Državna komisija za splošno maturo je na 10. izredni ocenjevalni seji, 7. 7. 2011, na podlagi
12. člena Zakona o maturi (ZMat, UPB-1, Ur. l. RS, št. 1/2007) sprejela
NAVODILA O RAVNANJU V PRIMERU SORODSTVA PREDSEDNIKA OZIROMA
ČLANOV DRŽAVNE KOMISIJE ZA SPLOŠNO MATURO IN DRŽAVNIH
PREDMETNIH KOMISIJ ZA SPLOŠNO MATURO
1. člen
(sorodnik)
Za sorodnika predsednika oziroma člana Državne komisije za splošno maturo (v nadaljnjem
besedilu: DK SM) in državne predmetne komisije za splošno maturo (v nadaljnjem besedilu:
DPK SM) se šteje kandidat, ki je s članom v krvnem sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do
vključno drugega kolena ali v svaštvu do vključno drugega kolena ali je njegov posvojitelj ali
posvojenec ali živi s kandidatom v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti ali registrirani
istospolni partnerski skupnosti.
2. člen
(obvestilo)
Član DK SM in DPK SM mora najpozneje do začetka šolskega leta dve leti pred opravljanjem
splošne mature sorodnika o tem pisno obvestiti Državni izpitni center, DPK SM in DK SM.
3. člen
(omejitve za predsednika in člane DK SM)
Član DK SM v času, ko ima pri splošni maturi sorodnika, ne sme sodelovati pri:
 imenovanju pregledovalcev izpitnega gradiva,
 žrebu izpitnih kompletov za splošno maturo,
 potrjevanju mej med ocenami in
 pri razpravah o drugih temah, povezanih z izpeljavo splošne mature v določenem letu.
O tem presoja predsednik DK SM.
Če ima sorodnika na splošni maturi predsednik DK SM odloča o njegovi izločitvi njegov
namestnik.
4. člen
(omejitve za predsednika in člane DPK SM)
Če ima član DPK SM sorodnika, ki opravlja izpit splošne mature iz predmeta v pristojnosti
DPK SM, katere član je, v času, ko ima sorodnika pri splošni maturi, ne sme:
 sodelovati pri pripravi izpitnega gradiva za splošno maturo dve leti, preden njegov
sorodnik opravlja splošno maturo,
 sodelovati pri moderaciji navodil za ocenjevanje v izpitnem roku, ko njegov sorodnik
opravlja splošno maturo, in
 sodelovati pri postavljanju mej med ocenami v letu, ko njegov sorodnik opravlja
splošno maturo.

5. člen
(predlog DPK SM)
DPK SM lahko predlaga, da se druge naloge v okviru komisije prerazporedijo, odvisno od
organizacije dela v njej. Članu DPK SM njen predsednik določi dela, ki jih bo v tem času
opravljal (npr. izobraževanje učiteljev, priprava predmetnega izpitnega kataloga, priprava
izpitnih nalog za banko nalog idr.).
Če prilagojena organizacija dela v komisiji ni mogoča, članu v tem času članstvo miruje.
DPK SM pripravi predlog rešitve in ga pošlje DK SM v potrditev.
6. člen
(veljavnost pravil)
S sprejetjem tega navodila preneha veljati Sklep o ravnanju v primeru ožjega sorodstva člana
RPK ali učitelja predmeta z maturantom, ki ga je RMK sprejela na 138. seji 8. 7. 1997 in na
34. seji 18. 6. 1999.
Navodila o ravnanju v primeru sorodstva članov DK SM in DPK SM začnejo veljati z dnem
sprejetja na DK SM in se začnejo uporabljati pri splošni maturi 2012.
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