatov, 
Ocenjevalcev. 

^ ''^nca kandidatov vsebuje: 

Se in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo 
ji prebivališče, enotno matično številko občana in pred- 
\ ^no pridobljeno izobrazbo, 

,'Plošni učni uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri maturitet- 
? Predmetih v 3. In 4. letniku gimnazije oziroma na maturi- 

* tečaju, 
točkovno oceno, oceno maturitetnih predmetov in splošni 

pri maturi. 

^enca ocenjevalcev vsebuje: 

■! *"e in priimek zunanjega ocenjevalca, datum, kraj, občino 
j" državo rojstva, prebivališče, žiro račun ter enotno matično 
'' h i ko občana, 

- podatke o strokovni izobrazbi, pedagoških izkušnjah, 
napredovanju v naziv srednješolskega učitelja ali izvolitvi 
v naziv visokošolskega učitelja in sodelavca. 

46. člen 
(uporaba evidenc) 

Osebni podatki iz evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo 
in posredujejo za potrebe Maturitetnega izpitnega centra pri 
izvedbi mature, gimnazij, ministrstva, pristojnega za šolstvo 
ter univerz in samostojnih visokošolskih zavodov pri izvedbi 
vpisa v visoko šolstvo. 

Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni 
podatki uporabiti in objaviti tako, da identiteta kandidata 
oziroma zunanjega ocenjevalca ni razvidna. 

47. člen 
(shranjevanje evidenc) 

Evidenca kandidatov se trajno hrani v skladu s predpisi. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

48. člen 
(matura v letih 1995-97 In 1998-99) 

Ne glede na določbe 5. člena tega zakona kandidat, ki oprav- 
lja maturo v letih 1995-1997 in v letih 1998-1999, izbira 
maturitetne predmete v skladu z maturitetnim izpitnim katalo- 
gom, ki je veljal pred uveljavitvijo tega zakona. 

Ne glede na določbe 5. člena tega zakona kandidat, ki bo 
opravljal maturo v letih 1995-1997, opravi maturo, če je pri 
vseh predmetih dosegel pozitivno oceno na osnovni ravni 
zahtevnosti. 

49. člen 
(Imenovanje komisij) 

Državna maturitetna komisija se imenuje v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. Ne glede na določilo petega odstavka 
11. člena je polovica članov imenovana za dobo treh let. Člani, 
ki se imenujejo za dobo treh let, se določijo z žrebom. 

Do imenovanja deluje Državna maturitetna komisija v sestavi, 
v kakrašni je do uveljavitve tega zakona delovala Republiška 
maturitetna komisija. 

Dosedanje Republiške predmetne komisije nadaljujejo 
z delom do izteka mandata kot Državne predmetne komisije. 
Ne glede na določilo petega odstavka 13. člena tega zakona je 
po izteku tega mandata polovica članov imenovana za dobo 
treh let. Člani, ki se imenujejo za dobo treh let, se določijo 
z žrebom. 

50. člen 
(sprejem podzakonskega predpisa) 

Podzakonske predpise iz 37. in 44. člena tega zakona sprejme 
minister najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. Do sprejema podzakonskih predpisov veljajo določbe 
Pravilnika o maturi (Ur. I. RS, št. 50/93, 52/94, 19/95), če niso 
v nasprotju z določili tega zakona. 

51. člen 
(sprejem meril) 

Merila in druge akte iz svoje pristojnosti Državna maturitetna 
komisija sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

52. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za junijski izpitni 
rok leta 1996. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Zakon o maturi sistemsko ureja prehod iz srednjega v visoko- 
šolsko izobraževanje. Matura po tem zakonu predstavlja 
instrument za opredelitev minimalnih potreb in znanj na pre- 
hodu iz srednjega v visoko šolstvo. 
Z dopolnilom zakona o usmerjenem izobraževanju iz leta 
1989 je matura opredeljena kot preizkus znanj, potrebnih za 
nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni. To dopol- 
nilo pa ni podrobneje opredelilo tega preizkusa ne norma- 
tivno in ne konceptualno, tako je v vmesnem obdobju pro- 
blem razreševal podzakonski akt v obliki pravilnika o maturi. 
Predlog zakona vsebuje vse najbistvenejše elemente do kate- 
rih ie prišla »Delovna skupina zaključni izpit in matura«, ki jo 
je pristojni minister imenoval že leta 1989 in opredeljuje 
maturo kot zunanji neodvisni konstitutivni element celotnega 
izobraževalnega sistema. 

Pl 

S tem zakonom uvajamo dveletno pripravo na maturo. Ob i a 
tev maturitetnih predmetov, če želimo doseči medna'®*]] 
primerljivost potrebnih znanj je tako obsežna, da Ml 
celotno učno obremenitev sedanjih zadnjih dveh W 
gimnazije. 

Državna maturitetna komisija, ki je po tem zakonu in,er0u 
s strani univerz, neodvisno od političnih organov, je nS' : 
nadzorno telo izvajanja mature. Tehnično in operativno 
maturo Maturitetni izpitni center. Podlaga za Pr'PraZj 
opravljanje mature so maturitetni predmeti izpitni kataM 

Maturo praviloma opravlja dijak po opravljenem 4. P 
gimnazije ali opravljenem maturitetnem tečaju z n0O\!.$ 
ponovljivostjo, ki je prostovoljna in v statusu dijaka P y 
s strani države. 
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Predlog zakona o MATURI - EPA 1073 - PRVA OBRAVNAVA 

j Slovenije je na 137. seji dno 6. aprila 1995 
oločlia besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O MATURI. 

ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na 
Podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

Sloveniji e. 

rt1 Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
    

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu 
šolstvo in šport. 

za 

^ jy 

li»' 
tedlog zakona o maturi  

UVOD 

°CENA STANJA 
m!,Ur° k°t tradicionalni zaključek gimnazijskega izobraževa- 
J "i potrebno posebej predstavljati. Njen namen, struktura, 
U®* ipd. so se tako pri nas kot drugod po Evropi sčasoma 
^Spreminjali, vendar je vseskozi ohranjala vlogo »zrelost- 

Izpita« pred nadaljevanjem izobraževanja na univerzi. 
1,1 ^sedanje zakonske podlage 
.'Prejemom Zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur.l. SRS, 
I 'J 1/1980, 6/1983) ni bila odpravljena le gimnazija, pač pa 

matura: te ali kakršnekoli druge oblike zaključnega ozi- 
»zrelostnega« izpita pri nas nato nismo poznali vse do 

1991. Odsotnost takšnega izpita ob zaključku srednje 
,® J6 sodila med ključne razloge, ob katerih so se v osemde- 
^ 'P letih ostrile razprave o usmerjenem izobraževanju. Ko so 
^ « teh razprav pričele oblikovati konkretne pobude za 
?'Brnembe zakonske regulative, je mednje prišla tudi zah- 
ll]r

a Po ponovni vzpostavitvi zaključnega izpita oziroma ma- 

j® 'ahteve je povzela zakonska novela iz leta 1989 (Ur. I. SRS, 
j/25/1989). Z njo je bila matura določena kot pogo| za 
^'lučltev v postsekundarno izobraževanje (čl. 34), saj 
°bsega preizkus znanj, potrebnih za nadaljevanje izobraže- 
na v programih za pridobitev višje in visoke izobrazbe« (čl. 
?)■ Novela je tudi določala, da se matura opravlja iz skup- 
ka in izbirnega dela, da jo lahko opravlja, kdor je končal 
^'iučni letnik katerekoli smeri ali programa štiriletnega 
adnjega izobraževanja, da vsebino, obseg in raven zahtev- 
al znanj mature ter obseg zunanjega ocenjevanja določi 
''okovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 
™ Predhodni uskladitvi z univerzama, ter da »maturo vodi 
'Publiška maturitetna komisija, ki jo imenuje funkcionar, ki 

republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraže- 
ne« (či. 36). Novela mature ni podrobneje opredelila in je 
"'Pustila podrobnejše določitve postopka, načina in pogojev 
popravljanje mature ter preverjanja in ocenjevanja znanja 
^zakonskemu predpisu. Pomembna je še prehodna 
Pločba (čl. 118), po kateri se matura prvič izvede za genera- 
l0> ki zaključi srednje izobraževanje v šolskem letu 1994/95. 

S ? Pred sprejemom zakonske novele je bil s spremembami 
'°braževalnih programov znova uveden tudi zaključni Izpit, 

Poslanec g. Marjan Šetinc je dne 10/4-1995 predlo- 
žil v obravnavo predlog zakona o maturi - prva 
obravnava (EPA 1070), ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predlog zakona o maturi 
- prva obravnava, ki ga je predložila Vlada Repu- 
blike Slovenije. Ker zakonodajni postopek o pred- 
logu zakona, ki ga je predložil v obravnavo posla- 
nec g. Marjan Šetinc še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 
174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona, ki ga je Državnemu 
zboru predložila Vlada Republike Slovenije. 

ki naj bi preveril, ali so doseženi glavni cilji srednješolskega 
programa. Zamišljen je bil torej kot zaključek izobraževanja 
v posamezni »usmeritvi«. Z zaključnim izpitom je poudarjena 
strokovna vsebina in podana ocena, ali bo dijak zmožen 
začeti delo na določem področju, v naravoslovnem in družbo- 
slovno-jezikovnem programu, ki sta dejansko nadomeščala 
gimnazijski program, pa je zaključni izpit nadomeščal tudi 
maturo. Ker je usmerjeno izobraževanje temeljilo na konceptu 
hkratnega izobraževanja za poklic in za nadaljevanje (visoko- 
šolskega) izobraževanja, je pomenila ponovna uvedba 
mature dodaten impulz za opustitev takšnega koncepta. 
Z novelo iz leta 1989 je bilo namreč določeno, da ima tisti, ki 
opravi maturo, opravljen tudi zaključni izpit (čl. 36). Dejansko 
strokovno in pedagoško delo pri pripravi mature pa je že 
v naslednjih letih pokazalo, da ta norma ni realna: na srednjih 
strokovnih šolah je priprava za maturo zahtevala več ur za 
splošnoizobraževalne vsebine, ki jih je bilo mogoče dobiti le 
na račun zmanjševanja strokovnih in poklicnih vsebin. Vzpo- 
redno s temi spremembami je bila v Sloveniji - na isti zakon- 
ski podlagi kot ostali vzgojno-izobraževalni programi 
- znova uvedena gimnazija in sicer kot »gimnazijski pro- 
gram« (1990/91). Tudi ta program se konča (do leta 1995) 
z zaključnim izpitom, čeprav ne daje nobene strokovne ozi- 
roma poklicne izobrazbe. 

Za rešitev konceptualnih vprašanj, ki so jih vse te spremembe 
odprle, ni zadoščalo noveliranje obstoječe zakonodaje, pač 
pa sprememba zasnove srednjega In postsrednjega izobra- 
ževanja nasploh. V novi zasnovi srednješolskega izobraževa- 
nja (Bela knjiga, 1995) razlikujemo splošno in poklicno verti- 
kalo: splošna se zaključi z maturo in vodi v visoko šolstvo, 
poklicna pa z zaključnim izpitom, ki daje poklic in omogoča 
zaposlitev, pa tudi nadaljevanje študija v višješolskih ali viso- 
košolskih strokovnih programih. Prehode med obema vertika- 
lama omogoča maturitetni oziroma poklicni tečaj. Poklicni 
tečaj je pomembna novost za dijake, ki bi zaključili štiriletno 
gimnazijsko oziroma splošno srednje izobraževanje, ne pa 
tudi mature. V različnih poklicnih tečajih v trajanju do enega 
leta bi namreč pridobili poklic, ki ga sedanji zaključni izpit 
v gimnazijskem programu ne daje. 

* 
1.2 Priprava nove mature 
Delo pri pripravi mature, ki jo je novela predvidela za leto 
1995, se je pričelo z obsežnimi ekspertnimi predpripravami 
(npr. delovna skupina »Zaključni izpit in matura«). Na teh 
podlagah je med drugim nastal Pravilnik o maturi (Ur.l. RS št. 
2/92), ki ga je januarja 1992 sprejel minister, pristojen za 
šolstvo, imenoval pa je tudi Republiško maturitetno komisijo 
(marca 1992). Ta se je ob začetku svojega delovanja soočila 
predvsem s številnimi odprtimi vprašanji, ki jih zakonska 
novela konceptualno ni razrešila. Postopna strokovna obrav- 
nava teh vprašanj je prispevala k razdelavi meril in postopkov 
pri pripravi mature, pa tudi k vzpostavitvi prepotrebne maturi- 
tetne infrastrukture. Tako so bile poleti 1992 imenovane repu- 
bliške predmetne komisije za posamezne maturitetne pred- 
mete, junija 1993 pa je bil ustanovljen Republiški Izpitni 
center, ki je prevzel razvojne in raziskovalne ter strokovne in 

, druge operativne naloge pri pripravi mature. Razvojno delo je 
zahtevalo spremembo Pravilnika o maturi (Ur.l. RS, št. 50/93) 
in nekatere manjše naknadne dodelave (Ur. I. RS, št. 52/94). 
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Razvojno delo je prinašalo vsebinske rezultate, s katerimi je 
bila - skladno z načelom postopnosti - strokovno oprede- 
ljena poskusna matura 1994 ter matura v obdobju 1995/97. 
Spomladi 1993 je po uskladitvi z univerzama Strokovni svet 
RS za vzgojo in izobraževanje določil obvezne in izbirne 
maturitetne predmete, junija 1993 pa še z učnimi načrti uskla- 
jene maturitetni izpitni katalog in maturitetne predmetne 
kataloge, ki so bili objavljeni pred začetkom priprav na 
maturo v šolskem letu 1993/94. Med tem šolskim letom so bili 
že izvedeni predmaturitetni preiskusi iz maturitetnih predme- 
tov v tretjem letniku. Junija 1994 je na 26 gimnazijah in drugih 
srednjih šolah potekala poskusna matura, ki jo je opravljalo iz 
vseh petih predmetov 620 dijakov in s katero so maturitetni 
organi preverili ustreznost dotedanjih priprav. 

Pri razvojnem in strokovnem delu je v zadnjih letih sodelovalo 
okrog 300 domačih strokovnjakov, predvsem visokošolskih in 
srednješolskih učiteljev, pomembno pa je tudi sodelovanje 
s tujimi strokovnjaki za zunanje preverjanje znanja (npr. iz 
izpitnega centra Univerze v Cambridgeu - UCLES) oziroma 
za področje nekaterih tujih jezikov. V delo so bile tudi sicer 
vključene izkušnje iz držav Evropske unije na tem področju. 
Vzpostavljeno je bilo tudi obsežno dodatno izobraževanje 
učiteljev, ki pripravljajo za maturo oziroma so ocenjevalci pri 
maturi, šole so bile dodatno opremljene z literaturo in drugo 
potrebno opremo ipd. 

Ob pripravi in sprejemu Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, 
št. 67/1993), s katerim je bilo postsekundarno izobraževanje 
izločeno iz okvira Zakona o usmerjenem izobraževanju, je bilo 
povzeto določilo o maturi kot pogoju za vključitev v univerzi- 
tetne oziroma visokošolske strokovne programe (čl. 38 in 41). 
Poleg tega se je v visokošolske strokovne programe mogoče 
vključiti tudi z zaključnim izpitom v ustreznem štiriletnem 
srednješolskem programu. Že spomladi 1993 so fakultete, 
umetniške akakdemije ter višje in visoke šole napovedale 
seznam izbirnih predmetov, ki bi jih leta 1995 upoštevale pri 
izbirnih postopkih v primeru omejenega vpisa, srednje šole pa 
so objavile maturitetne predmete, za katere pripravljajo v tret- 
jem in četrtem letniku. Jeseni 1994 sta univerzi sprejeli še 
podrobna merila za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa 
v posamezni študijski program (deleži uspeha na maturi ozi- 
roma v tretjem in četrtem letniku ipd.) in jih objavili v razpisu 
za vpis v študijsko leto 1995/96, na katerega se je prijavila 
prva nova generacija maturantov. Matura je kot zunanje pre- 
verjanje tako nadomestila dosedanje selekcijske sprejemne 
(izpite na visokošolskih zavodih. Pri razvrstitvi kandidatov 
v primeru omejitve vpisa visokošolski zavodi praviloma upo- 
števajo 60% splošnega uspeha pri maturi ter 40% uspeha v 3. 
in 4. letniku srednje šole. Takšno upoštevanje kombinira 
uspeh, dosežen prt zunanjem In notranjem preverjanju 
znanja. 

2. PRIMERJAVA Z NEKATERIMI EVROPSKIMI DRŽAVAMI 
Pregled sistemov izpitov, podobnih naši maturi, je namenjen 
predvsem osnovni informaciji o mednarodnih standardih, ki 
jih želimo doseči. Pri tem smo se omejili na nekatere evropske 
države ter mednarodno (IB) in evropsko (EB) maturo. Izraz 
»matura« bo v nadaljevanju pomenil vse tiste izpite, podobne 
ali enake naši maturi, ki so pogoj za vstop na univerzo, ne 
glede na pojmovne in druge razlike med posameznimi drža- 
vami. 
2.1 Nemčija 
V Nemčiji vlada stroga hierarhija različnih spričeval, ki dolo- 
čajo nadaljnjo pot učencev in dijakov. Najpomembnejši izpit, 
ki omogoča vstop na univerzo, je allgemeine Hochschulreife 
ali Abitur, ki ga opravljajo dijaki po zaključenem 13. letu 
šolanja. Zadnji dve leti šolanja na gimnaziji sta namenjeni 
pripravi na maturo. Odločitev dijaka po 11. letu šolanja je 
dokončna in nespremenljiva. Izobraževanje je organizirano 
po semestrih. Dijak mora izbrati najmanj osem predmetov, ki 
so običajno v skladu z njegovim nadaljnjim študijem. Razre- 
dov ni več. Predmete poučujejo na dveh ravneh, ki se ločita 
po številu ur, ravni abstrakcije in zahtevnosti. Večino predme- 
tov je moč izbrati na obeh ravneh. Predmeti so razdeljeni v tri 
področja: literarno, humanistično in naravoslovno-tehnično. 
Dijak mora izbrati dva predmeta na višji ravni zahtevnosti. Prvi 

mora biti matematika, tuji jezik ali naravoslovni Pretl"Jj lih 
drugi pa je lahko katerikoli predmet, ki ga posluša štiri »mr ^ 
stre. 

Ker so v Nemčiji zvezne dežele samostojne pri izvajanju iB 
ske politike, posamezne dežele postavljajo dodatna pr8j, ht 
Glede na zahtevnost izbire in kombinacij predmetov se w », 
programsko »obarvajo«, kajti vse ne morejo ponuditi v 
predmetov. 

Dijaki opravljajo maturo iz štirih predmetov. Tri opra#j( iia 
pisno, četrti predmet pa ustno. V zadnjih dveh letnikih sf®0"' Ijnj 
šole učitelji preverjajo znanje pri vseh predmetih. Ocene pr» t j 
verjanj, ki so napovedana in večji del (2/3) pisna, so i|2 
maturitetne ocene. Sama matura kot končni izpit po zani ,0 
nem preračunu prispeva h končni oceni približno 3"* 
V deželah, kjer poteka matura centralizirano, je za PriPr®i0'» 
nalog odgovorno deželno ministrstvo, drugje pa pripraj' % 
naloge sami profesorji, kontrolo pa izvaja inšpekcija. Po®' , lp 
pek je izredno zapleten. Dijaki pri maturi niso anonl"1 

njihove izdelke pa ocenjuje poleg njihovega učitelja W is 
učitelj iste šole. jjj 

Maturitetno spričevalo ima značaj deželne in državne 1 c 
ter daje pravico do vpisa na univerzo. V primeru ornfll1^; H, 
vpisa poteka izbira kandidatov predvsem na osnovi P" 
prečne ocene in leta, v katerem so opravili maturo. Ite 

fci 
2.2 Velika Britanija Je 

Obvezno šolanje, ki se začne pri 5 letih, se zaključi pri 16 J®,j u; 
z zaključnim izpitom srednjega šolanja (General CertificaM j, 
Secondary Education - GCSE), ki je državni izpit in ga opr\ itn 
Ijajo vsi dijaki. Izbira predmetov je prepuščena dijakom, Pre\ iti 
meti in izpiti pa so med seboj neodvisni. Dijaki oboril* 
opravljajo izpite iz 7 do 10 predmetov. Obveznih predme' 
ni, vendar večina dijakov izbere angleški jezik in matema'*11' 
Za uspešno opravljen izpit mora dijak doseči oceno med A ' 
G, za uspešno opravljen izpit GCSE pa mora imeti najmanj P iti 
petih predmetih ocene med A in Č. Po GCSE izpitu 
nadaljujejo šolanje, večinoma v sixth form college, dvoie^ S 
pripravljalnicah na izpite A-level (GCE - General CertiflC% 
of Education, Advanced Level), ali v grammar school. . 

Izpite pripravljajo različni izpitni centri, ki so jih ustanov* 
univerze, kasneje pa so postali samostojne ustanove. W\ !S; 
centri vodijo celoten postopek izpita od priprave izpi'Uii 
katalogov do izdaje spričeval. Programe pripravljajo Mit 
osnovi nacionalnega kurikuluma, ki ga je pripravilo Min 5'lfia 
stvo za šolstvo. Programi, ki jih pripravljajo različni centri.* 
med seboj usklajeni. ki 

V dveletnih pripravah se dijaki običajno posvetijo le tr« 
predmetom, ki jih opravljajo kot izpite A-level. Glede na oV* 
specializacijo (že pri 16 letih) so leta 1989 uvedli še AS-l®^lt\ 
(Advanced Supplementary Examinations). Raven zahtevno* p 
predmeta ostaja enaka, obseg snovi pa je skrčen na polov C® I,, 
Dva AS izpita ustrezata enemu izpitu A-level. Tako ohranja u5 
dovolj široko izobrazbo - če se dijak zanjo odloči - "l«| 
vstopa na univerzo. 'I 

Izbira predmetov je popolnoma svobodna; dijaki se odlogi ih 
predvsem glede na bodoči študij. Pomemben je le uspeh11 ij( 
izpitu, ne pa izbor predmetov. Izpiti so pisni, ocenjujejo pa I' i, 
zunanji ocenjevalci po vnaprej določenih kriterijih. V spri' 
valu, ki ga izda izpitni center, so navedene ocene posameznUr 
predmetov. Izpitni rok, ki vodi na univerzo, je en sam (mai"tbj 
drugi pa je novembra. >r< 

Kandidate sprejemajo univerze na osnovi doseženega uspe" lir 
na GCSE in A-level. Na ta način spodbujajo tako splo#1 V 
izobrazbo kot specializacijo. V primeru omejitve vpisa * 
pomembni predvsem izpiti A-level. Dj 
2.3 Francija 

Francoski šolski sistem je zasnovan na republikanski tradic 
enakih možnosti izobraževanja za vse državljane, zato drža*« 
zagotavlja enake učne načrte, predmetnike in spremlja™ 
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I, !?°vanja dijakov, vse do nadzora zaključnih izpitov in 
f J"8 spričeval. Organizacija in vodenje izobraževalnega 

"'lezato močno centralizirano. 

j. K želi nadaljevati študij na univerzi, po štirih letih 
? na nižji srednji šoli (college) nadaljuje šolanje na 
J14"1 ali tehničnem liceju. Po prvem letu triletnega šola- 
.,!J0ra odločiti, katero maturo (baccalaureat) bo izbral, 
it h in ,e'ln"n' maturi ima na voljo sedem smeri. Dijaki "'n šol lahko opravljajo tudi poklicno maturo, ki vodi 
J® strokovne oziroma poklicne šole. Najbolj cenjena je 
'matura, ki ima tudi največjo napovedno vrednost pri 
"IBrn študiju. Izbira smeri določa tudi predmete, iz kate- 
I,° dijak pripravljal na maturo. Nekateri so obvezni, ?t)irni. Zadnji dve leti sta namenjeni samo pripravi na 

j« 

|o državni izpit, ki ga opravljajo vsi dijaki srednjih šol, 
» P Nadaljevati študij na univerzi. Izpitne naloge oprav- 

Pitni centri, akademije, ki jih je 32 in pokrivajo posa- 
iit „Apartmaje. Izpitni centri tudi organizirajo izvedbo, ki 

. "a srednjih šolah in izpitnih centrih. Vsak center 
'la svoje naloge, lahko pa se dogovorijo za enako 

i« i haloge pripravijo učitelji, ki jih povabi k sodelovanju 
(t jj^nter, posebej pa je zagotovljena popolna izpitna 

rjni predmeti so določeni z vrsto mature, ki jo kandi- 
jjJJS. Izpiti so pisni, ustne pa opravljajo le dijaki, ki so bili 

i Ni IIK 
delu neuspešni, vendar so dosegli oceno med 8 in 

malna ocena je 20, zadostna ocena je 10). Na izpitu y —■ ' ■« VWWIIU jv *.W, ».UUV/VIIIIU VWWI>U jv ■ w;< 
(
POrabljajo šifre. Izdelke točkuje učitelj druge šole na 
^navodil in točkovnika, ki ga pripravi izpitni center. 

d tj komisiji so poleg predsednika, ki je visokošolski 
nt I' U(ji srednješolski učitelji. Komisija sprejme dokončno 

i,, ndida'a, spričevalo pa izda akademija, pri kateri je 
1 opravljal maturo. 

i'1 ijj. 
Ja matura omogoča vpis na vse državne univerze 
J'1 Sama matura v primeru prevelikega števila kandi- 
t| 

ne zagotavlja vpisa na zaželeno smer, vendar pa ob 
Ponudb) prostih mest omejitev vpisa ni, razen za 

^ fccoles ter medi cino, fi farmacijo in veterino. 

••»»»ka 

I ,'ernskem preverjajo rezultate sicer zelo svobodnega 
(ilM

n®ga sistema izobraževanja z nacionalnimi izpiti. Na 
5'r tn ' Studij (za razliko od Hogeschool) vodi VWO, 
đ a srednja šola, ki pripravlja na akademski študij. Pri- 
^ Izpite sta namenjeni zadnji dve leti izobraževanja. 

znanja je notranje in zunanje, ob uspešnem zak- 
dijak opravi izpit VWO diploma, ki je sestavljen iz 

^ p°ri šolsko preverjanje, ki poteka na šoli med šolskim 
ct r|Pravljajo ga učitelji, naloge pa je mogoče kupiti 

'Nizozemskem izpitnem centru. Preverjanja so lahko 
.''pa ali praktična, naloge pa popravljajo učitelji šole. 
I81ie zunanje preverjanje znanja, ki je samo pisno in ga 

ClTO na osnovi izpitnih programov - katalogov. t— -v. ■■€> komu.! izpitnih programov - katalogov, 
igf |la pripravijo predmetne komisije CITO ob sodelova- 
' n f) srednješolskih profesorjev. Pripravijo tudi navodila 

j|| Imanje in točkovnike. Vsako nalogo ocenita dva oce- 
I«" Učitelj na šoli in zunanji ocenjevalec. 

Jf^vlja maturo iz sedmih predmetov, dveh obveznih in 
^nih. Obvezna predmeta sta nizozemski in tuji jezik. 
"'Sdmet je lahko katerikoli od akademskih predmetov, 

eW JNa šola, ni pa pogojen z izbiro študija. Dijak, ki je pri 
j^ed predmetov manj uspešen, lahko nižjo oceno 
™ra z višjo pri enem od ostalih predmetov. 

J? VWO diplomo, ima teoretično prost dostop na 
'' visokošolski študij. V primeru omejitve vpisa lahko 
' fakultete zahtevajo izbirne predmete, ki ustrezajo 

i.^eri študija. V primeru, da je kandidatov preveč, 
tfl» <reb. 
adl 

2.5 Mednarodna matura (International Baccalaureat - IB) 

Mednarodna matura je dvoletni program izobraževanja, ki ga 
vodi neodvisna organizacija International Baccalaureat Orga- 
nisation, namenjen pa je dijakom med 16 in 18 letom. Pro- 
gram izvaja približno 500 šol po vsem svetu in se zaključi 
z izpitom, ki omogoča dostop na večino univerz. V Sloveniji 
izvajata ta program Gimnazija Bežigrad in II. gimnazija Mari- 
bor. Primerjalno z drugimi državami dosegata zelo dobre 
rezultate. 

Dijaki opravljajo izpit iz šestih predmetov, na katere so se 
pripravljali v dveh letih šolanja. Program zagotavlja uravnote- 
ženost področij. Dijak izbira po en predmet iz naslednjih 
skupin: prvi jezik, drugi jezik, humanistika, naravoslovje 
(eksperimentalne znanosti), matematika in izbirni predmet. 
Slednji je lahko eden od preostalih predmetov iz prejšnjih 
skupin, pa tudi umetnost, glasba, klasični jezik ali pa dodaten 
predmet, ki ga ob soglasju IBO ponudi šola. Dijak mora tri 
predmete izbrati na višji ravni zahtevnosti, tri pa na osnovni. 
Poleg tega mora napisati obširnejši esej in opraviti še neka- 
tere obveznosti. 

Izpitne naloge pripravi izpitni center IBO ob sodelovanju 
zunanjih strokovnjakov. Izpiti so pisni, pri nekaterih predme- 
tih pa je lahko del ocene notranji. Vse notranje ocenjevanje je 
sicer zunanje moderirano. Izdelke dijakov ocenjujejo zunanji 
ocenjevalci na osnovi točkovnikov in navodil za ocenjevanje, 
ocenjevanje pa nadzorujejo moderacijske skupine in glavni 
ocenjevalci. Dijaki uporabljajo šifre, s čimer je zagotovljena 
objektivnost ocenjevanja. 

Ocenjevalna lestvica sega od 1 do 7, pomemben pa je skupni 
uspeh pri maturi, ki se izraža v točkah in je enak seštevku 
ocen. Najnižji pozitivni uspeh je 24 točk. Na spričevalu je 
označen samo skupni uspeh, oceno posameznih predmetov 
pa dobi dijak na posebni transkripciji. Kandidat, ki je bil pri 
enem predmetu manj uspešen, lahko po posebnih pravilih 
kompenzira nižjo oceno z višjo pri nekem drugem predmetu. 

Uspešno opravljena mednarodna matura omogoča kandida- 
tom enakovredno konkuriranje pri vpisu na univerzo v večini 
držav. Mednarodna matura je primerljiva večini nacionalnih 
matur in izpitom A-level v Veliki Britaniji. Pri omejitvah vpisa 
je običajno pomemben splošni uspeh. 

2.6 Evropska matura (European Baccalaureat - EB) 

Evropsko maturo lahko opravljajo dijaki, ki obiskujejo Evrop- 
ske šole, ki delujejo v večini držav članic Evropske skupnosti. 
Namenjene so predvsem otrokom uslužbencev te organiza- 
cije, pokrivajo pa celotno šolanje od osnovne pa do zaključka 
srednje šole, ki traja 12 let. Priprava na zaključni izpit poteka 
v zadnjih dveh letnikih srednje šole. Obvezni predmeti so: 
matematika, dva jezika, biologija, kemija ali fizika, zgodovina, 
geografija in filozofija. Poleg tega mora dijak izbrati še naj- 
manj dva izbirna predmeta. 

Na maturitetnem izpitu se preverja znanje iz predmetov, ki so 
jih dijaki poslušali v zadnjih dveh letnikih. Preverjanje znanja 
obsega dva elementa: preliminarno oceno na osnovi dela in 
ustnega preverjanja v razredu oziroma testov v zadnjem let- 
niku ter vrste pisnih in ustnih izpitov ob zaključku zadnjega 
letnika. 

Izpite organizira in nadzoruje izpitna komisija, pripravljajo pa 
jih zunanji strokovnjaki. Notranje preverjanje znanja nadzo- 
ruje inšpektor, pisne izdelke pa ocenjujeta dijakov učitelj in 
zunanji ocenjevalec. V primeru neskladja ocen izdelek oceni 
še tretji ocenjevalec. 

Evropska matura je priznana v vseh državah Evropske skup- 
nosti in v vrsti drugih držav ter je ekvivalentna vsem podob- 
nim nacionalnim izpitom. 
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3. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakonska novela iz leta 1989 je praktično vsa strokovna, 
organizacijska, logistična in druga vprašanja v zvezi z maturo 
prepustila v urejanje podzakonskemu predpisu. Dokler je 
matura obstajala kot razvojni projekt in so bile v teku stro- 
kovne predpriprave na mnogih področjih, nove zakonske 
podlage za ureditev srednjega šolstva pa še niso bile priprav- 
ljene, je bila takšna ureditev še smotrna. Toda na takšen način 
tako obsežnega področja trajneje ni mogoče kvalitetno ure- 
diti. Sprejemanje nove šolske zakonodaje je zato prava prilož- 
nost, da se v zadnjih nekaj letih strokovno preverjene in 
razvite rešitve uredi s posebnim zakonom. 

Razlog za sprejem zakona tore) nI v vsebinsko povsem 
novem urejevanju področja mature, pač pa v tem, da doslej 
v podzakonskih predpisih razvite rešitve povzamemo in 
trajneje uredimo z zakonskim aktom, ki je obenem usklajen 
z novo šolsko zakonodajo. 
Najpomembnejša novost, ki jo v zvezi z maturo le-ta prinaša, 
je v tem, da odpravlja koncept usmerjenega izobraževanja kot 
hkratnega izobraževanja za poklic in za nadaljnje postsekun- 
darno izobraževanje. Zato istega izobraževalnega programa 
ni mogoče zaključiti ali z maturo ali z zaključnim izpitom, kot 
je veljalo za dosedanje generacije, ki so se vpisovale še po 
določilih Zakona o usmerjenem izobraževanju. Gimnazijsko 
izobraževanje namreč postaja izključno priprava na univerzi- 
tetni in visokošolski strokovni študij ter se zaključi z maturo. 
Na drugi strani se poklicno izobraževanje zaključi z zaključ- 
nim izpitom ob možnosti za nadaljevanje izobraževanja v viš- 
jih. pa tudi visokih strokovnih šolah. Po uspešno zaključenem 
zadnjem letniku gimnazije ali druge splošne srednje šole se 
bo skladno z novo visokošolsko zakonodajo brez (opravljene) 
mature moč vključiti tudi v poklicni tečaj (v trajanju do enega 
leta) in si tako pridobiti poklic. Kdor pa bo zaključil srednjo 
poklicno ali podobno šolo, se bo lahko vključil v maturitetni 
tečaj (v trajanju enega leta) in opravljal maturo. 

4. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

4.1. Cilji mature: 
Z maturo 
- se preveri uresničitev ciljev izobraževanja v splošni in 
strokovni gimnaziji, 

- se zagotavlja skupen standard znanj pri skupnih in izbirnih 
maturitetnih predmetih, 
- se vpliva na oblikovanje in izboljšanje izobraževalnih pro- 
gramov splošne in strokovne gimnazije, 

- se ugotavlja mednarodno primerljivost ravni doseženega 
znanja ter pri tem upošteva nacionalne posebnosti, 

- se omogoči uspešno vključitev v univerzitetni oziroma 
visokošolski strokovni študij. 

Načela mature: 
* Načelo splošnosti in širine ter poglobljenosti znanja, ki se 
preverja 

Splošnost in širino znanj na maturi zagotavlja pet predmetov 
z različnih znanstvenih oziroma strokovnih področij, njihovo 
poglobljenost pa izbirnost predmetov in ravni zahtevnosti 
v skladu z interesom kandidata ter ponudbo splošne oziroma 
strokovne gimnazije. 

* Pravica do opravljanja mature, načelo demokratičnosti 

Kandidati, ki dosegajo zahtevan standard znanj, pridobljenih 
pri pripravi za maturo v šoli ali na maturitetnem tečaju, imajo 
pravico do opravljanja mature. Ne glede na to, ali so zaključili 
četrti letnik izobraževanja oziroma maturitetni tečaj, imajo ob 
upoštevanju andragoških načel to pravico tudi kandidati, ki 
so starejši od 25 let. 

* Načelo zunanjega (eksternega) preverjanja znanja 

Preverjanje znanja na maturi poteka na podlagi istih oziraj 
enakih vprašanj. Pisni del izpitov opravljajo vsi kandidati" 
istem času. Izdelki so šifrirani in jih ocenjujejo posebej w 
sobljeni ocenjevalci. Ustni del izpitov temelji na vnaipr®) 
pravljenih vprašanjih. V šolskih maturitetnih komisijah 
lujejo zunanji člani. S tem se zagotavlja nepristranskost ^ 
objektivnost poteka mature in njenih rezultatov. Del m'™ 
poteka tudi na način notranjega preverjanja znanja (labora« ^ 
rijske vaje, seminarska ali raziskovalna naloga). 

* Načelo mednarodne primerljivosti 
iti ® I Vsebine in ravni zahtevnosti znanj pri posameznih mal" v 

nih predmetih se določijo v skladu z mednarodnimi štanda ^ 
vsebovanimi v mednarodni maturi (IB), evropski maturi I" ^ 
ter posameznih primerljivih nacionalnih maturah. 

* Načelo Izbirnosti in samoodgovornosti 

Šola in dijak imata možnost, da s ponudbo oziroma z J 
maturitetnih predmetov sooblikujeta pripravo na f101" 
v obsegu, ki ga določa zakon. 

iti 
5. PREDLAGANE REŠITVE F« 

yj) in v predlogu za izdajo zakona o gimnazijah in 
splošnih srednjih šolah - EPA 933 (Poročevalec DZ RS.**; 
94), je matura izpit, s katerim se zaključi gimnazija ali ^ 
splošna srednja šola in pridobi srednja izobrazba, o"1?:,« '' 
pa vključitev v študijske programe za pridobitev univert""T* 
ali visoke strokovne izobrazbe. 

Maturo sestavljajo izpiti Iz petih predmetov. Trije matur1i|. 
predmeti so obvezni, dva pa sta izbirna. Izbirni predn"6'. Jti 
splošni, lahko pa tudi strokovni, v skladu z usmerjeni ^ 
strokovne gimnazije oziroma interesom kandidata. Ka^L * 
lahko prostovoljno opravlja še tretji izbirni predme' 
maturitetni DredmetV ^ 

I (2®. ^ 

maturitetni predmet). 

Obvezni predmeti so slovenski jezik s književnostjo (zaJ 
padnike italijanske oziroma madžarske narodne skupno J W( 
italijanski oziroma madžarski jezik s književnostjo), tujir s 
in matematika. Določitev tujih jezikov oziroma Izbirni)1 P,, 
metov je v pristojnosti Strokovnega sveta RS za sp'°J ]■ 
izobraževanje. Predmete predlaga Državna maturitetna Jj-; 
sija v soglasju s senati univerz in samostojnih visoko^ "i[ 
zavodov izmed predmetov, ki se poučujejo na srednji J." 
in so podlaga visokošolskega študija na več Studip tlij 
področjih. Izpiti iz maturitetnih predmetov lahko potek8l°Toi 
dveh ravneh zahtevnosti, osnovni in višji. 

Po sedaj veljavnem maturitetnem katalogu, sprejetem * ijf 
1993, je na maturi šest tujih jezikov (angleški, nemški, 'ra, ^ 
ski, italijanski, španski, ruski) in več Izbirnih pred"1' Ho, 
(biologija z ekologijo, filozofija, fizika, geografija, ^e . Ha 
latinski jezik, psihologija, sociologija, zgodovina, zgod°\ tvr, 
umetnosti ter strokovni predmeti ekonomija, elektroteN' 
geodezija, gradbena mehanika, lesarstvo, likovna t®0' lag 
mehanika, navtika, pravo, računalništvo in rudarstvo)- <j 
izbirne predmete sodijo tudi že našteti tuji jeziki. Iir| 

. - 
5.2. Maturitetni organi. Državna maturitetna komisija j® ^ 
višji strokovni organ, ki obravnava vprašanja v zvezi z i"'? 
ter v okviru svojih pooblastil vodi strokovno pripravo fl1*, ^ i 
in nadzira njeno izvedbo. Med njene poglavitne pristoij ko* 
spada uskladitev in predložitev maturitetnega izpitnega1? % 
loga ter predmetnih izpitnih katalogov v presojo in doiof 'nj 
Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje, dolOK l|e 
meril in navodil pri izvajanju mature, sprejemanje matu'1. I|q, 
nega letnega poročila ipd. Sestava Državne maturitetne 'i i; 
sije zagotavlja strokovno kompetentnost, njeno imeno"' 
pa poteka podobno kot v primeru Strokovnega sveta P® 'id 
splošno izobraževanje. n < 

.i % 
Državne predmetne komisije obravnavajo strokovna vp^ 
nja s svojega področja, pripravljajo predloge predr*10 

46/poročevalec, št 13 



J!1]"1 kataiogov, izpitna vprašanja, pripravljajo navodila za 
roit W|evanje, sodelujejo pri izobraževanju učiteljev ipd. 
ili i javljajo jih visokošolski in srednješolski učitelji. Šolske 

"Sit etne 'n šolske predmetne komisije vodijo izvedbo 
''HL na Posameznih šolah oziroma izvajajo maturo pri scfl «ameznih predmetih. 

at!fcVnl lzP,tn' center je javni zavod, ki opravlja zunanje 
« 1an'8 znania. razvojno in raziskovalno delo na tem r°cju ter strokovna, tehnična in druga dela v zvezi s pri- 

0 "i izpeljavo mature. 

u •ta,a'°9|- pri maturi se preverja znanje v obsegu in 
»tn •ine' d0'0'3 maturitetni izpitni katalog ter pred- Upitni katalogi. S katalogi je med drugim opredeljen 
l|..—ya zunanjega preverjanja znanja. Katalogi morajo biti 
Jjjaii z gimnazijskimi katalogi znanj ter objavljeni do 

*a pouka v prvem letniku. 

y |^Pr«vljanje mature. Priprava na maturo poteka v gimna- 
z" L,al' maturitetnem tečaju, skladno z zakonom, ki ureja 

|Srie in strokovne gimnazije, pa tudi po posebnih progra- 
»Jja Pripravo na maturo za odrasle. Maturo kandidati 
Wu ■ i° po usPežno končanem četrtem letniku oziroma .^tetnem tečaju, lahko pa tudi kandidati, ki teh pogojev 

Polnjujejo, so pa starejši od 25 let. 

!,(J*"datu mora zagotoviti opravljanje mature šola, na kateri 
ril oziroma j® končal četrti letnik izobraževanja. Kandi- 
tl lm Se k ma,uri ne prijavi na tej podlagi, zagotovi opravlja- 
rli J:?'Ure Državni izpitni center na gimnazijah, ki imajo še 

|goi ^ 'iva mesta, ali pa zanje organizira pooblaščene 
IM" Wh centre- Kandidat se ob prijavi k maturi odloči, iz 1 jr* Predmetov jo bo opravljal. Če za izbrani predmet 

jrVa gimnazija ne izvaja priprav, ga Državni izpitni center 
•™r6di na drugo gimnazijo ali v pooblaščeni izpitni center. 

JJjl kandidati opravljajo v enem roku, razen kandidatov 
dii ^bnimi potrebami in kandidatov, ki se prijavljajo kot 
^ C d '° ,ahko opravljajo v dveh delih v dveh zaporednih 1 (/ Preverjanje znanja pri posameznih predmetih poteka t - 'čvekanje znanja pri posame^nm preumeim puiena 

i Jj'1"! oziroma ustnimi izpiti, kot določa predmetni izpitni 
ap(3' Pisni izpit iz posameznega predmeta opravljajo vsi 
stil h ' ,ati ob istem času in z istimi vprašanji in nalogami. 

mi u "Predmaturitetnih generacij« (tisti, ki so do 31. 5. 1995 
-Dl J®'1 Štiriletni srednješolski program z zaključnim izpitom 
toP »iv 0 ~~ odvisno od leta, v katerem so zaključili izobra- ■j mi1®), ki morajo po prijavi na razpis za vpis v visokošolski 
iO1 ij Program z omejenim vpisom opraviti preizkusni izpit ' 'lenega predmeta. 

* S|fVa'.na lestvica pri maturi je petstopenjska. Uspeh pri 
j Cnih elerT|entih izpita iz maturitetnega predmeta se 

Uoa ,v na način, ki ga opredeli predmetni izpitni 
tfjltau *P'1 poteka pisno in ustno ali samo pisno. Skladno 

ogom se lahko upošteva tudi uspeh pri posameznih 
°stih v četrtem letniku (npr. seminarske in raziskovalne 

jKJ 'aboratorijske vaje). Točke se pretvori v ocene na 
?i r?1er"' na Pret^'°9 državne predmetne komisije 
iir| Dr*avna maturitetna komisija. Splošni uspeh pri 
6r *e izra*a kot vsota ocen iz maturitetnih predmetov, pri 

er' k: ® za predmete, opravljene na višji ravni zahtevnosti, 
lfit« 

19 dodatno število točk. 
i 

Idi t'?P'te ocenjujejo ocenjevalci, izbrani izmed prijavljenih 
j,—.<mlh učiteljev in sodelavcev oziroma srednješolskih 
,l«v z ustrezno strokovno izobrazbo in pedagoškimi 

jjl K^ami. Prijavijo se lahko tudi upokojeni učitelji. Zunanje 
,ril rv®nje vodi glavni ocenjevalec, pri predmetih z velikim 
K«1 u • izPitov pa z njim sodelujejo tudi vodje ocenjevalcev. 

'2Piti potekajo pred šolsko predmetno komisijo. 
1'L |Liđat je opravil maturo, če je pri vseh maturitetnih pred- 

j..d°segel pozitivno oceno in je opravil vsaj en predmet 
J 8" ravni zahtevnosti. Kandidati, ki bodo dosegli nadpov- 

S 

prečen uspeh, bodo prejeli maturitetno spričevalo z odliko 
(summa cum laude). Med zakonske rešitve je na tem mestu 
vključeno tudi načelo, ki ga v tujini poznajo pod angleškim 
izrazom »nearly pasa«. Kandidat, ki je pri enem izmed pred- 
metov dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno 
oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih 
predmetih ocenjen pozitivno in je pri nekaterih od njih 
- odvisno od vrste predmeta (skupni, izbirni) - dosegel 
najmanj oceno dobro. Opredeljena je tudi pravica do sezna- 
nitve z oceno ter pravica do izboljšanja ocen oziroma do 
popravljanja negativnih ocen. 
5.5. Zakon vsebuje tudi opredelitev varstva pravic kandidatov 
s pritožbenim postopkom, uradno tajnost in s tem v zvezi 
kazenske določbe, zbiranje in varstvo osebnih podatkov pa 
le za Državni izpitni center, saj to področje za splošne in 
strokovne gimnazije oziroma visokošolske zavode že urejajo 
področni zakoni. 
5.6. Prehodne In končne določbe. Ponovna vzpostavitev 
mature se je že pred leti pričela s t.i. projektom »matura 1995/ 
97«. Za kandidate, ki bodo opravljali maturo v tem obdobju, je 
določeno, da jo opravljajo pod pogoji, ki so veljali v času 
njihovega vpisa v srednjo šolo oziroma priprav na maturo. 
Opredeljen je tudi postopek imenovanja nove Državne maturi- 
tetne komisije oziroma državnih predmetnih komisij, pri kate- 
rih je uporabljeno načelo kontinuitete (imenovanje polovice 
članov na polovici mandata). Določeni so tudi roki za sprejem 
podzakonskih aktov. 

6. FINANČNE POSLEDICE 
Zakon ne predvideva takšnih sprememb dosedanjega poteka 
priprav oziroma izvedbe mature, ki bi pomenile nove finančne 
obveze za državni proračun. 

Strokovna podpora za izvedbo mature (zlasti npr. delovanje 
državnih predmetnih komisij in Državnega izpitnega centra, 
izobraževanje učiteljev in zunanjih ocenjevalcev ipd.) je že 
vzpos tavljena. Sredstva za te naloge so zagotovljena s prora- 
čunom. Do manjših sprememb bo prihajalo le ob določitvi 
novega (ali opustitvi obstoječega) maturitetnega predmeta ter 
ob nihanju števila prijavljenih kandidatov. 

BESEDILO ČLENOV 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa vsebino mature, pravice in obveznosti dija- 
kov in drugih kandidatov za opravljanje mature (v nadaljnjem 
besedilu: kandidati), sestavo in pristojnosti maturitetnih orga- 
nov ter postopek in način opravljanja mature. 

2. člen 
(matura) 

Matura je državni izpit, ki se opravlja iz treh predmetov skup- 
nega dela in dveh, lahko pa tudi iz treh izbirnih predmetov (v 
nadaljnjem besedilu: maturitetni predmeti). 

3. člen 
(kandidati s posebnimi potrebami) 

Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili usmerjeni v izo- 
braževalne programe s prilagojenim izvajanjem, se lahko pri- 
lagodi organizacija mature, kandidatom s posebnimi potre- 
bami, ki so bili usmerjeni v prilagojene izobraževalne pro- 
grame, pa tudi vsebina mature. 

MATURITETNI PREDMETI 

4. člen 
(predmeti skupnega dela) 

Predmeti skupnega dela mature so: 
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- slovenski jezik in književnost, na območjih, kjer živita 
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa za pri- 
padnike teh skupnosti italijanski jezik in književnost oziroma 
madžarski jezik in književnost, 
- tuji jezik in 
- matematika. 

Predmeti skupnega dela mature so obvezni za vse kandidate. 
Tuje jezike kot predmet skupnega dela mature določi Stro- 
kovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 
predlog Državne maturitetne komisije v soglasju s senati 
univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. 

5. člen 
(izbirni predmeti) 

Izbirni predmeti so splošni in strokovni. 

Izbirne predmete določi Strokovni svet Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje na predlog Državne maturitetne komi- 
sije v soglasju s senati univerz in samostojnih visokošolskih 
zavodov izmed predmetov, ki se poučujejo v gimnaziji in so 
podlaga visokošolskega študija na več znanstvenih, umetni- 
ških ali strokovnih študijskih področjih. 

6. člen 
(ravni zahtevnosti) 

Izpiti iz posameznih maturitetnih predmetov se lahko oprav- 
ljajo na osnovni in višji ravni zahtevnosti. 

Kandidat mora en predmet opravljati na višji ravni zahtevno- 
sti. Z maturitetnim izpitnim katalogom se lahko omeji število 
maturitetnih predmetov, ki jih kandidat opravlja na višji ravni 
zahtevnosti. 

III. MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI CENTER 

7. člen 
(maturitetnl organi) 

Maturitetni organi in Državni izpitni center v skladu s svojimi 
pooblastili skrbijo za pripravo in potek mature. 

Maturitetni organi so: 
- Državna maturitetna komisija, 
- državne predmetne komisije, 
- šolske maturitetne komisije in 
- šolske predmetne komisije. 

1. Državna maturitetna komisija 

8. člen 
(sestava in Imenovanje) 

Državna maturitetna komisija ima trinajst članov. Sestavljajo 
jo uveljavljeni strokovnjaki z različnih predmetnih področij 
mature oziroma s področja šolskega sistema in zunanjega 
preverjanja znanja. 

Predsednika in deset članov imenuje Vlada RS in sicer: 
- enega člana na predlog Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, 
- dva člana izmed visokošolskih učiteljev na predlog univerz, 
- dva člana izmed učiteljev gimnazij na predlog skupnosti 
gimnazij, 
- enega člana izmed višjih upravnih delavcev Ministrstva za 
šolstvo in šport, 
- enega člana izmed predlogov Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje, 
- enega člana izmed predsednikov in članov državnih pred- 
metnih komisij in 
- enega člana izmed strokovnjakov za zunanje preverjanje 
znanja. 

Po funkciji so člani direktor Državnega izpitnega centra. 

direktor Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in predsednik 
državne predmetne komisije za slovenski jezik. 

Namestnika predsednika izvolijo na predlog predsednik® 
člani Državne maturitetne komisije iz svojih vrst. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani se imenujejo *a 

šest let in so lahko ponovno imenovani. 

reševanju posameznih strokovnih vprašanj 
maturitetna komisija vabi tudi predstavni* 

K obravnavi in 
lahko Državna maturitetna komisija vabi tudi pred 
državnih predmetnih komisij in druge strokovnjake. 

Državna maturitetna komisija uredi svoje delo s poslovnike11 

9. člen 
(pristojnosti Državne maturitetne komisije) 

Državna maturitetna komisija obravnava strokovna vprašaj ti t, 
v zvezi z maturo ter v okviru svojih pooblastil vodi stroko«1 

pripravo mature in nadzira njeno izvedbo. Pri tem: 

- uskladi in predloži maturitetni izpitni katalog ter predme'" 
izpitne kataloge Strokovnemu svetu Republike Slovenije 
splošno izobraževanje; 
- daje mnenje k predlogu izobraževalnih programov gi"1" 
zije ter maturitetnega tečaja; 
- usklajuje strokovno delo državnih predmetnih komisij; 
- določi način in postopek varovanja podatkov in gradiv, 
so označeni kot uradna tajnost; j 
- določi pravila za izvajanje mature za kandidate s posebni"1 

potrebami iz 3. člena tega zakona; , 
- sprejema maturitetno letno poročilo, ki ga najkasneje d° ( 
decembra tekočega leta predloži ministru, pristojnemu 
šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), Strokovnemu sv 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje in univerz8 

ter samostojnimvisokošolskim zavodom; | 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drug|ir 

predpisi. 
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2. Državne predmetne komisije 

10. člen 
(Imenovanje in sestava) 

Za posamezne maturitetne predmete imenuje minis'6' 
državne predmetne komisije. 

Državne predmetne komisije sestavljajo predsednik in naJ 
manj trije člani. Po funkciji je član komisije tudi glavni oceni' 
valeč, ki je obenem namestnik predsednika. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani državnih Pre^N 
metnih komisij so lahko srednješolski učitelji, visokošol8' 
učitelji in sodelavci ter pedagoški svetovalci Zavoda za 
stvo Republike Slovenije, ki so se uveljavili na določeneJ 
predmetnem področju. Za predsednika je lahko imenovan' 
visokošolski učitelj. 

Komisija izmed svojih članov izbere tajnika. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani državnih pf®J '®ti 
metnih komisij so imenovani za šest let in so lahko ponov" 
imenovani. *b« 

H 
'Od 

11. člen 
(pristojnosti državne predmetne komisije) 

Državna predmetna komisija obravnava strokovna vpraša"! 
na svojem predmetnem področju in pripravlja maturite'1*'^ 
gradiva. Pri tem: Jrej 

■tir, 
- pripravi predlog predmetnega izpitnega kataloga; 
- pripravi načela za oblikovanje vprašanj in nalog ter na"5 

dila za ocenjevanje; 

"ni. 
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tpij 'Prav'ja s,alno zbirko vprašanj in nalog za pisni in ustni 
Pnpravij vprašanja, naloge in teme za posamezni izpitni rok; 
: 'jjr®vi prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami; 
deluje pri izobraževanju učiteljev in drugih strokovnih 
DntV Za po,rebe ma'ure; 1° končanem jesenskem izpitnem roku prouči podatke 
»nega izpitnega centra o rezultatih mature na svojem 

področju in pripravi poročilo za Državno maturi- 

maturitetna In šolska predmetna komisija 

iia ti 

12. člen 
(pristojnosti šolske maturltetne komisije) 

maturitetna komisija vodi izvedbo mature na gimnaziji. 

■rr)^B navodila in koordinira delovanje šolskih predmetnih 

Wa° 0 Pri,0*bah zoper kršitve postopka pri opravljanju 
r^9lasi rezultate mature; 
Pnpravj končno poročilo o opravljanju mature najkasneje 

""aJst dni po koncu izpitnega roka na način, ki ga določi 
«vna maturitetna komisija; 

javlja druge naloge v skladu z zakonom, podzakonskimi 
ln navodili Državne maturitetne komisije. 

13. člen 
(pristojnosti šolske predmetne komisije) 

J*8 Predmetna komisija izvaja na gimnaziji maturo pri 
jeznem maturitetnem predmetu. Pri tem: 
:?ia ustni del izpitov; 
Ravnava strokovna vprašanja s svojega predmetnega 
,'°'ja in daje predloge državnim predmetnim komisijam; 

druge naloge v skladu z zakonom, podzakonskimi 
navodili šolske maturitetne komisije. 

14. člen 
(pooblaščeni Izpitni centri) 

Jjjsije iz 12. in 13. člena tega zakona se oblikujejo tudi 
n|h centrih, pooblaščenih za opravljanje mature. 

(it 

15. člen 
(sestava in postopek imenovanja) 

in postopek imenovanja šolske maturitetne komisije 
predmetne komisije določi minister. 

^•*ni Izpitni center 

16. člen 
(naloge Državnega izpitnega centra) 

preverjanje znanja, razvojno in raziskovalno delo na 
, , Področju ter strokovna, tehnična in druga dela v zvezi 

«®.'Uro opravlja Državni izpitni center. Pri tem: 
javlja in vzdržuje maturitetni informacijski sistem; 

re ocenjevalce in z njimi sklepa pogodbe o pravicah in 
gostih pri ocenjevanju izpitnih nalog; 
™l evidenco ocenjevalcev; 

predlog državnih predmetnih komisij imenuje glavne 

J* 

>valce; 
K|ajuje dejavnosti državnih predmetnih komisij pri obli- 

. 'ju izpitnih vprašanj in analizi rezultatov; 
j I1 zbirko izpitnih vprašanj in nalog; 
.®ia in izdaja maturitetna gradiva; 
javlja organizacijske in tehnične naloge za izvedbo ma- 

J^'ajuje delo šolskih maturitetnih komisij pri pripravi in 
F.N mature; lra podatke o rezultatih mature in jih analizira; 

- opravlja tehnične in strokovne naloge za Državno maturi- 
tetno komisijo in državne predmetne komisije; 
- vodi finančno poslovanje za Državno maturitetno komisijo 
in državne predmetne komisije; 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi 
predpisi. 

Državni izpitni center lahko organizira posebne izpitne centre 
za kandidate, ki v skladu s tem zakonom mature ali izpitov iz 
posameznih maturitetnih predmetov ne opravljajo na gimna- 
ziji. 

Način in postopek organiziranja izpitnih centrov iz prejšnje- 
gaodstavka določi minister. 

IV. MATURITETNI IZPITNI KATALOG IN PREDMETNI 
IZPITNI KATALOGI 

17. člen 
(sestavine in sprejem katalogov) 

Pri maturi se preverja znanje v obsegu, določenem z maturi- 
tetnim izpitnim katalogom in predmetnimi izpitnimi katalogi, 
ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje na predlog Državne maturitetne komisije. Pred- 
metni izpitni katalogi morajo biti usklajeni s katalogi znanj. 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje 
si pred določitvijo izpitnih katalogov iz prvega odstavka tega 
člena pridobi mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
o njihovi usklajenosti z izobraževalnimi programi gimnazije in 
o pogojih za njihovo izvajanje ter mnenje najmanj dveh recen- 
zentov, od katerih je eden visokošolski, drugi pa srednješolski 
učitelj. 

Maturitetni izpitni katalog in predmetni izpitni katalogi mora- 
jobiti za posamezno generacijo objavljeni do razpisa za vpis 
v prvi letnik. 

18. člen 
(sestavine maturitetnega izpitnega kataloga) 

Z maturitetnim izpitnim katalogom se določijo: 
- cilji mature; 
- število maturitetnih predmetov; 
- obvezni maturitetni predmeti; 
- izbirni maturitetni predmeti in povezave, v katerih jih kandi- 
dati lahko opravljajo pri maturi; 
- ravni zahtevnosti, na katerih se preverja znanja pri posa- 
meznem maturitetnem predmetu; 
- načini in oblike preverjanja znanja; 
- obseg zunanjega ocenjevanja znanj; 
- prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 

19. člen 
(sestavine predmetnega izpitnega kataloga) 

S predmetnim izpitnim katalogom se določijo; 
- cilji mature pri posameznem maturitetnem predmetu; 
- znanje, ki se preverja na posamezni ravni zahtevnosti; 
- načini in oblike preverjanja znanja; 
- delež ocene pri pisnem in ustnem delu izpita v skupni 
oceni; 
- vsebine in dejavnosti pri maturitetnem predmetu, pri kate- 
rem se ocenjuje dosežen uspeh v zadnjem letniku gimnazije 
oziroma v maturitetnem tečaju ali v drugih oblikah priprave na 
maturo; 
- delež ocene, ki se pri izpitu iz posameznega maturitetnega 
predmeta pridobi z oceno uspeha pri vsebinah in dejavnostih 
iz prejšnje alineje; 
- izpitni pripomočki in sredstva, ki jih je dovoljeno uporab- 
ljati; 
- trajanje pisnega in ustnega dela izpita; 
- primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja; 
- prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 
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V. OPRAVLJANJE MATURE 

20. člen 
(priprava na maturo) 

Priprava na maturo poteka v gimnaziji ali maturitetnem tečaju 
v skladu z zakonom, ki ureja gimnazije. 

Priprava na maturo za odrasle lahko poteka po posebnih 
izobraževalnih programih za pripravo na maturo v skladu 
z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih. 

21. člen 
(pravica do opravljanja mature) 

Maturo lahko opravlja dijak po uspeSno končanem četrtem 
letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem 
tečaju oziroma kdor se je izobraževal po posebnem izobraže- 
valnem programu iz drugega odstavka 20. člena tega zakona. 

Maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev jz 
prejšnjega odstavka, če je ali bo v letu, v katerem bo opravljal 
maturo, dopolnil 25 let. 

22. člen 
(prijava k maturi) 

Kandidat se k opravljanju mature prijavi na gimnaziji, na 
kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobra- 
ževanja ali maturitetni tečaj. 

Gimnazija iz prejšnjega odstavka je kandidatu dolžna zagoto- 
viti opravljanje mature. 

Kandidati, ki mature ne opravljajo v skladu s prvim odstavkom 
tega člena, se prijavijo na Državni izpitni center, ki jih razpo- 
redi na gimnazije s prostorskimi možnostmi ali zanje organi- 
zira opravljanje mature na izpitnih centrih. 

23. člen 
(prijava l2birnlh predmetov) 

Kandidat se ob prijavi k maturi odloči, iz katerih predmetov, 
navedenih v veljavnem maturitetnem izpitnem katalogu, bo 
opravljal maturo. 

Če gimnazija ne izvaja priprave za izbirni predmet, iz katerega 
želi kandidat opravljati maturo, se za ta predmet prijavi na 
Državni izpitni center, ki ga razporedi na gimnazijo ali izpitni 
center v skladu z možnostmi in ob upoštevanju kandidatove 
želje. 

24. člen 
(matura v enem oziroma dveh Izpitnih rokih) 

Kandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku. 

Kandidat iz 3. člena in kandidat iz drugega odstavka 21. člena 
tega zakona sme opravljati maturo v dveh delih v dveh zapo- 
rednih izpitnih rokih. 

25. člen 
(opravljanje posameznega izpita) 

Izpite iz posameznih maturitetnih predmetov lahko opravlja 
kandidat, ki je že opravil maturo ter kandidat, ki je dokončal 
srednje izobraževanje do 1. junija 1995, če so pogoj za vpis 
v visokošolski študij oziroma so določeni kot diferencialni ali 
preizkusni izpiti v tekočem študijskem letu ali so določeni kot 
nostrifikacijski izpiti. 

Kandidat iz prejšnjega odstavka tega člena se prijavi na 
Državni izpitni center, ki ga razporedi na gimnazijo ali izpitni 
center v skladu z možnostmi in ob upoštevanju kandidatove 
želje. 

26. člen 
(spomladanski In jesenski izpitni rok) 

Matura se opravlja v spomladanskem in jesenskem izpitne"1 

roku. 

Na jesenski izpitni rok se lahko prijavi kandidat iz 3. člena,« 
drugega odstavka 21. člena, iz 36. in iz 37. člena tega zakon' 
ter kandidat, ki se iz opravičenih razlogov ni mogel udeleži 
mature v spomladanskem roku oziroma je izpolnil pogoje'8 

, pristop k maturi po izteku spomladanskega izpitnega roka 

27. člen 
(maturitetni koledar) 

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posada*' 
nem izpitnem roku določi Državna maturitetna komisij3 

v soglasju z ministrom. Izpiti so lahko tudi ob sobotah. 

Datumi in obdobja iz prejšnjega odstavka se objavijo najka®' 
neje šestdeset dni pred začetkom mature v spomladanske"' 
in jesenskem izpitnem roku. 

28. člen 
(preverjanje znanja) 

Preverjanje znanja pri posameznem maturitetnem predme^ 
poteka z izpitom. Izpit se opravlja pisno in ustno ali sam0 

pisno, če tako določa predmetni izpitni katalog. S predn^1' 
nim izpitnim katalogom se lahko predpišejo tudi druge obli*8 

in načini preverjanja znanja. 

29. člen 
(pisni Izpit) 

Pisni izpit iz posameznega maturitetnega predmeta opravljaj" 
vsi kandidati istega dne ob istem času. 

Državna maturitetna komisija na predlog državne predme"j® 
komisije določi v posameznem izpitnem roku ista vprašanja 
naloge za vse kandidate. 

30. člen 
(ocenjevalci) 

Pisne izdelke ocenjujejo ocenjevalci, ki jih izbere Drža*"" 
izpitni center na podlagi javnega razpisa. 

Ocenjevalci za posamezne predmete so lahko: . , 
- visokošolski učitelji in sodelavci z ustrezno strokovno iz"' Stj 
brazbo in najmanj dvema letoma pedagoških izkušenj, . 
- srednješolski in drugi učitelji z ustrezno strokovno iz° la, 
brazbo, ki so predmet poučevali v gimnaziji najmanj dve l0'j 
- upokojeni visokošolski učitelji in sodelavci ter upokoje11 

srednješolski učitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz prve oziro"1 

druge alineje. 

31. člen 
(glavni ocenjevalec In vodje ocenjevalcev) 

Državni izpitni center na predlog predsednika državne pre , °Vi 
metnekomisije izmed izbranih ocenjevalcev imenuje glavner 
ocenjevalca za posamezni maturitetni predmet za teko' 
koledarsko leto. Za glavnega ocenjevalca je lahko imenova i]e 
le srednješolski učitelj. "ai 

lic 

% 
fsi, 
% 
'o 

Glavni ocenjevalec: „ 
- pripravi končno redakcijo izpitnega materiala ter navodil 
ocenjevanje, 
- usklajuje delo vodij ocenjevalcev In ocenjevalcev ter usk"' 
juje merila pri ocenjevanju, 
- organizira postopek pretvorbe točk v ocene, 
- pripravi poročilo o poteku maturitetnih izpitov. 

Državni izpitni center lahko na predlog predsednika držav"' 
predmetne komisije izmed izbranih ocenjevalcev imenuje tu'' 
več vodij ocenjevalcev, ki pomagajo glavnemu ocenjevalpid 
pri njegovem delu 

N 

S* 
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32. člen 
(ocenjevanje v točkah) 

Pj1 Pn pisnem in ustnem delu izpita ter uspeh pri vsebinah 
javnostih iz pete alinee 19. člena tega zakona, se oce- 

(j, v |°čkah na način, ki ga opredeli predmetni izpitni 
j, 9 ln 9a za posamezni izpitni rok podrobneje določi na predmetna komisija. 

S<atU. ki nima izkazanega uspeha pri vsebinah in dejav- 
hj:12 Prejšnjega odstavka tega člena, se pri točkovanju 
srn i "Poštevajo le točke za pisni in ustni oziroma samo za đel izpita. 

vn.a maturitetna komisija na predlog državne predmetne 
„ 'is določi merila za pretvorbo točk v ocene. Pretvorba 

'okiT bit' enaka na sP°mladanskem in jesenskem izpit- 
33. člen 

(ocenjevalna lestvica) 

a j lestvica za maturitetne predmete je petstopenj- 
iv obsega ocene nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), Vd°bro (4) in odlično (5) 

"a nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne. 

34. člen 
(splošni uspeh pri maturi) 

'uril llsPeh Pri ma,ur' se izraža v točkah kot vsota ocen iz ini , predmetov. Pri predmetih, opravljenih na višji 
^ zahtevnosti, se vsoti prišteje dodatno število točk, in 

&.arni dobro (3) se prišteje ena točka; - oceni prav 
itJ.' se prištejeta dve točki; ni odlično (5) se prištejejo tri točke. 

ia u |'slovenskem jeziku in književnosti, na območjih, kjer 
9ad vanska oziroma madžarska narodna skupnost pa za jj n'ke teh skupnosti uspeh pri italijanskem jeziku in 
„iu^sti oziroma madžarskem jeziku in književnosti, se 
H1.18 po lestvici od 1 do 8 tudi v primeru, če je v maturitet- 
■a Hftnem katalogu za te maturitetne predmete predvi- 

safT>o ena raven zahtevnosti. 

•0lo«'dat pri maturi uspešno opravi tri izbirne predmete, se j sni uspeh pri maturi upoštevata dva najbolje ocenjena 
'3 DrnHmnto 

,S ocena tretjega izbirnega predmeta ne more nado- 
' ij "egativne ocene prvega ali drugega izbirnega pred- 

35. člen 
(opravljena matura) 

ijdat je opravil maturo, če je pri vseh maturitetnih pred- 
dosegel pozitivno oceno. 

I' ■ M je pri 
i .ni ravni zahtevi 

enem izmed obveznih predmetov na 
i ; ■ »vi u zahtevnosti dosegel najmanj 80% točk, potreb- 
11 ® Pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno oce- 
(i J;6 je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, 

n pozitivno in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel 
"arij oceno dobro (3). 

i j "at, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov na osnovni 
j, Zahtevnosti dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za 
J10 oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je 
jrjalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen 
k no in je vsaj pri enem izmed njih dosegel najmanj 
0 đobro (3). 

36. člen 
(Izboljšanje ocen) 

3at, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima 

pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita iz posa- 
meznega maturitetnega predmeta. Na prvem naslednjem 
izpitnem roku lahko izboljšuje oceno le pri enem maturitet- 
nem predmetu. 

Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena. 

37. člen 
(popravljanje negativnih ocen) 

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, 
ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja negativno 
ocenjenih predmetov v naslednjem izpitnem roku. 

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 24. člena tega 
zakona opravlja maturo v dveh delih, lahko uveljavlja to pra- 
vico po tem, ko je opravljal tudi drugi del mature. 

38. člen 
(prvo opravljanje mature) 

Izboljševanje ocene v prvem naslednjem izpitnem roku, prvo 
popravljanje negativne ocene in prvo opravljanje posameznih 
izpitov iz 25. člena tega zakona se šteje kot prvo opravljanje 
mature. 

39. člen 
(seznanitev z oceno in popravek napak) 

Kandidat mora biti seznanjen s točkovno oceno, oceno matu- 
ritetnih predmetov in s splošnim uspehom pri maturi, ima 
pravico vpogledav ocenjevalni list in lahko zahteva popravek 
napak pri oceni. 

40. člen 
(maturltetno spričevalo) 

Kandidat, ki je opravil maturo, dobi maturitetno spričevalo. 

Minister izda maturantom, ki so dosegli izjemen splošni 
uspeh, maturitetno spričevalo z odliko - summa cum laude. 

Izjemen splošni uspeh iz prejšnjega odstavka določi Državna 
maturitetna komisija. 

41. člen 
(podzakonski predpis) 

Izpitni red ter načine in postopke prijave k maturi oziroma 
k posameznemu izpitu, ocenjevanja pisnega oziroma ustnega 
dela iz pita, vpogleda v ocenjevalni list kandidata in popravka 
napak pri oceni pisnega ali ustnega dela izpita ter podelitve 
maturitetnih spričeval določi minister. 

VI. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV 

42. člen 
(pritožba na šolsko maturitetno komisijo) 

Zaradi kršitev postopka pri opravljanju izpita je dovoljena 
pritožba na šolsko maturitetno komisijo. 

Pritožbo lahko kandidat vloži v 24 urah po opravljanju posa- 
meznega izpita. 

Šolska maturitetna komisija odloči o pritožbi v dveh dneh od 
prejema pritožbe. 

Pri reševanju pritožbe ne smejo odločati člani šolske maturi- 
tetne komisije, ki so udeleženi v postopku, v zvezi s katerim je 
vložena pritožba. 

43. člen 
(pritožba na Državno maturitetno komisijo) 

Zoper odločitev šolske maturitetne komisije iz 42. člena tega 
zakona se kandidat lahko pisno pritoži na Državno maturi- 
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tetno komisijo v treh dneh po prejemu odločbe. Odločitev 
Državne maturitetne komisije je dokončna. 

44. člen 
(določitev nove ocene) 

Če šolska maturitetna komisija ugotovi, da so kršitve 
postopka pri izvedbi mature vplivale na izpitno oceno, jo 
razveljavi in določi novo oceno na način in po postopku, ki ju 
določi minister na predlog Državne maturitetne komisije. 

Če se izdelek kandidata po tem, ko ga je oddal, izgubi ali 
uniči, se ocena določi na način in po postopku, ki ju določi 
minister na predlog Državne maturitetne komisije. 

VII. TAJNOST 

45. člen 
(uradna tajnost) 

Gradiva, ki vsebujejo izpitna vprašanja, naloge, šifre kandida- 
tov in ocene pisnih izdelkov so uradna tajnost. Označena 
morajo biti kot izpitna tajnost, stopnja tajnosti strogo zaupno. 

Člani Državne maturitetne komisije, državnih predmetnih 
komisij, šolskih maturitetnih komisij, šolskih predmetnih 
komisij, delavci Državnega izpitnega centra in druge fizične 
ter pravne osebe, ki imajo dostop do izpitnega gradiva in šifer 
kandidatov, so dolžni varovati izpitno tajnost in ravnati 
s podatki in gradivi v skladu s pravili o izpitni tajnosti, ki jih 
določi minister na predlog Državne maturitetne komisije. 

Člani in druge fizične ter pravne osebe iz prejšnjega odstavka, 
ki ravnajo v nasprotju s tem zakonom in pravili o izpitni 
tajnosti, so odškodninsko in kazensko odgovorni. 

Člana iz drugega odstavka, ki je kršil izpitno tajnost, ministe- 
roziroma ravnatelj šole takoj razreši. 

Delavci iz drugega odstavka tega člena so disciplinsko, 
odškodninsko in kazensko odgovorni v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi. 

VIII. ZBIRANJE iN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

46. člen 
(seznami evidenc z osebnimi podatki) 

Državni izpitni center vodi evidenci: 
1. kandidatov, 
2. ocenjevalcev. 

Evidenca kandidatov vsebuje: 
- ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo 
rojstva, prebivališče, enotno matično številko občana in pred- 
hodno pridobljeno izobrazbo; 
- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri maturitet- 
nih predmetih v 3. in 4. letniku gimnazije oziroma na maturi- 
tetnem tečaju; 
- točkovno oceno, oceno maturitetnih predmetov in splošni 
uspeh pri maturi. 

Evidenca ocenjevalcev vsebuje: 
- ime in priimek zunanjega ocenjalca, datum, kraj, občino in 
državo rojstva, prebivališče, žiro račun ter enotno matično 
številko občana, 
- podatke o strokovni izobrazbi, pedagoških izkušnjah, 
napredovanju v naziv srednješolskega učitelja ali izvolitvi 
v naziv visokošolskega učitelja in sodelavca. 

Za kandidate, ki opravljajo maturo oziroma izpite iz posamez- 
nih maturitetnih predmetov na izpitnih centrih, vodi Državni 
izpitni center tudi naslednje evidence: 
1. zapisnikov sej šolske maturitetne komisije, 
2. zapisnikov o maturi, 
3. poročil o maturi. 

47. člen 
(uporaba evidenc) 

Osebni podatki iz evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo 
in posredujejo za potrebe Državnega izpitnega centra Pr' 
izvedbi in analizi mature, gimnazij, ministrstva, pristojnega » 
šolstvo ter univerz in samostojnih visokošolskih zavodov p" 
izvedbi vpisa v visoko šolstvo. 
Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo oseb"' 
podatki uporabiti in objaviti tako, da identiteta kandidata 
oziroma zunanjega ocenjevalca ni razvidna. 

48. člen 
(shranjevanje evidenc) 

Evidenca kandidatov se trajno hrani v skladu s predpisi. 

IX. KAZENSKA DOLOČBA 

49. člen 
(denarna kazen) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuj® 
pravna ali fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 45. členoi" 
tega zakona. 
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuj® 
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT tudi odgovorna osel" 
pravne osebe. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

50. člen 
(matura v letih 1995-97 in 1998-99) 

Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega zakona kandidat. ^ 
opravlja maturo v letih 1995-1997 in v letih 1998-1999, iz"" 
maturitetne predmete v skladu z maturitetnim izpitnim katalo* 
gom, ki je veljal ob uveljavitvi tega zakona. 

Ne glede na določbe 6. člena tega zakona kandidat, ki "J 
opravljal maturo v letih 1995-1997, opravi maturo, če je P' 
vseh predmetih dosegel pozitivno oceno na osnovni raV 
zahtevnosti 

51. člen 
(srednješolski učitelji pred šolskim letom 1996/97) 

k 

Srednješolski in drugi učitelji iz druge alineje 
odstavka 30. člena tega zakona so tudi učitelji, ki so P'e" 
šolskim letom 1996/97 poučevali predmet v štiriletnem izob" 
ževalnem programu srednjega izobraževanja. 

52. člen 
(Imenovanje komisi|) 

Državna maturitetna komisija se imenuje v treh mesecih P° 
uveljavitvi tega zakona. Ne glede na določilo petega odsta^® 
8. člena tega zakona se polovica članov imenuje za dobo trej 
let. Člani, ki se imenujejo za dobo treh let, se določr 
z žrebom. 
Do imenovanja Državne maturitetne komisije opravlja nje"' 
naloge Republiška maturitetna komisija. 

Dosedanje Republiške predmetne komisije nadaljuj«!0 

z delom do 31. 12. 1995 kot Državne predmetne komisije. N8 

glede na določilo petega odstavka 10. člena tega zakona 58 

pri prvem imenovanju članov v skladu s tem zakonom imenuj4 

polovica članov za dobo treh let. Člani, ki se imenujejo z> 

dobo treh let, se določijo z žrebom. 

53. člen 
(sprejem podzakonskega predpisa) 

Podzakonske predpise iz 15., 41., 44. in 45. člena tega zakon* 
sprejme minister najkasneje v šestih mesecih po uveljavit^ 
tega zakona. Do sprejema podzakonskih predpisov veljaj0 

določbe Pravilnika o maturi (Ur.l. RS, št. 50/93, 52/94, 20/96) 
če niso v nasprotju z določili tega zakona. 
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JU8 In druge akte iz svoje pristojnosti Državna maturitetna 
3lia sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

**k°n°m o maturi dobivamo samostojno zakonsko ureditev 
izobraževanja v splošnih in strokovnih gimnazijah 

hi preh°dom v visoko šolstvo, ki dopolnjuje ureditev sred- io Iskega izobraževanja v predlogu nove šolske zakono- 

obdobju, v katerem se je srednjo šolo končalo brez zak- 
"ega oziroma drugačnega »zrelostnega izpita«, je bila 

j. 6'0 Zakona o usmerjenem izobraževanju (1989) matura 
e °

Wo opredeljena kot preizkus znanj, potrebnih za nada- 
£i* izobraževanja v programih za pridobitev višje in 
C*6 izobrazbe. Zakonska novela mature niti normativno niti 
H^Ptualno ni podrobneje opredelila, pač pa je to prepu- 
J Podzakonskemu predpisu in Republiški maturitetni 
^iji kot posebnemu strokovnemu organu. Strokovno, raz- 
L°'n organizacijsko delo pri dosedanji pripravi mature je 
S drugim prispevalo vrsto normativnih in konceptualnih 
tlstv' •*' ie ~ sedanjem preoblikovanju srednjega 
K>6 *'* usmerjenega izobraževanja v splošno in poklicno 'Sevalno vertikalo - potrebno utemeljiti v posebnem 
yskem aktu. 

Povzema vse temeljne opredelitve, ki so se izoblikovale 
^°«ovnih razpravah v zadnjih petih letih ter jih prilagaja 
f"reditv, izobraževanja v Republiki Sloveniji. Kandidat pri 

opravlja tri skupne in dva izbirna predmeta, lahko pa 
Jvlia še en dodaten izbirni predmet. Maturitetne predmete 
r o opravlja na osnovni in višji ravni zahtevnosti. 

*L&KE: 

54. člen 
(sprejem meril) 

55. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Strokovno pripravo in potek mature vodi Državna maturitetna 
komisija ob sodelovanju z državnimi predmetnimi komisijami 
ter šolskimi maturitetnimi oziroma predmetnimi komisijami. 
Pri pripravi in poteku mature ima posebno vlogo tudi Državni 
izpitni center. Podlaga za pripravo in opravljanje mature so 
maturitetni oziroma predmetni izpitni katalogi, kijih na pred- 
log Državne maturitetne komisije potrdi Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje. V katalogih po posameznih maturitet- 
nih predmetih so med drugim navedeni cilji mature oziroma 
načini in oblike preverjanja znanja. 

Maturo opravlja dijak po uspešno končanem četrtem letniku 
gimnazije oziroma uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. 
V primerjavi z dosedanjo ureditvijo zakon ne prinaša bistvenih 
novosti glede pravic kandidatov, ki opravljajo maturo, delno 
pa jih razširja. To velja predvsem za kandidate, ki so starejši 
od 25 let ter za kandidate s posebnimi potrebami, pa tudi za 
kandidate iz t. i. predmaturitetnih generacij. Ocenjevanje pri 
maturi poteka po načelih zunanjega preverjanjem znanja, del 
ocene pa je dosežen tudi z notranjim preverjanjem znanja. 

Pri zakonskem besedilu je bila pozornost posvečena tudi 
tistim poglavjem, ki jih na ravni podzakonskega predpisa 
doslej ni bilo mogoče urediti dovolj koherentno. Gre pred- 
vsem za opredelitev uradne tajnosti, zbiranja in varstva oseb- 
nih podatkov in za kazenske določbe. 
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