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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 ORGANIZACIJI 

IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-C) 

- skrajšani postopek - EPA 728 - III 

SKUPINA POSLANCEV 
(prvopodplsanl Jože Tanko) 

Ljubljana, 20. december 2002 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter 
114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 
35/2002) vlagajo podpisani poslanci v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA. 

1 Jože Tanko 
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Na podlagi 142. člena Poslovnika Državnega zbora predlagajo, 
da predlog zakona Državni zbor obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave 
predloga zakona, saj gre za manj zahtevno spremembo in 
dopolnitev zakona. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo sodeloval prvopodpisani poslanec 
Jože Tanko. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

S predlogom zakona želimo dopolniti veljavni Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list, št. 12/96, 64/01 in 
108/02). Z novelo zakona želimo doseči, da se subvencije šolskih 
prevozov dijakov in študentov, ki so sedaj določene z vladnim 
sklepom iz leta 1997, uredijo z zakonom. Hkrati želimo tudi zvišati 
višino subvencije mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in 
študentov iz dosedanjih 17 na 60 odstotkov in sicer za vse tiste, 
ki se šolajo 5 kilometrov oziroma več od kraja bivanja. 

Znanje se danes povsod piše z veliko začetnico. Šolska izobrazba 
vse bolj določa položaj posameznika v družbi, zato mora država 
vsakogar, ki si to izobrazbo želi pridobiti, tudi vzpodbujati in mu po 
svojih močeh pomagati. V skladu s tem je potrebno zagotavljati 
enake možnosti za izobraževanje, saj menimo, da v Sloveniji vsi 
šolajoči otroci nimajo enake izhodiščne možnosti za pridobitev 
izobrazbe. Ni sprejemljivo, da se med otroki dela razlika na tiste, 
ki živijo v mestih ali primestnih krajih, in na tiste, ki živijo na podeželju 
oziroma prihajajo iz manjših, bolj odmaknjenih krajev ter socialno 
nespodbudnih okolij. Standard prebivalcev na podeželju že nekaj 
let opazno pada, kar se neposredno odraža v vse večjih socialno- 
ekonomskih težavah, vedno višji brezposelnosti z izginjanjem 
perspektivnih delovnih mest in praznjenju podeželja. Ob vsem 
tem pa mora družina na podeželju prevzemati nekatere dodatne 
stroške, med katere spadajo tudi visoki stroški šolskih prevozov 
za dijake in študente. Marsikatera podeželska družina jih kljub 
vsakodnevnemu odrekanju ne zmore plačevati, saj gre večino 
sredstev za šolo že za nabavo knjig, zvezkov in drugih učnih 
pripomočkov. Še posebej, so izpostavljene družine, z več hkrati 
šolajočimi se otroki, ki so na podeželju v večini. Tako so nekateri 
sposobni otroci prisiljeni ostati doma, s tem pa si večina izmed 
njih tudi zapre možnost za pridobitev želene izobrazbe in s tem 
tudi možnost do dobrega delovnega mesta. 

Razlog za sprejem omenjene novele zakona je zato omogočiti 
vsem, ki se želijo šolati enake možnosti in enake pogoje za 
pridobitev ustreznega znanja in izobrazbe. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

V Sloveniji je ogromno število družin, katerih otroci (dijaki in 
študentje) se vozijo v šolo v oddaljene kraje pet kilometrov ali več 
izven kraja bivanja in ti so v neenakopravnem položaju s tistimi 
družinami, katerih otroci se šolajo v domačem kraju ali v bližini 
kraja bivanja, saj imajo slednji minimalne prevozne stroške oziroma 
jih sploh nimajo. 

S predlagano dopolnitvijo zakona bi prepolovili prevozne stroškov 
dijakom in študentom, ki se vozijo v šolo v bolj oddaljene kraje ter 
s tem zmanjšali finančne obremenitve ter vse večje razlike med 
podeželskimi in mestnimi otroci. 

Glavni cilj zakona je omogočiti enakopravnejše vključevanje otrok 
iz bolj odmaknjenih predelov v izobraževalni sistem in v našo 
družbo. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZA 
PRORAČUN 

Vlada RS je 30. decembra 1997 sprejela sklep o določitvi višine 
subvencije mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in študentov, 
ki se šolajo izven kraja bivanja. Sklep, ki je v veljavi od 1. februarja 
1998, določa, da višina subvencioniranja mesečnih vozovnic za 
prevoze dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja 
znaša 17 odstotkov polne cene mesečne vozovnice. 

Iz državnega proračuna RS se za regresiranje prevozov dijakom 
v letu 2003 namenja 1.687.100.000 tolarjev, v letu 2004 
2.067.120.000 tolarjev; za regresiranje prevozov študentom pa 
se iz proračuna RS v letu 2003 namenja 605.997.000 tolarjev, v 
letu 2004 pa 225.936.000 tolarjev. 

Predlog zakona zvišuje višino subvencije za polno ceno mesečne 
vozovnice iz 17 na 60 odstotkov, kar pomeni dodatne finančne 
obveznosti iz državnega proračuna v višini približno 2.300.000.000 
tolarjev za obdobje od 1. 9. do 31.12. 2003 ter dodatnih 
6.900.000.000 tolarjev za leto 2004. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Doda se novi osmi odstavek 81. člena, ki se glasi: 

»Ne glede na določbo enaindvajsete alinee sedmega odstavka 
tega člena se iz sredstev državnega proračuna zagotavlja 60 
odstotkov sredstev za subvencioniranje prevozov učencev, 
vajencev, dijakov in študentov, ki bivajo ali se vsakodnevno vozijo 
v šolo pet kilometrov ali več izven kraja stalnega prebivališča.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 1. septembra 2003. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

V prvem členu je določeno, da se iz državnega proračuna RS 
med drugim dodatno zagotavlja tudi 60 odstotkov sredstev za 

subvencioniranje prevozov učencev, vajencev, dijakov in 
študentov, ki bivajo ali se vsakodnevno vozijo v šolo pet kilometrov 
ali več izven kraja bivanja. 

zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, 

domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno 
dejavnost, 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE 

1. Javne šole 

a) Državni proračun 

81. člen 
(šole) 

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače s prispevki 
in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in 
zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi 
ter s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki in drugi 
osebni prejemki za pripravnike: 

osnovnim šolam za izvedbo obveznega programa, 
dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik 
individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur 
interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi, 
podaljšanega bivanja od prvega do četrtega razreda in najmanj 
50% sredstev za podaljšano bivanje od petega do šestega 
razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev 
prvega razreda, 

glasbenim šolam za izvedbo programa osnovnega 
glasbenega izobraževanja, 

šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, razen za delavce, ki 
opravljajo zdravstvene storitve, 

domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno 
dejavnost, 

poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim šolam, 

gimnazijam in 

višjim strokovnim šolam. 

Sredstva za delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve, se 
zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo 
financiranje na področju zdravstva. 

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za 
materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo nepremičnin in opreme: 

poklicnim, srednjim tehniškim in drugim strokovnim šolam, 

gimnazijam in 

višjim strokovnim šolam. 

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva 
za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in normativi za 
izvedbo osnovnošolskega izobraževanja iz prve alinee prvega 
odstavka tega člena, in sicer za: 

nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, 

nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni 
inventar, 

potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, 

stroške obveznih ekskurzij, 

oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu 
z odločbo o usmeritvi, 

prevoze učencev s posebnimi potrebami v skladu z določbo 
šestega odstavka 56. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list 
RS, št. 12/96 in 33/97) ob pouka prostih dnevih in 

prevoze predšolskih otrok v skladu s 15. členom zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 
54/00). 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za investicije 
v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole, gimnazije, 
šole oziroma zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole narodne 
skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole, 
katerih ustanovitelj je država. 

Če je ustanovitelj gimnazije mestna občina, sredstva iz prvega in 
tretjega odstavka tega člena v celoti ali v določenem deležu 
zagotavlja mestna občina v skladu s pogodbo, ki jo skleneta 
mestna občina in Vlada Republike Slovenije. 
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Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za 
dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja: 

del prispevkov za pokojninsko zavarovanje za vajence z 
učno pogodbo, 

del prispevkov za invalidsko zavarovanje učencev, vajencev, 
dijakov in študentov višjih šol za primer nesreče pri praktičnem 
izobraževanju, 

sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov 
in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za 
izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu 
in zdomstvu ter Romov, 

sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado, 

sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega izpita 
ter za preverjanje znanja učencev ob koncu posameznih 
obdobij v osnovni šoli, 

sredstva za razvoj poklicnega izobraževanja vajencev, 

sredstva za izvedbo programa Urada Republike Slovenije za 
mladino, 

sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimentalno 
dejavnost, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev, informacijsko-dokumentacijsko in 
muzejsko dejavnost, 

sredstva za strokovna posvetovanja in delo strokovnih 
društev, 

sredstva za razvoj učne tehnologije, 

sredstva za šolo za ravnatelje, 

sredstva za dopolnilni pouk slovenskega jezika za otroke 
slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini, 

sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov, za 
mednarodno sodelovanje, za delovanje šolskih knjižnic in 
mediotek ter učbeniških skladov, 

sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ter 
študentov višjih šol in za posebne oblike dela z nadarjenimi, 

sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za 
subvencioniranje šolnin, 

sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter za 
subvencioniranje cene strokovne literature, 

sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva, 

sredstva za šolsko televizijo in radio, 

sredstva za razvojno in svetovalno delo v vzgoji in 
izobraževanju, 

sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev in dijakov, 

sredstva za subvencioniranje prevozov In prehrane za 
učence, vajence In dijake ter študente višjih šol, 

del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov, 

sredstva za mednarodno dejavnost, 

sredstva za podporo izobraževalne dejavnosti v zamejstvu, 

sredstva za delovanje strokovnih svetov, 

sredstva za raziskovalno in inovativno dejavnost učencev, 
dijakov, vajencev in študentov višjih šol, 

sredstva za obvezne zdravniške preglede dijakov, vajencev 
in študentov višje strokovne šole zaradi praktičnega pouka 
oziroma praktičnega izobraževanja, 

sredstva za izvedbo obravnave in postopkov usmerjanja 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z 
zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za 
varstvo vozačev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih 
zveri. 
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Predlog zakona o 

ZAGOTAVLJANJU POGOJEV ZA 

OPRAVLJANJE FUNKCIJE 

PREDSEDNIKA REPURLIKE (ZZPOFPR) 

- tretja obravnava - EPA 489 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1517-0003 
Številka: 020-00/2002-1 
Ljubljana, 09.01.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 3. redni seji dne 9.1.2003 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU POGOJEV ZA 
OPRAVLJANJE FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi tretjega odstavka 
137. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

Ksenija Globokar, namestnica direktorja Službe Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo, 
mag. Janez Pogorelec, državni podsekretar v Službi Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU POGOJEV 
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE PREDSEDNIKA 

REPUBLIKE (ZZPOFPR) 

1. Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon ureja zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za 
opravljanje funkcije predsednika republike, podlage za 
organizacijo in delovanje urada predsednika republike ter pravice 
predsednika republike po prenehanju funkcije. 

2. člen 

V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

3. člen 

Sedež predsednika republike je v Ljubljani. 

Za izvrševanje funkcije predsednika republike vlada v soglasju s 
predsednikom republike določi prostore za delovanje urada 
predsednika republike, prebivanje predsednika republike in 
protokolarne objekte. 

4. člen 

Sredstva za delo predsednika republike in urada predsednika 
republike se določijo v državnem proračunu na predlog 
predsednika republike. 

O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča predsednik 
republike. 
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Nadzor nad uporabo sredstev iz prvega odstavka tega člena 
opravlja računsko sodišče. 

5. člen 

Pogoje za opravljanje funkcije predsednika republike zagotavljajo 
vlada, ministrstva in drugi državni organi v skladu s predpisi. 

6. člen 

Varovanje predsednika in objektov, ki jih uporablja, zagotavlja 
policija. 

2. Urad predsednika republike 

7. člen 

V Uradu predsednika republike se zagotavlja izvrševanje zadev 
v zvezi z opravljanjem funkcije predsednika republike. 

8. člen 

Urad predsednika republike vodi generalni sekretar. Generalnega 
sekretarja urada imenuje in razrešuje predsednik republike. 

Generalni sekretar skrbi po navodilih predsednika republike za 
izvrševanje vseh zadev v zvezi z opravljanjem funkcije in 
pristojnosti predsednika republike in pri tem sodeluje z drugimi 
državnimi organi ter z organi lokalnih skupnosti. 

Generalni sekretar ima pri vodenju urada predsednika republike 
enaka pooblastila kot jih ima predstojnik državnega organa v 
skladu z zakonom. 

Akt o notranji organizaciji in o sistemizaciji delovnih mest v uradu 
predsednika republike izda generalni sekretar s soglasjem 
predsednika republike. 

Generalni sekretar je odredbodajalec za uporabo sredstev za 
delo predsednika republike in urada predsednika republike. 

Generalni sekretarje za svoje delo in za delo urada predsednika 
republike odgovoren predsedniku republike. 

Generalni sekretar ima namestnika, ki ga imenuje in razrešuje 
predsednik republike. 

Za urejanje položaja in pravic generalnega sekretarja in njegovega 
namestnika se smiselno uporabljajo predpisi o funkcionarjih v 
državnih organih. 

9. člen 

Zadeve, ki so neposredno povezane z opravljanjem funkcije in 
pristojnosti predsednika republike izvršujejo generalni sekretar, 
namestnik generalnega sekretarja, šef kabineta predsednika 
republike in svetovalci predsednika republike. 

Šefa kabineta predsednika republike in svetovalce predsednika 
republike imenuje in razrešuje predsednik republike. 

Predsednik republike lahko imenuje šefa kabineta in svetovalce 
predsednika republike na položaj funkcionarja v državnih organih 
v skladu z zakonom. 

Funkcionarjem v uradu predsednika republike preneha funkcija 
z odstopom, z razrešitvijo oziroma, ko nastopi funkcijo novo 
izvoljeni predsednik republike. 

Za pravice funkcionarjev v uradu predsednika republike do plače 
in nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil, do 
socialnega zavarovanja in dopustov ter za pravice po prenehanju 
mandata se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih 
v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 24/91, 
4/93). 

10. člen 

Delavci v uradu predsednika republike, ki opravljajo druge 
strokovne in tehnične naloge v službah predsednika republike, 
imajo položaj in pravice javnih uslužbencev. 

Zaposleni v drugem državnem organu je lahko, po dogovoru s 
predstojnikom organa, zaradi opravljanja zadev iz pristojnosti 
urada predsednika republike, razporejen na delovno mesto v 
urad predsednika republike. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ostane zaposleni v delovnem 
razmerju pri državnem organu, iz katerega je prerazporejen, ali 
pa sklene delovno razmerje v uradu predsednika republike. 

3. Obveščanje predsednika republike 

11. člen 

Predsednik državnega zbora, predsednik vlade, ministri in nosilci 
drugih javnih funkcij v Republiki Sloveniji obveščajo predsednika 
republike o zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje njegove 
funkcije in pristojnosti. 

12. člen 

Predsednik državnega zbora in predsednik vlade zagotavljata 
obveščanje predsednika republike o sejah in sprejetih odločitvah 
državnega zbora oziroma vlade, z zagotavljanjem gradiv o 
zadevah, ki so nujne za izvrševanje njegove funkcije in pristojnosti. 

Predsednik državnega zbora in predsednik vlade obveščata 
predsednika republike o zadevah, ki so posebnega pomena za 
opravljanje njegove funkcije in mora biti predsednik republike o 
njih sproti obveščen. 

Predsednik državnega zbora in predsednik vlade morata 
zagotoviti, da se predsedniku republike tekoče pošilja gradivo o 
zadevah, ki so na dnevnem redu sej državnega zbora in vlade 
ter njunih delovnih teles. 

4. Plača in druge pravice iz dela predsednika 
republike 

13. (14.) člen 

Predsednik republike ima pravico do plače v skladu z zakonom, 
ki ureja plače funkcionarjev v državnih organih. 

Za pravice predsednika republike do dopustov, do nadomestil, 
do drugih osebnih prejemkov in povračil, ter do socialnega 
zavarovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih. 
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5. Položaj in pravice zakonca predsednika 
republike v zvezi z opravljanjem protokolarnih in 
drugih družabnih obveznosti 

14. (15.) člen 

Zakonec predsednika republike ima pravico do mesečnega 
nadomestila za kritje stroškov, ki jih ima zaradi opravljanja 
protokolarnih in drugih družabnih obveznosti v višini 15% plače 
predsednika republike. 

15.(16.) člen 

Zakonec predsednika republike, ki je v delovnem razmerju, ima 
pravico do plačane odsotnosti z. dela za čas, ko opravlja 
protokolarne in druge obveznosti. V tem času ima pravico do 
nadomestila plače v višini plače, ki bi jo prejel za delo na svojem 
delovnem mestu. 

Zakonec predsednika republike, ki je v delovnem razmerju, lahko 
za čas trajanja mandata predsednika republike prekine delovno 
razmerje, pri čemer mu pravice iz delovnega razmerja mirujejo. V 
tem času ima pravico do mesečnega prejemka v višini 20 % 
plače predsednika republike, ta čas pa se mu tudi šteje v delovno 
in zavarovalno dobo po predpisih o delovnih razmerjih in o 
socialnem zavarovanju. Sredstva za plačilo navedenega 
mesečnega prejemka in vseh prispevkov se zagotavljajo iz 
državnega proračuna. 

Položaj in pravice zakonca predsednika republike po tem zakonu 
veljajo tudi za osebo, ki s predsednikom republike živi v 
zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi. 

6. Pravice predsednika republike po prenehanju 
funkcije 

16. (17.) člen 

Predsednik republike ima po prenehanju funkcije pravico do naziva 
bivši predsednik republike in pravico do udeležbe na državnih 
svečanostih v skladu s protokolarnimi pravili. 

17. (18.) člen 

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih 
razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge 
ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače 
predsednika republike, dokler se ne zaposli oziroma dokler ne 
izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje 
eno leto po prenehanju mandata. 

Pravica do nadomestila plače se lahko podaljša do izpolnitve 
pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje še za 
eno leto. 

Čas iz prejšnjega odstavka se šteje predsedniku republike, ki mu 
je prenehala funkcija, v delovno dobo. V tem času je socialno 
zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v 
delovnem razmerju. 

18. (19.) člen 

Predsednik republike, ki je do izvolitve opravljal trajno funkcijo v 
državnem organu, ima po prenehanju mandata pravico nadalje 
opravljati prejšnjo funkcijo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje te 
funkcije in če v treh mesecih po prenehanju funkcije predsednika 
republike sporoči pristojnemu organu, da želi nadalje opravljati 
prejšnjo funkcijo. 

19. (20.) člen 

Predsednik republike, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju v 
državnem organu v javnem zavodu, javnem podjetju, javni agenciji 
ali v javnem skladu, ima pravico, da se v treh mesecih po 
prenehanju funkcije predsednika republike vrne na delo, ki ga je 
opravljal ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove 
strokovne izobrazbe. 

20. (21.) člen 

Predsednik republike, ki se po prenehanju funkcije in pravic iz 17. 
(18.) člena ne zaposli oziroma ne začne opravljati dejavnosti, na 
podlagi katere je obvezno zavarovan po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ima, dokler se ne zaposli ali začne 
opravljati dejavnosti, vendar največ do izpolnitve pogojev za 
upokojitev po splošnih predpisih, pravico do mesečnega prejemka 
v višini 80 % plače predsednika republike. Če se predsednik 
republike, ki mu je prenehala funkcija, zaposli ali začne opravljati 
dejavnost, na podlagi katere je obvezno zavarovan in njegova 
plača oziroma plača in dobiček iz opravljanja dejavnosti ne presega 
mesečnega prejemka iz prejšnjega stavka, ima pravico do 
mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim prejemkom 
in plačo oziroma plačo in dobičkom. 

V času, v katerem predsednik republike, ki mu je prenehala 
funkcija, prejema mesečni prejemek iz prvega stavka prejšnjega 
odstavka, je socialno zavarovan po predpisih o socialnem 
zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, ta čas pa 
se mu tudi šteje v delovno dobo. 

Predsednik republike, ki se je po prenehanju funkcije upokojil, 
ima, če njegova pokojnina ne presega mesečnega prejemka iz 
prvega stavka prvega odstavka tega člena, pravico do 
mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim prejemkom 
in pokojnino. 

Sredstva za plačilo mesečnih prejemkov iz prejšnjih odstavkov 
in prispevkov za socialno varnost iz drugega odstavka tega člena 
se zagotavljajo iz državnega proračuna. 

21. (22.) člen 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do varovanja 
objekta, v katerem prebiva, največ eno leto po prenehanju 
opravljanja funkcije. Pravico do varovanja v enakem obsegu ima 
tudi po preteku časa iz prejšnjega stavka, če policija ugotovi 
potrebo po varovanju. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do 
pisarniškega prostora (v nadaljevanju: pisarna), svetovalca in 
delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge, ter uporabe 
službenega vozila z voznikom, ki opravlja tudi naloge osebnega 
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varovanja, za čas, kolikor je opravljal funkcijo predsednika, vendar 
največ pet let. Pravico do uporabe službenega vozila z voznikom 
ima le v zvezi nalogami (dejavnostmi), ki jih opravlja kot bivši 
predsednik republike. 

Pisarno in pravico do uporabe službenega vozila z voznikom 
zagotovi vlada v soglasju s predsednikom, ki mu je prenehala 
funkcija. 

Svetovalca in delavca iz prejšnjega odstavka zagotovi urad 
predsednika republike izmed svetovalcev in delavcev iz 9. in 10. 
člena tega zakona v soglasju s predsednikom, ki mu je prenehala 
funkcija. 

Predsedniku, ki mu je prenehala funkcija, se izda diplomatski 
potni list. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima v zvezi z opravljanjem 
protokolarnih dogodkov doma ali v tujini, doživljensko pravico do 
pomoči in storitev protokola ali predstavništev Republike Slovenije 
v tujini. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico dostopa do 
arhiva iz časa, ko je opravljal funkcijo predsednika. 

22. (23.) člen 

Sredstva za delovanje pisarne morajo biti v uradu posebej 
zagotovljena. O porabi sredstev za delovanje pisarne odloča 
predsednik, ki mu je prenehala funkcija. Odredbodajalec za 
sredstva za delovanje pisarne je generalni sekretar urada. 

Finančno poslovanje za pisarno opravljata urad predsednika 
republike in ministrstvo za finance. 

23. (24.) člen 

Pravice iz 16. do 22. (17. do 23.) člena ne gredo predsedniku 

republike, ki mu je prenehala funkcija po 109. členu ustave, razen 
če ustavno sodišče z odločbo o odvzemu funkcije glede 
posameznih ali vseh pravic ne odloči drugače. 

7. Prehodne in končne določbe 

24. (27.) člen 

Določbe tega zakona o pravicah predsednika republike po 
prenehanju funkcije predsednika republike veljajo tudi za 
predsednika republike, ki mu je funkcija prenehala pred uveljavitvijo 
tega zakona. 

25. (28.) člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 41. člen zakona o 
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92). 

26. (29.) člen 

Generalni sekretar urada predsednika republike izda akt o notranji 
organizaciji In sistemizaciji delovnih mest v uradu predsednika 
republike najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko nastopi 
funkcijo predsednik republike, ki je izvoljen na volitvah leta 2002. 

Do dneva uveljavitve akta iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporablja odlok o organizaciji in delovanju služb urada predsednika 
republike (Uradni list RS, št. 20/93), če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

23. (30.) člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji dne 17. 12. 2002 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o zagotavljanju pogojev 
za opravljanje funkcije predsednika republike (zzpofpr) in sprejel 
amandmaje k predlogu zakona. Državni zbor Republike Slovenije 
je na podlagi tretjega odstavka 137. člena poslovnika državnega 
zbora naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona 
za tretjo obravnavo in ga predloži Državnemu zboru. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 8., 9., 21. in 22. 
členu predloga zakona, ki so vključeni v predlog zakona za tretjo 

obravnavo. Z amandmaji k 8. in 9. členu se za urejanje položaja in 
pravic generalnega sekretarja in nekaterih drugih funkcionarjev 
v uradu predsednika republike določa smiselna uporaba zakona 
o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/ 
91, 22/91, 24/91, 4/93). Amandmaja k 21. in 22. členu pa nekoliko 
spreminjata obseg materialnih pravic predsednika, ki mu je 
prenehala funkcija, ter obseg njegovih pravic do varovanja in 
uporabe službenega vozila. 
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Dopolnilna obrazložitev 

PREDLOGA ZAKONA 0 POROŠTVIH ZA 

KREDITE, NAJETE ZA 

REFINANCIRANJE KREDITOV PODJETIJ 

ELEKTROGOSPODARSTVA (ZPRPE) 

-nujni postopek-EPA 717-111 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij 
elektrogospodarstva - nujni postopek pošilja novo obrazložitev 

EVA: 2002-2511-0158 k 1., 6. in 7. členu navedenega predloga zakona. 
Številka: 446-27/2002-1 
Ljubljana, 14.01.2003 

K dopisu št. 446-27/2002-1 z dne 6.12.2002, s katerim je Vlada Mirko Bandelj, l.r. 
Republike Slovenije, poslala v obravnavo predlog zakona o GENERALNI SEKRETAR 

NOVA OBRAZLOŽITEV K 1., 6. IN 7. ČLENU PREDLOGA ZAKONA O 
POROŠTVIH ZA KREDITE, NAJETE ZA REFINANCIRANJE KREDITOV 
PODJETIJ ELEKTROGOSPODARSTVA - NUJNI POSTOPEK 

1. člen 

Z besedilom navedenega člena se določa, da ELES GEN d.o.o. prevzame obveznost 
za odplačevanje kredita z državnim poroštvom, ki ga je NEK d.o.o. najela pri NLB 
d.d. in da se nanj glasi novo poroštvo Republike Slovenije. S tem je dosežen cilj, ki je 
naveden v razlogih za sprejem tega zakona. 
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ELES GEN d.o.o. je bil ustanovljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z 
namenom, da vstopi v pravice in obveznosti slovenskih ustanoviteljev Nuklearne 
elektrarne Krško. Med te pravice sodi zlasti pravica do polovice poslovnega deleža v 
NEK d.o.o. in s tem povezane pravice do soupravljanja NEK d.o.o., pravica do 
prevzema polovice električne energije, proizvedene v NEK d.o.o. po polni lastni ceni 
in tudi obveznost pokrivanja morebitnih izgub NEK d.o.o. Med obveznostmi pa je 
zlasti pomembno odplačilo investicijskih kreditov, ki jih je najela NEK d.o.o. zaradi 
odplačil obveznosti iz naslova tujih investicijskih kreditov, ki so jih najeli slovenski 
ustanovitelji Nuklearne elektrarne. Te obveznosti bo ELES GEN d.o.o. odplačal iz 
razlike v ceni, ki jo bo dosegel s prodajo polovice električne energije, proizvedene v 
NEK, na trgu. 

ELES GEN d.o.o. je hčerinska firma V sto odstotni lasti javnega podjetja ELES d.o.o. 
ELES d.o.o. je ustanovila Republika Slovenija in je prav tako v njeni sto odstotni 
lasti. Gre torej za podjetji, od katerih ELES d.o.o. kot javno podjetje zasleduje cilje 
določene z določbami energetskega zakona in politiko Vlade Republike Slovenije pri 
prenosu električne energije. V tej povezavi in glede na ustanoviteljstvo prevzema v 
povezavi do ELES GEN d.o.o. vse iz tega naslova izhajajoče obveznosti. Vlada 
Republike Slovenije se je odloČila, da 50 odstotni delež v NEK d.o.o. prenese na 
ELES GEN d.o.o. 

Iz take odločitve izhaja sklenitev pogodbe o prodaji dela (50 odstotnega) poslovnega 
deleža Republike Slovenije v NEK d.o.o. ELES GEN d.o.o. S to pogodbo pa se je 
ELES GEN kot kupec zavezal najkasneje do 31.7.2002 skleniti posebno pogodbo, s 
katero bo prevzel obveznost odplačila investicijskih kreditov Nuklearne elektrarne 
Krško d.o.o. do Nove Ljubljanske banke d.d. v znesku 16.515.928.837,85 SIT. 

Takrat je bilo še načrtovano, da bodo ELES GEN d.o.o. kot novi dolžnik, Nova 
Ljubljanska banka d.d. kot upnik, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. kot dolžnik in 
Republika Slovenija kot porok sklenili pogodbo o prevzemu dolga, s katero bi se novi 
dolžnik zavezal poplačati obveznosti NEK d.o.o. do NLB d.d. iz naslova kreditnih 
pogodb št. 2010-101600880 (v nadaljevanju pogodba I) in 3021-101800218/SJ (v 
nadaljevanju pogodba II). Po stanju na dan 30.6.2002 je dolg po pogodbi I znašal 
4.165.724.764,00 SIT in po pogodbi II 12.350.204.073,92 SIT. 

Glede na stališče Nove Ljubljanske banke, da ministrstvo za finance nima pravne 
podlage za prenos poroštvo na novega dolžnika, ni brezpogojno soglašala s tem, da na 
mesto dolžnika NEK d.o.o. vstopi ELES GEN d.o.o. Zato v nadaljevanju ni prišlo do 
sklenitve pogodbe o prevzemu dolga, pač pa sta NEK d.o.o. in ELES GEN d.o.o. 
sklenila pogodbo o prevzemu izpolnitve obveznosti, s katero se je ELES GEN d.o.o. 
zavezal, da bo izpolnil dolžnikove obveznosti po Pogodbi I in po Pogodbi II do Nove 
Ljubljanske banke d.d. ob njihovi zapadlosti. S sprejetjem predlaganega zakona se bo 
Vzpostavila zakonska podlaga v smislu realizacije zgornjih pogodbenih odnosov. 

6. člen 

Kredita najeta za obveznosti pod zaporednima številkama 1 in 2 iz preglednice imata 
pogodbeno obrestno mero TOM+3,94%, krediti pod zaporednimi številkami 3-6 pa 
imajo pogodbeno obrestno mero TOM+4.20%. 
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7. člen 

Ta člen določa pravice poroka, Republike Slovenije, če slednja mora poravnati 
obveznosti do bank namesto kreditojemalcev. V primeru vnovčitve poroštva ima 
Republika Slovenija pravico teijati vračilo plačanih zneskov, povečanih za vse nastale 
stroške, od kreditojemalcev. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

Dodatno poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 MATURI Z 

0 DOPOLNJENIM PREDLOGUM ZAKONA 

(Zrnat) 

- druga obravnava - EPA 1073 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

Številka: 602-03/95-3/12 
Ljubljana, 15.01.2003 

EPA 1073 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
O Slovenije (Ur.l. RS št. 35/01) daje Odbor za kulturo, šolstvo, 

mladino, znanost in šport kot matično delovno telo DZ, po 
dopoln|enl drugI obravnavi določb 5. In 7. člena predloga 
zakona, na svoji 18. seji 15.1.2003 naslednje 

DODATNO POROČILO 
k predlogu Zakona o maturi (Zrnat) 

Omenjeni zakonski predlog je Odbor v drugi obravnavi že 
obravnaval na svoji 17. seji in sicer 7. novembra 2002. Na podlagi 
takratnih odločitev odbora je bil v skladu s 133. členom Poslovnika 
D2 pripravljen dopolnjeni predlog zakona, ki je bil objavljen v 
Poročevalcu DZ štev. 110, njegov popravek pa v štev. 112. 
Zakonski predlog je bil uvrščen tudi na dnevni red 20. seje 
Državnega zbora RS, vendar ni bil obravnavan. Na predlog 
Roberta Battellija, vodje Poslanske skupine italijanske in 
madžarske narodne skupnosti je bila namreč ta točka dnevnega 
reda v skladu s 74. členom Poslovnika DZ preložena na eno od 
naslednjih sej DZ. Predlog za preložitev obravnave je bil utemeljen 
s sklicevanjem na določbo drugega odstavka 15. člena zakona o 
samoupravnih narodnih skupnostih, po kateri so državni organi, 

kadar odločajo o zadevah, ki se nanašajo na položaj pripadnikov 
narodne skupnosti (v tem primeru 5. in 7. člen zakonskega 
predloga), dolžni predhodno pridobiti njihovo mnenje.Tako mnenje 
pa v celotnem postopku ni bilo pridobljeno. Tudi Komisija DZ za 
narodne skupnosti se do zakonskega predloga prvotno ni 
opredelila ampak šele 14. 1. 2003. 

Iz navedenih razlogov, da bi sanirali opisano pomanjkljivost v 
postopku, je Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 
naknadno pridobil manjkajoča mnenja ter na svoji 18. seji 15.1.2003 
dopolnil razpravo in odločanje o 5. in 7. členu zakonskega predloga 
v drugi obravnavi. Za sejo Odbora so člani prejeli: 

dopis vodje poslanske skupine italijanske in madžarske 
narodne skupnosti Roberta Battellija predsedniku Državnega 
zbora, z dne 26.11.2002; 
dopis Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, 
z dne 4.12.2002; 
mnenje Pomurske madžarske samoupravne skupnosti 
Lendava o predlogu zakona, z dne 5.12.2002 in 14.1.2003; 

- amandmaja Poslanske skupine italijanske in madžarske 
narodne skupnosti k 5. in k 7. členu, z dne 17.12.2002 in njun 
umik, z dne 14. 1.2003 ter 
Poročilo Komisije DZ za narodni skupnosti, z dne 14.1.2003. 

Iz navedenega dopisa Obalne samoupravne skupnosti italijanske 
narodnosti je razvidno, da se ta zavzema, da bi bila v šolah z 
italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanih območjih 
obvezni predmet skupnega dela mature izključno italijanščina. 

Pomurska madžarska samoupravna skupnost Lendava pa je 
izrazila strinjanje z rešitvijo, po kateri bi lahko v dvojezičnih šolah 
na narodnostno mešanih območjih kandidati izbirali med 
slovenščino in madžarščino kot obveznim predmetom skupnega 
dela mature. 
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Iz poročila Komisije za narodni skupnosti je razvidno, da je ta na 
podlagi mnenj predstavnikov obeh narodnih skupnosti in 
predstavnikov Vlade oblikovala svoj predlog amandmajev k 5. in 
7. členu zakonskega predloga. Oba predloga amandmajev je v 
celoti prevzel kot svoja amandmaja Odbor za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport. 

Člani Odbora o predloženih dodatnih gradivih in o navedenih členih 
niso posebej razpravljali. Seznanjeni z mnenjem predstavnika 
Vlade, da se strinja z vsebino amandmajev, ki jih je oblikovala 
Komisija za narodni skupnosti, so z večino opredeljenih glasov 
sprejeli naslednja 

amandmaja odbora: 

K 5. členu: 

Besedilo drugega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost je v šolah z 
italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela splošne ma- 
ture namesto slovenščine italijanščina, na območjih kjer živi 
madžarska narodna skupnost pa lahko kandidat izbere 
slovenščino ali madžarščino." 

Obrazložitev: 
Amandma zakonsko ureja način opravljanja mature, tako kot ta 
danes poteka v praksi. V celoti pa upošteva tudi zakonsko 
opredeljene cilje šol z italijanskim učnim jezikom oziroma 
dvojezičnih šol, ki predstavljajo temelj zaščite manjšinskih jezikov 
in kulture. 

K 7. členu: 

Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost je v šolah z 
italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela poklicne ma- 
ture namesto slovenščine italijanščina, na območjih kjer živi 
madžarska narodna skupnost pa lahko kandidat izbere 
slovenščino ali madžarščino." 

Obrazložitev: 
Amandma zakonsko ureja način opravljanja mature, tako kot ta 
danes poteka v praksi. V celoti pa upošteva tudi zakonsko 
opredeljene cilje šol z italijanskim učnim jezikom oziroma 
dvojezičnih šol, ki predstavljajo temelj zaščite manjšinskih jezikov 
in kulture. 

Po glasovanju o amandmajih je Odbor z večino opredeljenih glasov 
sprejel še 5. in 7. člen zakonskega predloga. 

* * * 

Na podlagi odločitev sprejetih na tej in na 17. seji Odbora, ki je bila 
7.11.2002 je v skladu s prvim odstavkom 133. člena Poslovnika 
DZ pripravljeno novo besedilo dopolnjenega predloga zakona 
o maturi, ki je sestavni del poročila Odbora za drugo obravnavo 
na Državnem zboru. 

Podsekretarka DZ 
Marinka Pečjak Nemec 

Rudolf Moge, l.r. 
Predsednik 
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V skladu s prvim odstavkom 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS (Ur. I. RS št. 35/02) ob upoštevanju odločitev, sprejetih 
v drugi obravnavi zakonskega predloga na 17. In 18. seji Odbora 
za kulturo, šolstvo, mladino, znanost In šport, dne 7.11.2002 
In 15.1.2003 je pripravljen naslednji, nov 

DOPOLNJENI PREDLOG 

Zakona o maturi (ZMat) 

I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa vsebino splošne mature In poklicne ma- 
ture (v nadaljnjem besedilu: matura), pravice In obveznosti 
dijakov In dijakinj ter drugih kandidatov In kandidatk za 
opravljanje mature oziroma maturitetnlh Izpitov (v 
nadaljnjem besedilu: kandidati), sestavo in pristojnosti 
maturitetnlh organov ter postopek In način opravljanja 
mature. 

2. člen 
(splošna matura) 

Splošna matura je državni izpit. 
S splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov 
znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, programom 
maturitetnega tečaja in usposobljenost za univerzitetni študij. Z 
opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo. 
Splošna matura se opravlja iz petih predmetov, od tega iz treh 
predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. 
Kandidat lahko izbere tudi šesti maturitetni predmet, ki ga izbere 
iz izbirnega dela (v nadaljnjem besedilu: predmeti splošne ma- 
ture). 

3. člen 
(poklicna matura) 

Poklicna matura je državni izpit. 
S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov 
znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega 
tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno- 
tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost 
za visokošolski študij. 
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno 
maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo. 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh 
predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela (v 
nadaljnjem besedilu: predmeti poklicne mature). 

4. člen 
(opravljanje mature) 

Kandidati opravljajo maturo pod enakimi pogoji. 

Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili v 
Izobraževalne programe usmerjeni z odločbo o usmeritvi, v 
utemeljenih primerih pa tudi drugim kandidatom se lahko 
glede na vrsto In stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 
prilagodi način opravljanja mature in način ocenjevanja 
znanja. 

Pravila za izvajanje mature za kandidate s posebnimi 
potrebami In v utemeljenih primerih za druge kandidate 
določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: 
minister). 

II. MATURITETNI PREDMETI 

5. člen 
(predmeti skupnega dela splošne mature) 

Predmeti skupnega dela splošne mature so: 
• slovenščina, 

tuji jezik In 
- matematika. 

Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost je v šolah 
z Italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela splošne 
mature namesto slovenščine Italijanščina, na območjih kjer 
živi madžarska narodna skupnost pa lahko kandidat izbere 
slovenščino ali madžarščino. 

Predmeti skupnega dela splošne mature so obvezni za vse 
kandidate. Tuje jezike kot predmet skupnega dela splošne 
mature določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje na predlog Državne maturitetne komisije za 
splošno maturo v soglasju s senati univerz In samostojnih 
visokošolskih zavodov. 

6. člen 
(predmeti izbirnega dela Splošne mature) 

Predmete izbirnega dela splošne mature določi Strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne 
komisije za splošno maturo v soglasju s senati univerz in 
samostojnih visokošolskih zavodov izmed predmetov, ki se 
poučujejo v gimnaziji in so podlaga za visokošolski študij na več 
znanstvenih, umetniških ali strokovnih študijskih področjih. 

Kandidat se ob prijavi k splošni maturi odloči, iz katerih predmetov 
bo opravljal splošno maturo, v skladu z izbirnimi pravili določenimi 
z Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo. 
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7. člen 
(predmeti skupnega dela poklicne mature) 

Predmeti skupnega dela poklicne mature so: 
- slovenščina, 

Izpit Iz temeljnega strokovno-teoretlčnega predmeta. 

Na območjih, kjer živi Italijanska narodna skupnost |e v šolah 
z Italijanskim učnim |ezlkom predmet skupnega dela 
poklicne mature namesto slovenščine Italijanščina, na 
območjih kjer živi madžarska narodna skupnost pa lahko 
kandidat Izbere slovenščino ali madžarščino. 

Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse 
kandidate. Temeljni strokovno - teoretični predmet kot 
predmet skupnega dela poklicne mature določi Strokovni 
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno 
Izobraževanje. 

8. člen 
(predmeti izbirnega dela poklicne mature) 

Predmeti izbirnega dela poklicna mature so: 
- matematika ali tuj jezik, 
- izdelek, storitev, seminarska naloga z zagovorom ali izpit iz 
predmeta oziroma vsebine (v nadaljnjem besedilu: četrti predmet 
poklicne mature). 

Tuje jezike kot predmet Izbirnega dela poklicne mature določi 
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 
predlog Državne komisije za poklicno maturo. 
Četrti predmet poklicne mature določi Strokovni svet Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na predlog 
Državne komisije za poklicno maturo. 

9. člen 
(ravni zahtevnosti mature) 

Izpiti iz posameznih maturitetnih predmetov se lahko opravljajo 
na osnovni in višji ravni zahtevnosti. Z njimi se ugotavlja širina in 
globina maturitetnega znanja. 

Z maturitetnim izpitnim katalogom se lahko omeji število 
maturitetnih izpitov, ki jih kandidat opravlja na višji ravni zahtevnosti. 

III. MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI 
CENTER 

10. člen 
(maturitetni organi in Državni izpitni center) 

Maturitetni organi in Državni izpitni center v skladu s svojimi 
pooblastili skrbijo za pripravo in izvedbo mature. 

Maturitetni organi za splošno maturo so: 
- državna komisija za splošno maturo, 

državne predmetne komisije za splošno maturo, 
šolske maturitetne komisije za splošno maturo, 
šolske izpitne komisije za splošno maturo. 

Maturitetni organi za poklicno maturo so: 
- državna komisija za poklicno maturo, 

državne predmetne komisije za poklicno maturo, 
- šolske maturitetne komisije za poklicno maturo 

šolske izpitne komisije za poklicno maturo 

11. člen 
(sestava in imenovanje Državne komisije za splošno 

maturo) 

Državna komisija za splošno maturo ima predsednika in 
dvanajst članov. 
Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki z različnih predmetnih 
področij splošne mature oziroma s področja šolskega 
sistema In zunanjega ocenjevanja. 

Predsednika in devet članov Imenuje minister, 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 gimnazij, 
- enega člana Izmed delavcev ministrstva pristojnega za 

šolstvo, 
- enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike 

Slovenije za splošno izobraževanje, 
enega člana Izmed predsednikov in članov državnih 
predmetnih komisij za splošno maturo 
In 
enega člana izmed strokovnjakov za zunanje preverjanje 
znanja na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo. 

Po funkciji so člani direktor Državnega izpitnega centra, 
direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo In 
predsednik Državne predmetne komisije za slovenščino za 
splošno maturo. 

Namestnika predsednika Izvolijo Izmed sebe na predlog 
predsednika člani Državne komisije za splošno maturo. 

K obravnavi In reševanju posameznih strokovnih vprašanj 
lahko Državna komisija za splošno maturo vabi tudi 
predstavnike državnih predmetnih komisij za splošno 
maturo in druge strokovnjake. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani se imenujejo 
za štiri leta in so lahko ponovno Imenovani. 

Administrativna In strokovna opravila za Državno komisijo 
za splošno maturo opravlja Državni izpitni center. 
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Državna komisija za splošno maturo uredi svoje delo s 
poslovnikom. 

12. člen 
(pristojnosti Državne komisije za splošno maturo) 

Državna komisija za splošno maturo obravnava strokovna 
vprašanja v zvezi s splošno maturo ter v okviru svojih pooblastil 
vodi strokovno pripravo splošne mature in spremlja njeno izvedbo. 
Pri tem: 

- na predlog Državnega izpitnega centra imenuje Državne 
predmetne komisije za splošno maturo 

- uskladi in predloži Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 
ter predmetne izpitne kataloge za splošno maturo 
Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje; 

- daje mnenje k predlogu izobraževalnih programov za gimnazije 
in k predlogu izobraževalnega programa za maturitetni tečaj; 
usklajuje strokovno delo državnih predmetnih komisij za 
splošno maturo; 
določi način in postopek varovanja podatkov in gradiv, ki so 
označeni kot izpitna tajnost; 
sprejema letno poročilo za splošno maturo, ki ga najkasneje 
do 1. decembra tekočega leta predloži ministru, Strokovnemu 
svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in 
univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom; 
obravnava in odloča o pritožbah kandidatov in ugovorih na 
oceno v skladu s pristojnostmi, 
imenuje izvedence za obravnavo ugovorov na ocene in 
pripravi navodila za njihovo delo, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

13. člen 
(sestava in imenovanje Državne komisije 

za poklicno maturo) 

Državna komisija za poklicno maturo ima predsednika In 
dvanajst članov. 
Sestavljalo Jo uveljavljeni strokovnjaki za poklicno In 
strokovno Izobraževanje ter Izobraževanje odraslih oziroma 
strokovnjaki s področja šolskega sistema In zunanjega 
ocenjevanja. 

Predsednika In devet članov Imenuje minister In sicer; 
enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za poklicno In strokovno Izobraževanje, 
enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno Izobraževanje, 
enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za Izobraževanje odraslih, 
enega člana na predlog Andragoškega centra Republike 
Slovenije izmed predstavnikov organizacij za 
Izobraževanje odraslih, 
enega člana Izmed predsednikov in članov državnih 
komisij za poklicno maturo, 

- enega strokovnjaka za zunanje ocenjevanje na predlog 
ministrstva, pristojnega za šolstvo, 
enega člana na predlog univerz in samostojnih 
visokošolskih zavodov ter višjih strokovnih šol, 
enega člana Izmed delavcev ministrstva, pristojnega za 
šolstvo, 
dva člana na predlog poklicnih in strokovnih šoi. 

Po funkciji so člani direktorji Državnega izpitnega centra, 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Centra Republike 
Slovenije za poklicno Izobraževanje. 

Namestnika predsednika izvolijo Izmed sebe na predlog 
predsednika člani Državne komisije za poklicno maturo. 

Predsednik In člani se Imenujejo za štiri leta in so lahko 
ponovno Imenovani. 
Namestnik predsednika je voljen za štiri leta. 

K obravnavi In reševanju posameznih strokovnih vprašanj 
lahko Državna komlsi|a za poklicno maturo vabi tudi 
predstavnike državnih predmetnih komisij za poklicno 
maturo In druge strokovnjake. 

Administrativna in strokovna opravila za Državno komisijo 
za poklicno maturo opravlja Državni izpitni center. 

Državna komisija za poklicno maturo uredi svoje delo s 
poslovnikom. 

14. člen 
(pristojnosti Državne komisije za poklicno maturo) 

Državna komisija za poklicno maturo obravnava strokovna 
vprašanja v zvezi s poklicno maturo ter v okviru svojih 
pooblastil vodi strokovno pripravo na poklicno maturo In 
spremlja njeno Izvedbo. Pri tem: 

- na predlog Državnega izpitnega centra Imenuje državne 
predmetne komisije za poklicno maturo; 

- uskladi In predloži Maturitetni izpitni katalog za poklicno 
maturo v sprejem Strokovnemu svetu Republike 
Slovenije za splošno Izobraževanje in Strokovnemu 
svetu Republike Slovenije za poklicno In strokovno 
izobraževanje; 
usklajuje delo državnih predmetnih komisij za poklicno 
maturo; 

• določi način in postopek varovanja podatkov In gradiv, 
ki so označeni kot izpitna tajnost; 

- sprejema maturltetno letno poročilo za poklicno maturo, 
ki ga na|kasne|e do 1. decembra tekočega leta predloži 
ministru, Strokovnemu svetu Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje, Strokovnemu svetu Republike 
Slovenije za poklicno In strokovno Izobraževanje, 
univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom In drugimi 
predpisi. 
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15. člen 
(imenovanje in sestava državnih predmetnih komisij 

za splošno maturo) 

Za posamezne predmete splošne mature Državna komisija 
za splošno maturo Imenuje Predmetne komisije za splošno 
maturo. 

Državne predmetne komisije za splošno maturo sestavljajo 
predsednik, glavni ocenjevalec In najmanj en član. Glavni 
ocenjevalec je hkrati namestnik predsednika. 

Predsednika In člane Imenuje za štiri leta Državna komisija 
za splošno maturo na predlog Državnega Izpitnega centra. 
Glavnega ocenjevalca Imenuje Državni izpitni center najmanj 
za eno leto. 

Za predsednika je lahko imenovan visokošolski učitelj, v 
primeru ko to nI mogoče, pa tudi srednješolski učitelj z 
nazivom svetovalec ali svetnik. 

Za namestnika predsednika oziroma člana državnih 
predmetnih komisij za splošno maturo je lahko Imenovan 
srednješolski učitelj, visokošolski učitelj in sodelavci ter 
drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem 
predmetnem področju. 

Državna predmetna komisija za splošno maturo Ima tajnika, 
ki ga imenuje Izmed svojih članov. 

Naloge Državne predmetne komisije za splošno maturo 
določi minister. 

16. člen 
(imenovanje in sestava državnih predmetnih komisij 

za poklicno maturo) 

Za posamezne predmete poklicne mature lahko Državna 
komisija za poklicno maturo na predlog Državnega izpitnega 
centra Imenuje državne predmetne komisije za poklicno 
maturo. 

Državne predmetne komisije za poklicno maturo sestavljajo 
predsednik, glavni ocenjevalec In najmanj en član oziroma 
največ štirje člani. Glavni ocenjevalec je hkrati namestnik 
predsednika. 

Za predsednika je lahko Imenovan visokošolski učitelj ali 
srednješolski učitelj, z nazivom svetovalec ali svetnik. 
Namestnik predsednika In člani državnih predmetnih komisij 
za poklicno maturo so lahko srednješolski učitelji, 
visokošolski učitelji In sodelavci ter drugi strokovnjaki, ki 
so se uveljavili na določenem predmetnem področju. 
Državna predmetna komisija za poklicno maturo Izmed 
svojih članov Izbere tajnika. 

Predsednik In člani državnih predmetnih komisij za poklicno 
maturo so imenovani za štiri leta In so lahko ponovno 
imenovani. Glavnega ocenjevalca Imenuje Državni izpitni 
center najmanj za eno leto. 

Naloge državnih predmetnih komisij za poklicno maturo 
določi minister. 

17. člen 
(imenovanja in sestava ter naloge šolskih komisij) 

Postopek imenovanja in sestavo ter naloge šolskih maturitetnih 
komisij za splošno maturo, šolskih maturitetnih komisij za poklicno 
maturo in šolskih izpitnih komisij za splošno oziroma poklicno 
maturo določi minister. 

18. člen 
(naloge Državnega izpitnega centra) 

Državni Izpitni center opravlja razvojna, raziskovalna, 
strokovna, tehnična in druga dela pri maturi: Pri tem: 
- pripravlja In vzdržuje maturltetnl Informacijski sistem; 

izbere ocenjevalce za splošno maturo in z njimi sklepa 
pogodbe o pravicah In obveznostih pri ocenjevanju 
Izpitnih pol; 

- imenuje glavne ocenjevalce in pomočnike glavnih 
ocenjevalcev; 

- v imenovanje predlaga predsednika In člane državnih 
predmetnih komisij za splošno In poklicno maturo; 

- z maturltetnlml organi usklajuje ocenjevanje pri poklicni 
maturi; 
usklajuje dejavnosti državnih predmetnih komisij za 
splošno oziroma poklicno maturo, 

- vodi zbirke Izpitnih vprašanj In nalog; 
- ureja In Izdaja maturltetna gradiva; 

izdaja predmetne kataloge, zbirke maturitetnih vprašanj 
In nalog; 

• opravlja organizacijske In tehnične naloge za Izvedbo 
mature; 

- usklajuje delo šolskih maturitetnih komisij pri pripravi 
In izvedbi mature; 

- zbira podatke o rezultatih mature in jih analizira; 
pripravlja strokovno-raziskovalne podlage na področju 
zunanjega preverjanja znan|a; 
opravlja tehnične, strokovne naloge ter vodi finančno 
poslovanje za Državno komisijo za splošno maturo, 
Državno komisijo za poklicno maturo In državne 
predmetne komisije za splošno In poklicno maturo; 
zagotavlja varovanje Izpitne tajnosti v skladu s pravili o 
varovanju Izpitne tajnosti; 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi 
predpisi. 
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IV. MATURITETNI IZPITNI KATALOG IN PREDMETNI 
IZPITNI KATALOGI 

19. člen 
(določitev katalogov za splošno maturo) 

Pri splošni maturi se ocenjuje znanje v obsegu In na način 
kot ju opredeljuje Maturltetnl Izpitni katalog za splošno 
maturo In predmetni Izpitni katalogi za splošno maturo, ki 
jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
Izobraževanje na predlog Državne komisije za splošno 
maturo dve leti pred Izvedbo splošne mature oziroma do 
začetka pouka v tretjem letniku. Predmetni Izpitni katalogi 
morajo biti usklajeni z učnimi načrti. 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje 
si pred določitvijo izpitnih katalogov Iz prvega odstavka 
tega člena pridobi mnenje Zavoda Republike Slovenije za 

22. člen 
(sestavine predmetnega izpitnega kataloga) 

S predmetnim izpitnim katalogom se določijo: 
- cilji mature pri posameznem maturitetnem predmetu; 

znanja, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti; 
načini in oblike ocenjevanja znanja; 
delež ocene pri delih izpita v skupni oceni; 

- izpitni pripomočki in sredstva, ki jih je dovoljeno uporabljati; 
trajanje posameznih delov izpita; 
primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja; 
prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 

V. OPRAVLJANJE MATURE 

šolstvo o njihovi usklajenosti z izobraževalnimi programi 
gimnazije in o pogojih za njihovo Izvajanje ter mnenje 
najmanj dveh recenzentov, od katerih je eden visokošolski, 
drugI pa srednješolski učitelj. 

20. člen 
(sprejem katalogov za poklicno maturo) 

Pri poklicni maturi se ocenjuje znanje v obsegu in na način 
kot ju opredeljuje Maturltetnl Izpitni katalog za poklicno 
maturo In predmetnimi Izpitnimi katalogi za poklicno 
maturo. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje določa predmetne izpitne kataloge za 
splošno-lzobraževalne predmete pri poklicni maturi In 
Maturltetnl Izpitni katalog za poklicno maturo na predlog 
Državne komisije za poklicno maturo. Strokovni svet 
Republike Slovenije za poklicno In strokovno Izobraževanje 
določa predmetne Izpitne kataloge za strokovno-teoretlčne 
predmete poklicne mature. Maturltetnl Izpitni katalogi morajo 
biti sprejeti dve leti pred Izvedbo poklicne mature oziroma 
do začetka pouka v tretjem letniku. 

21. člen 
(sestavine maturitetnega izpitnega kataloga) 

V maturitetnem izpitnem katalogu so opredeljeni cilji mature, število 
maturitetnih predmetov, obvezni maturitetni predmeti in izbirni 
maturitetni predmeti. 

Z maturitetnim izpitnim katalogom se določijo: 
- povezave izbirnih predmetov, ki jih kandidati lahko opravljajo 

pri maturi; 
ravni zahtevnosti, na katerih se ocenjuje znanja pri 
posameznem maturitetnem predmetu; 
načini in oblike ocenjevanje znanja; 
obseg zunanjega ocenjevanja znanj; 
prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 

23. člen 
(priprava na maturo) 

Priprava na splošno maturo poteka v okviru Izobraževalnih 
programov gimnazij in v okviru maturitetnega tečaja v skladu 
z zakonom, ki ureja gimnazije. 

Priprava na poklicno maturo poteka v okviru izobraževalnih 
programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali v 
okviru poklicnega tečaja, v skladu z zakonom, ki ureja 
strokovno Izobraževanje. 

V zaključnem letniku lahko priprava na izpite, ki jih dijaki 
lahko opravljajo na različnih ravneh zahtevnosti, poteka v 
ločenih skupinah. 

24. člen 
(pravica do opravljanja mature) 

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno 
končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno 
opravljenem maturitetnem tečaju. 

Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje 
pogojev Iz 1. odstavka tega člena, če je ali bo v letu, v katerem 
bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let. 

Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal 
zadnji letnik Izobraževalnega programa za pridobitev 
srednje strokovne Izobrazbe ali je opravil mojstskl Izpit. 

25. člen 
(opravljanje posameznega izpita splošne mature) 

Izpite iz posameznih predmetov splošne mature lahko opravlja 
kandidat, ki je že opravil splošno maturo ali poklicno maturo 
oziroma kandidat, ki opravlja poklicno maturo, ter kandidati, ki jim 
je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno 
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spričevalo, če so ti predmeti pogoj za vpis v visokošolski študijski 
program oziroma se upoštevajo pri izbiri kandidatov za vpis v tak 
program. 

26. člen 
(prijava k maturi oziroma posameznemu predmetu 

splošne mature) 

Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na 
kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik 
Izobraževanja ali maturltetni oziroma poklicni tečaj. 

Kandidat, ki splošno maturo opravlja v skladu z 2. 
odstavkom 24. člena, oziroma kandidat, ki opravlja 
posamezni predmet splošne mature v skladu z 25. členom 
tega zakona, se prijavi na Državni Izpitni center, ki ga 
razporedi na srednjo šolo. 

Srednja šola Iz 1. in 2. odstavka tega člena je kandidatu 
dolžna zagotoviti opravljanje mature oziroma posameznega 
predmeta splošne mature. 

27. člen 
(matura v enem oziroma dveh izpitnih rokih) 

Kandidat opravlja maturo v enem Izpitnem roku. 

Maturo v dveh delih v dveh zaporednih rokih lahko opravljajo 
kandidati Iz drugega odstavka 4. člena, kandidati Iz 2. 
odstavka 24. člena tega zakona, udeleženci izobraževanja 
odraslih ter drugi kandidati, ki jim, na podlagi utemel|ene 
vloge, to dovoli Državna komisija za splošno oziroma 
poklicno maturo. 

Državna komisija za splošno oziroma poklicno maturo 
določi kriterije In postopek za reševanje vlog Iz prejšnjega 
odstavka in ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

28. člen 
(izpitni roki splošne mature) 

Splošna matura se opravlja v spomladanskem In jesenskem 
Izpitnem roku. 

Na jesenski izpitni rok lahko pristopijo kandidati iz 2. 
odstavka 27. člena tega zakona, kandidati, ki do junijskega 
roka še niso zaključili letnika in so uspešno opravili popravne 
Izpite, kandidati, ki prvič opravljajo izpit iz 25. člena tega 
zakona In kandidati, ki opravljajo popravne Izpite splošne 
mature. 

29. člen 
(izpitni roki poklicne mature) 

Poklicna matura se opravlja v spomladanskem, jesenskem in 
zimskem izpitnem roku. 

30. člen 
(maturitetni koledar) 

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov oziroma izpitnih 
nastopov v posameznem izpitnem roku določita Državna komisija 
za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo v 
rokih določenih s šolskim koledarjem. Izpiti so lahko tudi ob sobotah. 

31. člen 
(ocenjevanje znanja) 

Ocenjevanje znanja pri posameznem predmetu poteka z izpitom. 
Izpit se opravlja pisno, pisno in ustno, pisno in praktično, pisno, 
ustno in praktično, samo praktično, ali kot izpitni nastop. Oblike 
opravljanja izpitov določa predmetni izpitni katalog. 

Kot praktičen del maturitetnega izpita se lahko štejejo vaje, 
seminarske naloge, storitev, izdelek oziroma druge oblike 
predpisane s predmetnim izpitnim katalogom. 

Podrobnejša določila o opravljanju in o ocenjevanju izpita oziroma 
posameznih delov izpita določi minister. 

32. člen 
(pisni izpit) 

Pisni Izpit Iz posameznega predmeta opravljajo vsi kandidati 
istega dne ob Istem času. 

Državna komisija za splošno maturo na predlog državnih 
predmetnih komisij za splošno maturo določi v 
posameznem izpitnem roku iste Izpitne komplete. 

Državna komisija za poklicno maturo na predlog državnih 
predmetnih komisij za poklicno maturo določi v posameznem 
izpitnem roku Iste Izpitne komplete za vse kandidate pri 
splošno-lzobraževalnlh predmetih. 

Na predlog Centra RS za poklicno Izobraževanje določi 
navodila za pripravo izpitnih kompletov za vse kandidate 
pri strokovno teoretičnih predmetih Državna komisija za 
poklicno maturo. 

Državna komisija za poklicno maturo lahko določi v 
posameznem izpitnem roku Iste izpitne komplete za vse 
kandidate pri strokovno-teoretičnih predmetih. 

33. člen 
(ocenjevalci pri maturi) 

Ocenjevalci za posamezne maturitetne predmete so lahko: 
• učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje 

maturitetnega predmeta In Imajo najmanj dve leti 
pedagoških izkušenj 
visokošolski učitelji In sodelavci s habilitacijo 
ustreznega strokovnega področja In najmanj dvema 
letoma pedagoških Izkušenj, 
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- upokojeni učitelji, ki Izpolnjujejo pogoje Iz prve oziroma 
druge alinee tega člena. 

Ocenjevalce Izpitnih pol pri splošni maturi izbere Državi 
Izpitni center na podlagi javnega razpisa. Ocenjevalci morajo 
Izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena. 

Ne glede na določilo prvega In drugega odstavka tega člena 
lahko minister na predlog Državne komisije za poklicno 
maturo določi tudi druge pogoje za ocenjevalce pri poklicni 
maturi. 

34. člen 
(glavni ocenjevalec in pomočniki glavnega ocenjevalca) 

Državni izpitni center lahko izmed zunanjih ocenjevalcev imenuje 
glavnega ocenjevalca, lahko pa tudi enega ali več pomočnikov 
glavnega ocenjevalca, za posamezni maturitetni predmet za eno 
leto. 
Naloge glavnega ocenjevalca in pomočnika glavnega ocenjevalca 
določi minister. 

35. člen 
(ocenjevanje s točkami) 

Uspeh pri maturitetnem izpitu splošne mature se ocenjuje 
v točkah na način, ki ga opredeli predmetni Izpitni katalog 
za posamezen predmet splošne mature ter ga za posamezni 
Izpitni rok podrobneje določijo državne predmetne komisije 
za splošno maturo z navodili za ocenjevanje. 

Državna komisija za splošno maturo na predlog državnih 
predmetnih komisij za splošno maturo določi merila za 
pretvorbo točk v ocene. 

Uspeh pri maturitetnem Izpitu splošno-lzobraževalnih 
predmetov poklicne mature se ocenjuje v točkah na način, 
ki ga opredeli predmetni Izpitni katalog za posamezen 
predmet poklicne mature ter ga za posamezni Izpitni rok 
podrobneje določijo državne komisije za poklicno maturo z 
navodili za ocenjevanje. 

Državna komisija za poklicno maturo za splošno- 
Izobraževalne predmete, lahko pa tudi za strokovno- 
teoretične predmete, na predlog državne predmetne 
komisije za poklicno maturo, določi merila za pretvorbo 
točk v ocene. 

36. člen 
(ocenjevalna lestvica) 

Ocenjevalna lestvica za maturitetne predmete Je 
petstopenjska In obsega ocene nezadostno (1), zadostno 
(2), dobro (3), prav dobro (4) In odlično (5). Ocena 
nezadostno (1) Je negativna, druge ocene so pozitivne. 

Ocenjevalna lestvica za maturitetne Izpite, ki jih kandidati 
opravljajo na višji ravni zahtevnosti je ustrezno povišana 
na način, ki ga na predlog Državne komisije za splošno 
maturo in Državne komisije za poklicno maturo enotno 
določi minister. 

Način povišanja iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za 
oblikovanje ocene pri slovenščini, na območjih, kjer živita 
Italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi pri 
italijanščini oziroma madžarščini. 

37. člen 
(splošni uspeh pri maturi) 

Splošni uspeh pri maturi se izraža v točkovni lestvici na 
podlagi ocen pri vseh predmetih mature na način, ki ga 
določi minister na predlog Državne komisije za poklicno 
maturo In Državne komisije za splošno maturo. 

Če kandidat pri splošni maturi uspešno opravi tri izbirne 
predmete, se v splošnem uspehu pri splošni maturi 
upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta. 
Pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta pa ne more 
nadomestiti negativne ocene prvega ali drugega izbirnega 
predmeta. 

Ocene za posamezne predmete kandidata pri poklicni maturi 
določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo na 
podlagi meril za določitev ocen za posamezen predmet. 

38. člen 
(opravljena splošna matura) 

Kandidat je opravil splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih 
predmetih dosegel pozitivno oceno. 

Kandidat, ki je pri enem izmed obveznih predmetov na osnovni 
ravni zahtevnosti dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno 
oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih 
predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je 
vsaj pri dveh izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3). 

Kandidat, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov na osnovni 
ravni zahtevnosti dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno 
oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih 
predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je 
vsaj pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3). 

39. člen 
(opravljena poklicna matura) 

Kandidat je opravil poklicno maturo, če je pri vseh 
maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, šolska maturitetna 
komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem 
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predmetu dosegel vsa) 80% točk, potrebnih za pozitivno 
oceno, določi oceno tega Izpita zadostno (2), če je pri vsakem 
od preostali predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3). 

40. člen 
(izboljšanje ocen) 

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve 
leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega 
opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. 

Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena. 

41. člen 
(popravljanje negativnih ocen splošne mature) 

Kandidat, ki Je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami 
pri splošni maturi, Ima pravico do dvakratnega ponovnega 
opravljanja negativno ocenjenih predmetov splošne ma- 
ture v prvih treh zaporednih izpitnih rokih po opravljanju 
cele splošne mature na isti šoii. 

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega 
zakona opravlja splošno maturo v dveh delih, lahko popravlja 
negativno oceno ali Izboljšuje oceno predmeta, ki ga Je 
opravljal v prvem delu, ko opravlja drugI del splošne ma- 
ture. 

42. člen 
(popravljanje negativnih ocen poklicne mature) 

Kandidat, ki Je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima 
ocenama pri poklicni maturi, Ima pravico do dvakratnega 
ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov 
poklicne maturi v prvih treh zaporednih izpitnih rokih po 
opravljanju cele poklicne mature na isti šoli. 

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega 
zakona opravila poklicno maturo v dveh delih, lahko 
popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v 
prvem delu, ko opravlja drugI del poklicne mature. 

43. člen 
(seznanitev z oceno) 

Kandidat mora biti seznanjen z oceno maturitetnih predmetov in s 
splošnim uspehom pri maturi. 

44. člen 
(maturitetno spričevalo) 

Kandidat, ki je opravil maturo, dobi maturitetno spričevalo. 

Šola izda kandidatom, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, 
maturitetno spričevalo s pohvalo • summa cum laude. 

Izjemen splošni uspeh Iz prejšnjega odstavka določita 
Državna komisija za splošno oziroma poklicno maturo na 
podlagi kriterijev, ki jih predpiše minister. 

45. člen 
(podzakonski predpis) 

Izpitni red ter načine In postopke prijave in odjave k maturi 
oziroma k posameznemu Izpitu, Izvedbo In ocenjevanje 
pisnega, ustnega dela izpita, praktičnega dela Izpita In 
Izpitnega nastopa, postopek vpogleda kandidata v izpitno 
dokumentacijo in ugovora na oceno, postopek popravka 
napak pri oceni pisnega ali ustnega dela izpita, postopek 
seznanjanja kandidatov z oceno ter postopek podelitve 
maturitetnih spričeval določi minister. 

VI. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV 

1." Varstvo pravic kandidatov pri splošni maturi 

46. člen 
(pritožba na postopek izvedbe ustnega in praktičnega 
dela maturitetnega izpita oziroma izpitnega nastopa 

splošne mature) 

Če so bile pri opravljanju ustnega in praktičnega dela 
maturltenega izpita splošne mature kršene določbe tega 
zakona In predpisov sprejetih na njegovi podlagi, ki se 
nanašajo na postopek Izvedbe, je dovoljena pritožba na 
šolsko maturitetno komisijo za splošno maturo naslednji 
dan po opravljanju ustnega oziroma praktičnega dela 
maturttetnega izpita oziroma Izpitnega nastopa. 

Šolska maturitetna komisija odloči o pritožbi v petih dneh 
od prejema pritožbe. 
Če ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko spremeni točke 
na podlagi dokumentacije ali imenuje tričlansko komisijo, 
ki najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje kandidata. 

47. člen 
(pritožba na Državno maturitetno komisijo) 

Zoper odločitev šolske maturltetne komisije iz 46. člena se 
kandidat lahko pritoži na Državno komisijo za splošno 
maturo v treh dneh po prejemu odločbe šolske maturltetne 
komisije za splošno maturo. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi iz 
prejšnjega odstavka v 30 dneh po vložitvi pritožbe. Če 
ugotovi, da so kršitve postopka pri izvedbi mature vplivale 
na izpitno oceno, jo Državna komisija za splošno maturo 
razveljavi in določi novo, na način, ki ga predpiše minister. 
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Odločitev Državne komisije za splošno maturo Je dokončna. 

48. člen 
(pritožba na postopek pisnega dela maturitetnega izpita) 

Če so bile pri opravljanju pisnega dela maturitetnega izpita splošne 
mature kršene določbe tega zakona ali določbe predpisov, 
sprejetih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na postopek izvedbe, 
je dovoljena pritožba na Državno komisijo za splošno maturo 
naslednji dan po opravljanju pisnega dela maturitetnega izpita 
splošne mature. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi iz prejšnjega 
odstavka v 30 dneh po vložitvi pritožbe. Če ugotovi, da so kršitve 
postopka pri izvedbi mature vplivale na izpitno oceno jo Državna 
komisija za splošno maturo razveljavi in določi novo, na način, ki 
ga predpiše minister. 

Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. 

49. člen 
(ugovor na točke praktičnega dela maturitetnega izpita 

splošne mature) 

Kandidat lahko v treh dneh po seznanitvi s točkami, doseženimi 
pri praktičnem delu maturitetnega izpita predloži obrazložen 
ugovor na točke pri šolski maturitetni komisiji za splošno maturo. 

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru 
v dveh dneh od prejema ugovora. Če ugotovi, da je ugovor 
utemeljen, lahko spremeni točke na podlagi dokumentacije ali 
imenuje tričlansko komisijo, ki v treh dneh ponovno oceni praktični 
del izpita. 

Odločitev šolske maturitetne komisije za splošno maturo in ocena 
komisije iz prejšnjega odstavka sta dokončni. 

50. člen 
(vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno) 

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da 
mu Državni Izpitni center omogoči vpogled v Izpitno 
dokumentacijo (Izpitno polo, list za odgovore, ocenjevalni 
list, točkovnlk In navodila za ocenjevanje) In način Izračuna 
Izpitne ocene. 

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v 
Izpitno dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor na 
način Izračuna Izpitne ocene ali na oceno na Državno 
komisijo za splošno maturo. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru 
kandidata na način Izračuna Izpitne ocene na podlagi 
ponovnega pregleda Izpitne dokumentacije kandidata v 60 
dneh po prejemu vloge. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru 
kandidata na oceno na podlagi ponovnega pregleda Izpitne 
dokumentacije In mnenja Izvedenca v 60 dneh po prejemu 
vloge. 

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev Državne 
komisije za splošno maturo Je dokončna. 

2. Varstvo pravic kandidatov pri poklicni maturi 

51. člen 
(pritožba na postopek izvedbe pisnega, ustnega in 

praktičnega dela maturitetnega izpita poklicne mature) 

Če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali praktičnega dela 
maturitenega izpita poklicne mature kršene določbe tega zakona, 
ali predpisov sprejetih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na 
postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na šolsko maturitetno 
komisijo za poklicno maturo naslednji dan po opravljanju pisnega, 
ustnega oziroma praktičnega dela poklicne mature. 

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo odloči o pritožbi v 
petih dneh od prejema pritožbe. Če ugotovi, da je pritožba 
utemeljena, lahko spremeni točke na podlagi dokumentacije ali 
imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno 
oceni znanje kandidata. Odločitev šolske maturitetne komisije za 
poklicno maturo je dokončna. 

52. člen 
(vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno) 

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu 
šola omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitno polo, list 
za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje) 
in način izračuna izpitne ocene. 

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna 
izpitne ocene ali na oceno na šolsko maturitetno komisijo za 
poklicno maturo. 

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo odloči o ugovoru 
kandidata na oceno na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje 
predsednik šolske maturitetne komisije za poklicno maturo v 15 
dneh po prejemu vloge. 

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev šolske 
maturitetne komisije za poklicno maturo je dokončna. 

53. člen 
(določitev nove ocene) 

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 komisije za splošno oziroma poklicno maturo. 

18. januar2003 25 poročevalec, št. 2 



l IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

VII. TAJNOST 

54. člen 
(uradna tajnost) 

Gradiva, ki vsebu]e|o Izpitna vprašanja, naloge, šifre 
kandidatov In ocene pisnih Izdelkov so uradna tajnost. 
Označena morajo biti kot izpitna tajnost, stopnja tajnosti 
"tajno". Uradna tajnost je tudi vsebina maturltetnega sklopa 
za posamezen predmet, dokler nI objavljen v sredstvih 
javnega obveščanja. 

Člani Državne maturltetne komisije za splošno oziroma 
poklicno maturo, državnih predmetnih komisij za splošno 
In poklicno maturo, šolskih maturltetnlh komisij za splošno 
In poklicno maturo, šolskih izpitnih komisij za splošno in 
poklicno maturo, 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. 

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 odgovorne. 

Člana Iz drugega odstavka, ki je kršil Izpitno tajnost se takoj 
razreši. 

Zaposleni In druge fizične In pravne osebe Iz drugega 
odstavka tega člena so disciplinsko, odškodninsko in 
kazensko odgovorni v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

VIII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

55. člen 
(seznami evidenc z osebnimi podatki) 

Državni Izpitni center vodi evidence: 
1. kandidatov, ki opravljajo splošno oziroma poklicno 

maturo, 
2. zunanjih ocenjevalcev, 
3. članov Državne komisije za splošno oziroma poklicno 

maturo In članov državnih predmetnih komisij za 
splošno In poklicno maturo, 

4. kandidatov, ki opravljajo zaključni Izpit. 

Evidenca kandidatov splošne In poklicne mature vsebuje: 
- Ime In priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino In državo 

rojstva, prebivališče, enotno matično številko občana 
In predhodno pridobljeno Izobrazbo; 
splošni učni uspeh v 3. In 4. letniku ter uspeh pri 
maturltetnlh predmetih v 3. In 4. letniku oziroma na 
maturltetnem In poklicnem tečaju; 

točkovno oceno, oceno maturltetnlh predmetov In 
splošni uspeh pri maturi. 

Za kandidate s posebnimi potrebami In kandidate, ki 
opravljajo maturo v dveh delih Državni Izpitni center zbira 
še naslednje podatke: 

program vzgoje In Izobraževanja, v katerega |e bil 
kandidat vključen; 
strokovno mnen|e komisije o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami o vrsti In stopnji otrokove motnje, 
ovire oziroma pomanjkljivosti; 
zdravniška potrdila in mnenja, na podlagi katerih se 
odloča, ali lahko kandidat opravlja maturo v dveh delih. 

Evidenca zunanjih ocenjevalcev vsebuje: 
Ime In priimek zunanjega ocenjevalca, datum, kraj, občino 
in državo rojstva, prebivališče, davčna številka, 
transakcljski račun ter enotno matično številko občana, 

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

Evidenca članov državnih maturltetnlh predmetnih izpitnih 
komisij vsebuje: 

Ime In priimek člana komisije, prebivališče, davčna 
številka, transakcljski račun, enotna matična številka 
občana, ter naslov zaposlitve. 

Evidenca kandidatov, ki opravljajo zaključni izpit vsebuje: 
Ime In priimek kandidata, spol, datum, kraj In država 
rojstva, prebivališče, enotna matična številka občana in 
predhodna izobrazba, 
splošni uspeh ter uspeh pri zaključnem Izpitu 
ocena pri predmetih, ki jih Je opravljal na zaključnem 
Izpitu. 

Za kandidate, ki opravljajo maturo oziroma Izpite Iz 
posameznih maturltetnlh predmetov vodi šola, na katero 
kandidata razporedi Državni izpitni center tudi naslednje 
evidence: 
1. zapisnikov sej šolske maturltetne komisije, 
2. zapisnikov o maturi, 
3. poročil o maturi. 

56. člen 
(uporaba evidenc) 

Osebne podatke iz evidenc zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje 
Državni izpitni center; šolam, ministrstvu, pristojnemu za šolstvo 
ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom za izvedbo 
in analizo mature ter izvedbo vpisa v višje in visoko šolstvo. 

Državni izpitni center zbira podatke iz zbirk,ki jih vodijo srednje 
šole, ki izvajajo maturitetne izpite oziroma poklicno maturo, od 
vpisne službe visokošolskih zavodov in neposredno od 
kandidatov, članov izpitnih komisij, zunanjih ocenjevalcev in članov 
državnih komisij. 
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Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni podatki 
uporabiti in objaviti tako, da identiteta kandidata oziroma zunanjega 
ocenjevalca ni razvidna. 

57. člen 
(shranjevanje evidenc) 

Osebni podatki kandidatov iz evidence kandidatov, ki opravljajo 
splošno oziroma poklicno maturo in iz evidence kandidatov, ki 
opravljajo zaključni izpit se hranijo trajno. 
Osebni podatki zunanjih ocenjevalcev iz evidence zunanjih 
ocenjevalcev in evidence članov Državnih komisij za splošno 
oziroma poklicno maturo in članov državnih predmetnih komisij 
za splošno oziroma poklicno maturo se hranijo pet let po izteku 
zadnje pogodbe o sodelovanju z Državnim izpitnim centrom 
oziroma pet let po izteku mandata. 

IX. KAZENSKA DOLOČBA 

58. člen 
(denarna kazen) 

Z denarno kaznijo na|man| 100.000 SIT se za prekršek kaznu|e 
pravna oseba ali posameznik, ki ravna v nasprotju s 54. 
členom tega zakona. 

Za prekršek Iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z 
denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

X PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

59. člen 
(imenovanje komisij) 

Maturitetni organi po tem zakonu se imenujejo najkasneje v enem 
letu po uveljavitvi zakona. 

60. člen 
(sprejem podzakonskih predpisov) 

Podzakonske predpise na podlagi tega zakona sprejme 
minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Do sprejema 
podzakonskih predpisov se uporabljajo določbe Pravilnika 
o maturi (Ur.l. RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95,26/96, 5/97,84/ 
97, 32/98) In Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 
99/01), če niso v nasprotju z določili tega zakona. 

61. člen 
(sprejem meril) 

Merila in druge akte iz svoje pristojnosti Državna maturitetna 
komisija za splošno maturo in Državna maturitetna komisija za 
poklicno maturo sprejmeta najkasneje v šestih mesecih po 
sprejemu predpisov iz prejšnjega odstavka tega zakona. 

62. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

* 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 POSEBNIH POGOJIH ZA VPIS 

LASTNINSKE PRAVICE NA POSAMEZNIH 

DELIH STAVBE V ZEMLJIŠKO KNJIGO Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZPPLPS-B) 

- skrajšani postopek - EPA 675 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Oilbnr za nnliitnjo politiko 

Številka: 720-02/99-2/5 EPA 675-111 
Ljubljana, 15. januarja 2003 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko kot 
matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembi zakona o posebnih pogojih za vpis 
lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-B) 

• skrajšani postopek • 

Odbor za notranjo politiko je na svoji 30, redni seji 15. januarja 2003 obravnaval 
predlog zakona o spremembi zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice 
na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Kolegij predsednika državnega zbora je na svoji 47. redni seji 15. novembra 2002 
odločil, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem zakonodajno-pravne službe z dne 11.12.2002, ki 
je z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega 
vidika podala pripombo, da bi bilo treba dikcijo 1. člena zakonskega predloga 
uskladiti s terminologijo novega zakona o graditvi objektov. To je odbor upošteval v 
svojem amandmaju. 

* * * 

Odbor je nato prešel na razpravo in glasovanje o amandmajih. V predpisanem roku 
je amandma vložila poslanka Lidija Majnik, ki pa je svoj amandma na seji umaknila, 
zato je odbor sprejel naslednji svoj 

amandma: 

K 1. členu: 

V prvem odstavku 1. člena se besedilo »geodetsko podjetje v skladu z zakonom, ki 
ureja geodetsko dejavnost, ali podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo, v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev objektov« nadomesti z besedilom »oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za opravljanje geodetskih storitev, določene z zakonom, ki ureja geodetsko 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje) ali pogoje za opravljanje 
dejavnosti projektiranja, določene z zakonom, ki ureja graditev objektov (v 
nadaljnjem besedilu: projektant).«. 

V drugem in tretjem odstavku se besedilo »podjetje, ki izdeluje projektno 
dokumentacijo« nadomesti z besedo »projektant«. 

Obrazložitev: 

Dikcijo prvega odstavka 1. člena je treba uskladiti s terminologijo novega zakona o 
graditvi objektov ("projektant") in jo jasneje vezati na izpolnjevanje pogojev za 
opravljanje geodetske dejavnosti oziroma dejavnosti projektiranja, določenih z 
zakonom. 
Spremenjena dikcija prvega odstavka narekuje tudi spremembo v drugem in tretjem 
odstavku 1. člena tako, da se besedilo "podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo" 
nadomesti z besedo "projektant". 

* * * 
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V nadaljevanju je odbor glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj in i|h 
sprejel. 

Z vključitvijo sprejetega amandmaja v zakonski predlog je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalka na seji državnega zbora bo članica odbora Majda Zupan. 

Svetovalka Predsednik 
Marija Pečjak Ferlež, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 

18. januar2003 31 poročevalec, št. 2 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O POSEBNIH 
POGOJIH ZA VPIS LASTNINSKE PRAVICE NA POSAMEZNIH DELIH STAVBE 

V ZEMLJIŠKO KNJIGO (ZPPLPS-B) 

1. člen 

(1) V Zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih 
delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99 in 97/01) se v 
drugem odstavku 4. člena beseda "geodet" nadomesti z besedilom "oseba, 
ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetskih storitev, določene z zakonom, 
ki ureja geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje) ali 
pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja, določene z zakonom, ki ureja 
graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: projektant).". 

(2) V tretjem in petem odstavku se beseda "geodet" nadomesti z besedilom 
"geodetsko podjetje ali projektant 

(3) V šestem, devetem in petnajstem odstavku se besedi "izdelal geodet" 
nadomestita z besedilom "izdelalo geodetsko podjetje ali projektant 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 POROŠTVIH ZA 

KREDITE, NAJETE ZA REFINANCIRANJE 

ODVEZNOSTI PODJETIJ 

ELEKTROGOSPODARSTVA (ZPRPE) 

- nujni postopek - EPA 717 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor 21 iiifinslruklum in nl,nlje 

Številka: 440-03/02-116/1 EPA 717-111 
Ljubljana, 16.1.2003 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje na podlagi 
42., 143. in 144. člena poslovnika Državnega zbora daje kot matično delovno^telo 
naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje 

obveznosti podjetij elektrogospodarstva (ZPRPE) 
- nujni postopek 

Odbor za infrastrukturo in okolje je na 37. seji dne 15.1.2003 obravnaval predlog 
zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje obveznosti podjetij 
elektrogospodarstva, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije poslala v 
obravnavo po nujnem postopku Vlada Republike Slovenije. 
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i IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Kolegij predsednika državnega zbora je na 49. seji dne 6.12.2002 sprejel odločitev, 
da se navedeni predlog zakona obravnava po nujnem postopku. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona in Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora sodelovali še predstavniki Ministrstva za finance. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, na 
sami seji pa je prejel še novo obrazložitev predlagatelja zakona k 1., 6., in 7. členu 
obravnavanega predloga zakona. 

K predlogu zakona je vložila amandmaje Poslanska skupina LDS k 2., 3., 4. in 6. 
členu. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju ugotavlja, da narava dejavnosti in 
pravna razmerja ELES GEN d.o.o., ki naj bi prevzel obveznosti za odplačevanje 
kreditov NEK d.o.o. (do Nove Ljubljanske banke d.d. na osnovi državnega-poroštva),. 
v odnosu na pravne prednice oziroma NEK d.o.o. in Republiko Slovenijo niso 
pojasnjena. Za soglasje k prevzemu dolga bi po njihovi oceni bilo potrebno 
natančneje predstaviti predvsem način ustvarjanja prihodkov oziroma virov sredstev 
za odplačevanje prevzetega dolga, saj bo od tega odvisna rizičnost izpolnitve 
poroštvene obveznosti države. 

Odbor je po dopolnilni obrazložitvi k posameznih členov predloženega zakona s 
strani predstavnikov predlagatelja zakona prešel v skladu s prvim odstavkom 144. 
člena poslovnika Državnega zbora na drugo obravnavo predloga zakona ter razpravo 
in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. 

V okviru razprave o 1. členu predloga zakona so bila izražena naslednja mnenja: 

Člani odbora podpirajo refinanciranje obveznosti iz najetih kreditov za potrebe 
elektrogospodarstva. Postavljeno je bilo le vprašanje, ali so v zakonu zajeti vsi najeti 
krediti ter zakaj je ta predlog zakona predložen šele sedaj. Opozorjeno pa je bilo, da 
ni pojasnjena pravna podlaga ustanovitve ELES GEN d.o.o., višina ustanovitvenega 
kapitala, njegova dejavnost, organi upravljanja, jamstvo za najete kredite in možnost 
nadzora nad poslovanjem tega podjetja. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, na podlagi 
kakšne zakonske podlage je Vlada Republike Slovenije v vlogi ustanoviteljice in 
edine družbenice družbe NEK d.o.o. odplačno odsvojila del svojega poslovnega 
deleža in ga prenesla na ELES GEN d.o.o. V zvezi s tem je bilo opozorjeno, da po 
določbah energetskega zakona ni možno lastninjenje NEK d.o.o.. Poleg tega bi se s 
sprejetjem tega zakona prejudicirala pogodba med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v NEK njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ki jo Državni zbor Republike 
Slovenije še ni ratificiral. 
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ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Odbor za infrastrukturo in okolje je na podlagi izraženih mnenj in pomislekov na 
podlagi drugega odstavka 128. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje obveznosti 
podjetij elektrogospodarstva (ZPRPE)- nujni postopek ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

Slavica Andoljšek, uhiv.dipl.inž.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
podsekretarka Državnega zbora RS predsednik 

18. januar2003 35 poročevalec, št. 2 



' 

. 

i 
' 

. 

— 
poročevalec, št. 2 36 18. januar 2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN REPUBLIKO AVSTRIJO 0 

POENOSTAVITVI REŠEVALNIH PREVOZOV 

TER ISKALNIH IN REŠEVALNIH LETOV 

(BATPRP) 

- EPA 726 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

) 

EPA 726-111 

Številka: 326-06/02-39/1 
Ljubljana, 10. januarja 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko 
Avstrijo o poenostavitvi reševalnih prevozov ter iskalnih in reševalnih letov 

(BATPRP) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 61. redni 
seji, ki je bila 10. januarja 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poenostavitvi reševalnih prevozov ter 
iskalnih in reševalnih letov. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bii sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Tanja Pandev, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SVETOVALKA DZ PREDSEDNIK 
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Obvestila 

0 SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH 

TELES DRŽAVNEGA ZDORA 

- Ustavna komisija 

- Odbor za notranjo politiko 

- Odbor za finance in monetarno politiko 

- Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

- Komisija za evropske zadeve 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ST. 7 

DELOVNO TELO 

POSLANSKA SKUPINA 

NOVI ČLAN 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VELJA 

USTAVNA KOMISIJA 

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

JANEZ KOMLJANEC 

dr. SLAVKO GABER 

OD VKLJUČNO 7.1.2003 DALJE 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 8 

DELOVNO TELO ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

NOVI ČLAN JANEZ KOMLJANEC 

DOSEDANJI ČLAN MILAN KOPUŠAR 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 7.1.2003 DALJE 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 9 

DELOVNO TELO ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

NOVI ČLAN JANEZ KOMLJANEC 

DOSEDANJI ČLAN dr. SLAVKO GABER 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 7.1.2003 DALJE 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 10 

DELOVNO TELO ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST 
IN ŠPORT 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

NOVI ČLAN JANEZ KOMLJANEC 

DOSEDANJI ČLAN dr. SLAVKO GABER 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 7.1.2003 DALJE 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 11 

DELOVNO TELO USTAVNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVI ČLAN BOJAN KONTIČ 

DOSEDANJA ČLANICA DANICA SIMŠIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.1. 2003 DALJE 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 12 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

NOVI ČLAN JAŠA ZLOBEC LUKIČ 

DOSEDANJI ČLAN dr. SLAVKO GABER 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14. 1. 2003 DALJE 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:     

i Naslov: _____  

i Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    

I Davčna številka:    

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:     

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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