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Na podlagi 15., 68.  in 84. člena Statuta Zavoda Antona Martina Slomška z dne 26. 
05. 2008  je svet zavoda na svoji  49. seji dne 25. 09. 2008 sprejel 

 

PRAVILA 

ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE  

 ANTONA MARTINA SLOMŠKA 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vsebina pravil) 
 

(1) S temi PRAVILI  se natančneje ureja notranja organizacija organizacijske enote 
»Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška« (v nadaljnjem besedilu: ŠgAMS) v 
Zavodu Antona Martina Slomška (v nadaljnjem besedilu: zavod). 
 
(2) Pravila vsebujejo: 
 I.       SPLOŠNE DOLOČBE 
II.      ORGANIZIRANOST ŠgAMS 
III.     DEJAVNOST IN NALOGE ŠgAMS  
IV.     ORGANI ŠgAMS  
V.       IZVAJALCI DEJAVNOSTI 
VI.     SPLOŠNI AKTI ŠgAMS  
VII.    ŠOLSKA PRAVILA ŠgAMS   IN PRAVILA HIŠNEGA REDA 
VIII.   VPIS  IN  IZPIS 
IX.      POHVALE IN PRIZNANJA 
X.       SODELOVANJE ŠgAMS  
XI.      DOKUMENTACIJA ŠgAMS  
XII.    UREDITEV RAZMERIJ MED  ŠgAMS  IN DIJAKI (STARŠI) 
XIII.  TAJNOST PODATKOV IN JAVNOST DELA  
XIV.  KONČNI DOLOČBI 

 
 

Veljavnost predpisov in drugih pravil za ŠgAMS 
 

2. člen 
 
(1)Za izvajanje dejavnosti ŠgAMS se uporabljajo predpisi za področje dela javnih 
gimnazij, razen v delu in za zadeve, ki za zasebne gimnazije ni obvezujoč in ima 
ŠgAMS za ureditev teh zadev sprejeta posebna pravila v splošnih aktih zavoda ali 
ŠgAMS. 
  
(2)Vsi delavci ŠgAMS, dijaki, starši in obiskovalci so dolžni upoštevati šolska pravila 
ter hišni red ŠgAMS. 
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3. člen 
 (temeljno vodilo, namen in cilji ŠgAMS) 

 
(1)Vzgojno-izobraževalno delo ŠgAMS  na klasični judovsko-krščanski in grško-rimski 
kulturi ter na njih gradi dosežke sodobne civilizacije. Pri tem upošteva duhovni in 
tehnološki razvoj, razvoj novega veka in ga umešča v celotno humanistično tradicijo 
človeške zgodovine. Spoznavanje tujih kultur in civilizacij prispeva k medsebojnemu 
dialogu in spoštovanju drugačnosti. S spoznavanjem kulturne dediščine slovenskega 
naroda in vloge krščanstva pri tem ter naravnih danosti domačega okolja krepi 
narodno identiteto kot pogoj za samozavesten vstop v evropske in svetovne 
integracije.  
 
(2)Namen vzgojno-izobraževalnega dela ŠgAMS je tudi razvoj odgovornega odnosa 
dijakov in dijakinj do življenja in vseh živih stvari, vzpodbujanje k varovanju narave in 
k soustvarjanju takšnega življenjskega okolja, v katerem se bodo dobro počutili sami 
s seboj in drugi ljudje z njimi. 

 
(3)Vzgojni cilji izhajajo iz celostnega pristopa k razvoju mladega človeka, ki mu je 
potrebno pomagati pri oblikovanju svobodne, samostojne in odgovorne osebnosti, da 
bo lahko kot ustvarjalna osebnost sooblikoval družbo in svet. Verska razsežnost 
človeka je pri tem nepogrešljiva, zato je sestavni del programa, vendar vzgojni 
pristop spoštuje svobodno odločitev področju zakramentalnega življenja. 
 
(4)Izobraževalno delo je na ŠgAMS pomemben del delovanja v smislu pospeševanja 
lastnih ustvarjalnih pobud, prepletenosti vseh področij različnih ved in pridobitve 
sposobnosti, na podlagi katerih bo odločitev za nadaljnje izobraževanje lažja in 
ustrezna sposobnostim posameznika. K vsemu temu naj bi pripomogel hišni red, ki 
zavezuje profesorje, profesorice, dijake, dijakinje in starše. 
 

II.  ORGANIZIRANOST ŠgAMS 
 

4. člen  
(status ŠgAMS v okviru zavoda)  

 
(1) ŠgAMS  je organizacijska enota zasebnega zavoda »Zavod Antona Martina 
Slomška« s sedežem na Vrbanski c. 30, Maribor. 
(2) ŠgAMS ima sedež na Vrbanski c. 30, 2000 Maribor. 
 

5. člen  
(pooblastila ŠgAMS v pravnem prometu)  

 
(1) ŠgAMS ima omejena pooblastila v pravnem prometu, in sicer v obsegu, ki se 
nanaša na dejavnost ŠgAMS in v okviru finančnega načrta zavoda.  
(2)Ravnatelj ŠgAMS sme sklepati pogodbe z uporabniki storitev ŠgAMS, in sicer s 
starši oziroma dijaki ŠgAMS ter drugimi uporabniki storitev ŠgAMS, za sklepanje 
drugih pogodb za izvajanje storitev ali dobavo blaga, pa si mora pridobiti predhodno 
soglasje poslovnega direktorja zavoda oziroma njegovo pooblastilo. 
(3) ŠgAMS izvršuje navedena pooblastila v imenu in za račun zavoda. 
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(4) Evidentiranje poslovnih dogodkov ŠgAMS pa se izvaja ločeno preko posebnega 
stroškovnega mesta zavoda. Po potrebi se po odredbi poslovnega direktorja zavoda 
lahko za ŠgAMS odpre dodaten TRR zavoda izključno za potrebe ŠgAMS. 
 

6. člen  
(pečat) 

 
(1) ŠgAMS  ima pečat okrogle oblike premera 35 mm. Na obodu izrisanega kroga v 
premeru 29 mm je izpisano ime organizacijske enote v rimski kapitali »ŠKOFIJSKA 
GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA« in sedež v malih tiskanih črkah »Vrbanska 
c. 30, 2000 Maribor«. V polju kroga je znak v obliki valovitih listov odprte knjige, ki 
se dotika krožnice; nad knjigo je krogla z vpetim križem.  
(2)ŠgAMS ima lahko tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm in izrisanim 
notranjim krogom v premeru 16 mm z enako vsebino in likovno izvedbo, kot je 
opisano v prejšnjem odstavku. 
(3)Pečat ŠgAMS se uporablja za razne dopise, obvestila in druge dokumente, ki ne 
predstavljajo  pravnih poslov zavoda v pravnem prometu. 
(4) Na letnem spričevalu se uporablja pečat ŠgAMS, premera 35 mm. Pod podpisoma 
ravnatelja in razrednika je napis: »ŠgAMS je zasebna šola, vpisana v razvid izvajalcev 
javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ( Sklep MŠZŠ št. 601-859/96, z 
dne 8. 10. 1997).« 
(5)Za računovodske listine in listine, ki izvirajo iz pravnega poslovanja zavoda in jih v 
skladu s pooblastilom podpisuje ravnatelj ŠgAMS, se uporablja pečat zavoda in pečat 
ŠgAMS, premera  35 mm. 
(6) Poslovni direktor zavoda sprejme sklep o številu posameznih pečatov ŠgAMS, o 
njihovi hrambi in uporabi, ravnatelj pa določi delavce ŠgAMS, ki so zanje odgovorni.   

 
7. člen 
(znak) 

 
(1)Znak ŠgAMS sestavljajo: med dvema črtama v dveh vrsticah v rimski kapitali 
izpisano ime »ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA« in nad imenom 
v obrisu narisana odprta knjiga kot vir znanja, z rahlo valovitimi listi, nad katero lebdi 
zemlja kot planet v obliki krogle v smislu celote in popolnosti, v kroglo je vpet križ – 
nosilec znanja.  
(2)Barve znaka so: črke in črti rjavo-rdeči, obroba knjige in krogla modri, križ rumen.  

 
8. člen 

(zastopanje in vodenje ŠgAMS) 
 

(1) Ravnatelj ŠgAMS vodi in predstavlja ŠgAMS in je odgovoren za zakonitost dela 
ŠgAMS.  
(2) Ravnatelj organizira in vodi vzgojno, pedagoško, socialno, kulturno oziroma drugo 
delo in naloge ŠgAMS ter opravlja naloge, za katere ga pooblasti poslovni ali 
strokovni direktor zavoda. 
(3) Ravnatelj podpisuje javne listine, dokumentacijo ter druge listine, ki jih vodi 
oziroma izdaja ŠgAMS.  
(4) V odsotnosti ravnatelja opravlja njegove naloge s področja pedagoškega vodenja 
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pomočnik ravnatelja, če je v ŠgAMS imenovan.  
(5) Za posamezne zadeve ali  za posamezne  naloge lahko ravnatelj pisno pooblasti 
tudi drugo osebo. Vsebino, obseg in trajanje zastopanja določi s pisnim pooblastilom.  
 

9. člen  
 (podpisovanje listin ŠgAMS)  

 
(1) Dopise in druge listine, ki jih pošilja oziroma izdaja ŠgAMS, podpisujejo poleg 
ravnatelja tudi osebe, ki jih za podpisovanje oziroma vodenje posameznega postopka 
s sklepom določi ravnatelj.  
(2) Javne listine, ki jih izdaja ŠgAMS, lahko podpisuje le ravnatelj, če je vpisan v 
sodni register, v njegovi odsotnosti pa tudi pomočnik ravnatelja, če je vpisan v sodni 
register.  
(3) Drugi pooblaščeni delavci za podpisovanje računovodskih listin deponirajo svoj 
podpis pri  pristojni organizaciji za plačilni promet, preko katere posluje zavod.  
 

  III.  DEJAVNOST IN NALOGE ŠgAMS  
 

10. člen 
(dejavnost ŠgAMS) 

 
(1)ŠgAMS izvaja izobraževalni in vzgojni program splošne gimnazije in dejavnost po 
letnem delovnem načrtu zavoda oziroma organizacijske enote ter izvaja naloge, ki 
razvijajo medgeneracijsko povezanost in socialni čut. 
 
(2)ŠgAMS izvaja naslednje dejavnosti: 
 
P                      IZOBRAŽEVANJE 
85.310    Srednješolsko splošno izobraževanje  
85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije  
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
 
Q                 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
88.990       Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 
 
R                   KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 
90.010          Umetniško uprizarjanje  
90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje  
90.030        Umetniško ustvarjanje  
90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
91.020 Dejavnost muzejev (npr. delovanje umetnostnih galerij, organiziranje 

priložnostnih muzejskih razstav)   
93.190  Druge športne dejavnosti 
93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  
 
G  TRGOVINA 
47.890          Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom  
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47.990           Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  
 
M           STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije  
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in 

tehnologije  
72.200         Raziskovalna in razvojna dejavnost  na področju družboslovja in 
humanistike   
74.200         Fotografska dejavnost  
74.300         Prevajanje in tolmačenje  
 
J                  INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
58.110         Izdajanje knjig  
58.130         Izdajanje časopisov  
58.140         Izdajanje revij in druge periodike  
58.190         Drugo založništvo  
59.200         Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  
60.100         Radijska dejavnost  
60.200         Televizijska dejavnost  
61.200         Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 
61.300         Satelitske telekomunikacijske dejavnosti 
62.010         Računalniško programiranje  
62.020         Svetovanje o računalniških napravah in programih  
62.030         Upravljanje računalniških naprav in sistemov  
63.110         Obdelovanje podatkov in s tem povezanih dejavnosti  
63.120         Obratovanje spletnih portalov 
 
N                DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 
79.110            Dejavnost potovalnih agencij 
79.120         Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
82.190        Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 
dejavnosti  
82.300          Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
 

11. člen 
(letni delovni načrt ŠgAMS) 

 
(1) Letni delovni načrt ŠgAMS (v nadaljnjem besedilu: LDN) sprejeme svet ŠgAMS v 
soglasju z upravnim odborom zavoda, in sicer najkasneje do konca septembra za 
tekoče šolsko leto.  
(2) Svet ŠgAMS sprejme nadstandardni program ŠgAMS po predhodni pridobitvi 
soglasja  sveta staršev na predlog ravnatelja, in sicer do konca septembra za tekoče 
šolsko leto.  
(3) Predlog letnega delovnega načrta za ŠgAMS pripravi ravnatelj. Ravnatelj ŠgAMS 
pripravi predlog potem ko je pridobil mnenje učiteljskega zbora.  
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12.  člen 
(vsebina LDN) 

 
Z letnim delovnim načrtom ŠgAMS se določi predvsem:  

- naloge oziroma aktivnosti za izvrševanje dejavnosti, ki jih ŠgAMS stalno izvaja 
ter za izvršitev poslovnih usmeritev in plana zavoda za organizacijsko enoto v 
tekočem šolskem oziroma koledarskem letu,  

- dodatne naloge in cilje, ki jih želi ŠgAMS doseči v tekočem šolskem oziroma 
koledarskem letu, 

- poslovno in drugo sodelovanje z gospodarskimi družbami, zavodi ali drugimi 
organizacijami, 

- obseg in razporeditev pouka in drugih oblik  izobraževalnega dela po 
predmetniku,  

- prireditve, nastopi in tekmovanja  
- nadstandardni programi oziroma dodatno izobraževanje (ki ni sestavina 

predmetnika) za dijake v soglasju z dijaki in njihovimi starši, 
- načrt vpisa, 
- strokovno izobraževanje strokovnih delavcev, 
- sodelovanje s starši, 
- strokovno sodelovanje z dijaškimi domovi v katerih bivajo dijaki ŠgAMS,  
- strokovno sodelovanje z drugimi gimnazijami oziroma šolami, dijaškimi 

domovi, združenji gimnazij, Društvom ravnatelj, raziskovalnimi, športnimi, 
kulturno-umetniškimi in drugimi organizacijami  ipd., 

- druge potrebne vsebine ter naloge v skladu s prepisi, ki veljajo na področju 
delovanja gimnazij. 

 
13. člen 

     (povezovanje ŠgAMS)  
 

ŠgAMS se lahko v okviru zavoda za izvajanje svojih dejavnosti povezuje z Nadškofijo 
Maribor, Karitasom ter organizacijami, ki  delujejo  na  področju vzgoje in 
izobraževanja, ki jo izvaja ŠgAMS, z gospodarskimi družbami na področju delovanja 
ŠgAMS in z drugimi organizacijami ter z  ustreznimi strokovnimi institucijami. 

 
IV. ORGANI ŠgAMS  

14. člen 
(organi ŠgAMS) 

Organi šole so: 
- svet ŠgAMS, 
- ravnatelj, 
- svet staršev, 
- strokovni organi ŠgAMS, in sicer: 

� učiteljski zbor, 
� oddelčni učiteljski zbori, 
� strokovni aktivi, 

- pritožbena komisija, 
- komisije za odločanje o ugovorih (ocena, vzgojni ukrep). 
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15. člen 
(pravila za delovanje organov ŠgAMS) 

 
(1) Organi ŠgAMS delujejo po postopkih, določenih s predpisi, ustanovitvenim aktom 
zavoda, statutom zavoda, temi pravili ŠgAMS in poslovnikom organa ŠgAMS. 
(2) V postopkih odločanja o individualnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 
delavcev organizacijskih enot zavoda se uporabljajo določbe zakona o delovnih 
razmerjih in drugih ustreznih predpisov, ustanovitvenega akta in statuta ter določbe 
drugih splošnih aktov zavoda oziroma ŠgAMS. 
(3) V postopkih odločanja o ukrepih za kršitve učencev ŠgAMS se uporabljajo določbe 
teh pravil, pravila o šolskem in hišnem redu. 
 
1. SVET ŠgAMS  

16. člen 
    (svet ŠgAMS) 

 
(1) Svet ŠgAMS je organ upravljanja ŠgAMS ter posvetovalni organ ravnatelja. 
(2) Svet ŠgAMS obravnava in odloča o zadevah, ki jih določajo predpisi za področje 
vzgoje in izobraževanja, področje kulture, sociale ter druga področja, na katerih 
opravlja ŠgAMS svojo dejavnost, je drugostopenjski organ ŠgAMS, kadar se odloča o 
izključitvi dijaka in opravlja naloge, ki jih določa statut zavoda, pravila ŠgAMS ali drug 
splošni akt zavoda. 
(3) Svet ŠgAMS odloča na sejah z javnim ali tajnim glasovanjem, in sicer z večino 
glasov vseh članov, če z zakonom ni določena drugačna večina, o proceduralnih 
vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.  
(4) Svet ŠgAMS lahko svoje delo uredi s poslovnikom, ki ga sprejme v soglasju z 
upravnim odborom zavoda.  

 
17. člen 

(pristojnosti sveta ŠgAMS) 
Pristojnosti sveta ŠgAMS: 

- v soglasju z upravnim odborom zavoda sprejema program razvoja ŠgAMS in 
spremlja njegovo izvrševanje, 

- v soglasju z upravnim odborom zavoda sprejema letni delovni načrt ŠgAMS in 
poročilo o njegovi uresničitvi, 

- oblikuje letno poročilo o delu ŠgAMS in ga posreduje upravnemu odboru 
zavoda, 

- v soglasju z upravnim odborom zavoda sprejema program nadstandardnih 
storitev in odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v ŠgAMS, 

- v soglasju z upravnim odborom zavoda sprejema nadstandardni programi 
oziroma dodatno izobraževanje (ki ni sestavina predmetnika) za dijake v 
soglasju z dijaki in njihovimi starši, 

- sprejme predlog finančnega načrta in predlog letne bilance ŠgAMS, ki ju 
skupaj z računovodstvom  pripravi ravnatelj za sprejem na upravnem odboru 
zavoda, 

- odloča o omejitvi vpisa dijakov v soglasju z upravnim odborom zavoda, 
- v soglasju z upravnim odborom določa višino prispevka staršev, obrabnino za 

učbenike in učbeniški sklad ŠgAMS, 
- oblikuje predlog programa prioritete za delitev presežkov prihodkov nad 
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odhodki, pridobljenimi s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z 
opravljanjem izobraževanja oziroma drugih registriranih dejavnosti ŠgAMS, 

- predlaga upravnemu odboru spremembo in razširitev dejavnosti, 
- sprejme poročilo o izvajanju dejavnosti ŠgAMS in o morebitnih  vzgojno-

izobraževalnih in drugih problemih, 
- v soglasju z upravnim odborom sprejme pravila ŠgAMS, 
- sprejme druge splošne akte ŠgAMS, za katere po ustanovitvenem aktu, statutu 

zavoda ali predpisih za področje dela ŠgAMS ni pristojen drug organ, 
- obravnava opozorila  dijakov in staršev v zvezi s kršitvami pravic ter vodstvu 

ŠgAMS predlaga ukrepe, 
- odloča o pritožbah staršev oziroma dijakov v zvezi z vzgojnim in 

izobraževalnim delom v ŠgAMS, 
- razpisuje volitve (oziroma imenovanje) članov sveta ŠgAMS,  
- voli in imenuje organe ŠgAMS v skladu s statutom zavoda in drugimi predpisi 

(na predlog ravnatelja pritožbeno komisijo),  
- imenuje predstavnike ŠgAMS v druge organizacije,  
- oblikuje pobude in predloge ter sprejema stališča o vprašanjih,  pomembnih  

za delovanje ŠgAMS, in jih posreduje direktorjema oziroma  upravnemu 
odboru zavoda ter  drugim  organizacijam ali zavodom, 

- obravnava in odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi, ustanovitvenim 
aktom zavoda ter drugimi splošnimi akti zavoda  in  v  skladu  s  potrebami. 

 
18. člen 

(sestava sveta ŠgAMS) 
 

Svet ŠgAMS sestavlja 6 članov, in sicer: 
• en predstavnik ustanovitelja zavoda, 
• dva predstavnika delavcev organizacijske enote,  
• dva predstavnika staršev iz organizacijske enote, 
• en predstavnik dijakov in dijakinj organizacijske enote. 

 
19. člen 

(mandat sveta ŠgAMS) 
 

(1) Svet ŠgAMS se konstituira na svoji prvi seji, od katere prične članom sveta teči 
mandat. 
(2) Mandat članov sveta traja štiri leta.  
(3) Mandat članov sveta ŠgAMS se izteče s potekom mandata oziroma preneha pred 
tem: 

- predstavniku staršev s prenehanjem statusa učenca, katerega starš je, 
- predstavniku dijakov s prenehanjem njegovega statusa dijaka, 
- predstavniku delavcev ŠgAMS s prenehanjem zaposlitve v ŠgAMS. 

 
20. člen 

(organiziranost sveta ŠgAMS) 
 

(1)Prvo sejo ŠgAMS skliče ravnatelj najkasneje 15 dni po imenovanju članov sveta 
ŠgAMS. 
(2) Na prvi seji člani sveta ŠgAMS izvolijo predsednika in namestnika predsednika. 
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(3) Predsednik  sveta ŠgAMS predstavlja in zastopa svet ŠgAMS, podpisuje zapisnike 
in sklepe sveta, skupaj z ravnateljem skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje 
sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta ŠgAMS. 
(4) V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov 
namestnik. 

21. člen 
 (imenovanje oziroma izvolitev članov v svet ŠgAMS) 

 
(1) Predstavnika ustanovitelja v svet šole  imenuje ustanovitelj za dobo štirih let.  
(2) Ustanovitelj imenuje nove člane najkasneje 30 dni pred iztekom mandata 
prejšnjim članom.  
(3) Delavci zavoda volijo svoje predstavnike po postopku, določenem v teh pravilih.  
(4)Predstavnik dijakov in dijakinj v svetu  ŠgAMS je predsednik dijaške skupnosti 
ŠgAMS. 
(5) Predstavnike staršev izvoli svet staršev z javnim glasovanjem. 

 
22. člen 

(razrešitev člana sveta ŠgAMS) 
 

(1) Član  sveta ŠgAMS je lahko razrešen pred potekom mandata, če: 
- sam zahteva razrešitev; 
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati 

funkcije člana  sveta; 
- tako odloči ustanovitelj. 

(2) Predstavnika ustanovitelja razreši ustanovitelj,  druge člane pa svet ŠgAMS.  
(3) Ko svet ŠgAMS ugotovi, da je nastopil eden izmed razlogov za razrešitev 
predstavnika ustanovitelja, o tem obvesti ustanovitelja ter predlaga imenovanje 
nadomestnega člana. 

23. člen 
 (volitve predstavnikov delavcev ŠgAMS) 

 
(1) Svet ŠgAMS razpiše volitve za predstavnika delavcev v svetu ŠgAMS s sklepom 
največ 90  in najmanj 60 dni pred iztekom mandata dosedanjih članov. Volitve se 
opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata članom. 
(2) S sklepom o razpisu volitev se določi dan in lokacija volitev, datum možnosti za 
predčasne volitve, podatek, koliko članov sveta ŠgAMS se voli, rok za vložitev 
predlogov kandidatov, imenuje se volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva 
člana ter praviloma njihovi namestniki.  
(3) Predsednik oziroma člani volilne komisije oziroma njihovi namestniki se imenujejo 
izmed delavcev ŠgAMS, ki  ne bodo kandidirali za predstavnika delavcev. Volilna 
komisija je imenovana za dobo štirih let. 
(4) Sklep o razpisu volitev se javno objavi v ŠgAMS.  
(5) Predlog kandidatov za izvolitev predstavnikov delavcev v svet ŠgAMS lahko poda 
vsak delavec ŠgAMS, učiteljski zbor ter ravnatelj ŠgAMS. Predlog kandidata se poda v 
pisni obliki s priloženim pisnim soglasjem kandidata h kandidaturi. 
(6) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost. Volilna komisija 
v skladu s sklepom o razpisu volitev za delavce, ki so odsotni na dan volitev, izvede 
predčasne volitve. 
Vsak delavec ima en glas.  
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(7) Ravnatelj oziroma  pomočnik ravnatelja nima pravice voliti ali biti izvoljen. 
(8) Voli se osebno z glasovnicami. 
(9) Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem vrstnem  redu 
priimkov, z navedbo, koliko članov sveta ŠgAMS se voli. 
(10) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev ŠgAMS z 
aktivno volilno pravico.  
(11) Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov vseh delavcev, ki so glasovali. V 
primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov,  postane član sveta kandidat, 
ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  
 
2. RAVNATELJ ŠgAMS  

24. člen  
(ravnatelj ŠgAMS) 

 
(1) Za ravnatelja ŠgAMS je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v skladu s 
predpisi za področje ŠgAMS in v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom zavoda 
oziroma pravili ŠgAMS. 
(2) Ravnatelja ŠgAMS imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda na predlog 
strokovnega in poslovnega direktorja zavoda in v soglasju z ustanoviteljem za pet (5) 
let in je lahko po preteku tega časa ponovno imenovan.  
(3) Ravnatelj ŠgAMS se imenuje brez javnega razpisa. 
(4) Ravnatelj ŠgAMS prične opravljati funkcijo, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, če 
opravlja funkcijo v delovnem razmerju. Sicer pa z dnem, ki ga določi akt o 
imenovanju, pogodba o zaposlitvi  oziroma druga pogodba.   
 

25. člen 
(postopek imenovanja) 

 
(1) Poslovni direktor najkasneje v treh dneh od imenovanja ravnatelja ŠgAMS pošlje 
ustanovitelju vlogo za soglasje k sklepu o imenovanju. 
(2) K vlogi za soglasje priloži kopijo vseh dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje 
predpisanih pogojev za opravljanje funkcije ravnatelja.  
(3) Po pridobitvi soglasja ustanovitelja poslovni direktor imenovanemu kandidatu 
najkasneje v treh dneh od pridobljenega soglasja pošlje odpravek dokončnega sklepa 
o imenovanju. 
(4) Poslovni direktor zavoda pošlje obvestilo o imenovanju ravnatelja, ki izvaja javna 
pooblastila, državnim organom, pristojnim za področje dela ŠgAMS.  
(5) V primeru, da ustanovitelj zavrne soglasje k imenovanju kandidata, upravni odbor 
zavoda ponovi postopek za imenovanje ravnatelja. 

 
26. člen  

(pooblastila ravnatelja ŠgAMS) 
 

(1) Ravnatelj ŠgAMS je strokovni oziroma pedagoški vodja ŠgAMS in ga zastopa v 
okviru dejavnosti, ki jo izvaja ŠgAMS in je odgovoren za njegovo strokovno in 
zakonito delo.   
(2) Ravnatelj ŠgAMS lahko zastopa zavod v okviru dejavnosti, ki jo izvaja ŠgAMS, v 
obsegu, ki ga določa akt o ustanovitvi in statut zavoda ter v skladu s pooblastilom 
poslovnega direktorja zavoda.  
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(3) Ravnatelj opravlja svoje naloge v skladu s predpisi za področje dejavnosti ŠgAMS 
in splošnimi akti zavoda ter v skladu s pooblastili poslovnega in strokovnega 
direktorja.  

27. člen 
 (naloge ravnatelja ŠgAMS) 

 
V okviru nalog iz prejšnjega člena teh pravil ravnatelj ŠgAMS predvsem opravlja 
naslednje naloge: 

- organizira, načrtuje in vodi delo ŠgAMS, 
- pripravlja predloge programa razvoja in dela ŠgAMS, 
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta ŠgAMS in je odgovoren za 

njegovo izvedbo, 
- skupaj z računovodstvom pripravi osnutek finančnega načrta in letne bilance 

ŠgAMS za sprejem predloga na svetu ŠgAMS,  
- predlaga višino prispevka staršev, obrabnino za učbenike in učbeniški sklad 

ŠgAMS, 
- sprejme akt o organizaciji dela in sistemizaciji del in nalog ŠgAMS, 
- podpisuje račune, ki jih izdaja ŠgAMS, potrdila, dopise ter druge listine ŠgAMS 

ter potne naloge za delavce ŠgAMS, 
- podpisuje obvestila v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v ŠgAMS, potrdila 

o napredku, spričevala ter druge javne listine, ki jih izdaja ŠgAMS, 
- je odgovoren za uresničevanje pravic dijakov ter drugih uporabnikov storitev 

ŠgAMS ter za varnost dijakov in delavcev ŠgAMS, 
- skrbi za sodelovanje s starši dijakov, 
- odloča o nagradah, uspehih oziroma priznanjih ter vzgojnih ukrepih dijakov , 
- vodi delo učiteljskega zbora in koordinira delo organov ŠgAMS, 
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu in delu strokovnih delavcev v 

ŠgAMS, spremlja njihovo delo in jim svetuje, 
- za ŠgAMS predlaga poslovnemu direktorju zavoda sklenitev pogodbe o 

zaposlitvi s strokovnimi delavci, po posebnem pisnem pooblastilu direktorja ali, 
če tako določajo pravila ŠgAMS, pa sklepa pogodbo o zaposlitvi z njimi sam,   

- za ŠgAMS sklepa delovna razmerja z drugimi delavci (strokovno-
administrativnimi, računovodskimi, tehničnimi) in druga pogodbena razmerja 
za občasna ali začasna dela, 

- odloča o napredovanju v plačne razrede, 
- odloča o disciplinski in materialni odgovornosti delavcev v ŠgAMS ter izreka 

druge ukrepe v sladu s predpisi,  
- opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi oziroma za katere ga 

pisno pooblastita direktorja zavoda, 
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 
- organizira mentorstvo pripravnikom, 
- skrbi za sodelovanje ŠgAMS z drugimi OE zavoda, za strokovno sodelovanje z 

zavodi oziroma šolami oziroma dijaškim domom, v katere so vpisani učenci 
ŠgAMS, s pristojnim ministrstvom za področje dela ŠgAMS, z drugimi 
gimnazijami oziroma srednjimi šolami, združenji gimanzij, Društvom ravnatelj, 
raziskovalnimi, športnimi, kulturno-umetniškimi in drugimi organizacijami  ipd., 

- opravlja druge naloge, za katere ga pooblaščajo predpisi ali ga pooblasti kateri 
od direktorjev zavoda. 
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3. POMOČNIK RAVNATELJA 

28. člen 
 (imenovanje pomočnika ravnatelja ŠgAMS) 

 
(1)Ravnatelj lahko v skladu z določili statuta zavoda in normativi za področje 
delovanja gimnazij imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri vodenju ŠgAMS.  
(2)Za pomočnika ravnatelja oziroma vodje je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 
za ravnatelja oziroma vodjo organizacijske enote, razen šole za ravnatelje oziroma 
ravnateljskega izpita.  
(3)Pred imenovanjem si mora pridobiti  pisno soglasje kandidata, če ga imenuje 
izmed strokovnih delavcev zavoda, ter pozitivno mnenje poslovnega in strokovnega 
direktorja in ustanovitelja k predlaganemu kandidatu.  
(4)Pomočnik ravnatelja se imenuje brez javnega razpisa. Ravnatelj lahko odloči, da 
se v ŠgAMS interno razpiše prosto delovno mesto.  Obvestilo o možnosti kandidiranja 
za pomočnika ravnatelja z zahtevanimi pogoji in rokom za prijavo se obesi na oglasni 
deski ŠgAMS.  

(5)V sklepu o imenovanju pomočnika ravnatelja se ob upoštevanju normativov za 
področje dela ŠgAMS oziroma drugih splošnih aktov zavoda določi čas, za katerega 
se imenuje, obseg del imenovanega na delovnem mestu pomočnika ravnatelja ter 
obseg dela s področja drugega delovnega mesta, če je to potrebno.  
(6)Imenovani kandidat prične opravljati funkcijo, ko sklene pogodbo o zaposlitvi za 
delovno mesto, na katerega je bil imenovan. Delovno razmerje se za imenovanega 
uredi v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Pogodba za pomočnika ravnatelja se 
sklene za čas imenovanja. 
(7)Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki so določene v pogodbi o zaposlitvi 
oziroma drugi pogodbi in za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, ter nadomešča 
ravnatelja v njegovi odsotnosti.  
 
4. STROKOVNI ORGANI  ŠgAMS 

29. člen 
(vrste strokovnih organov ŠgAMS) 

 
(1) Strokovni orani ŠgAMS so  učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori in strokovni 
aktivi. 
(2) Strokovni organi delujejo in opravljajo naloge v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje ŠgAMS. 
5. PRITOŽBENA KOMISIJA IN KOMISIJE za odločanje o ugovorih dijakov 
     

30. člen 
(pritožbena komisije ŠgAMS) 

 
(1) O pritožbi v zvezi z odločitvijo o sprejemu oziroma izključitvi iz ŠgAMS odloča svet 
ŠgAMS, o vseh drugih pritožbah pa komisija za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: 
pritožbena komisija). 
 (2) Pritožbena komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec 
ŠgAMS. Člane in predsednika pritožbene komisije ter njihove namestnike imenuje 
predsednik sveta ŠgAMS na predlog ravnatelja.  
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(3) Mandat pritožbene komisije traja eno leto, od 1. oktobra do 30. septembra 
naslednjega leta. Ista oseba je lahko imenovana za člana pritožbene komisije 
večkrat. 
(4) Če je član pritožbene komisije odločal o isti zadevi na prvi stopnji, ga je treba v 
tem pritožbenem postopku izločiti. O izločitvi člana odloči predsednik pritožbene 
komisije, o izločitvi predsednika pritožbene komisije pa svet ŠgAMS. 
 

31. člen 
(postopek odločanja) 

 
(1) Pritožbeni organ mora odločiti o pritožbi najpozneje v petnajstih dneh po vložitvi 
pritožbe. Sprejeta je odločitev, za katero je glasovala večina vseh članov 
pritožbenega organa. Svet ŠgAMS odloča s tajnim glasovanjem. Odločitev sveta 
ŠgAMS oziroma pritožbene komisije je dokončna. 
(2) Pritožbeni organ lahko potrdi odločitev prvostopenjskega organa in pritožbo kot 
neutemeljeno zavrne ali pa pritožbi ugodi in odpravi odločitev prvostopenjskega 
organa ter sam odloči o zadevi, ki je predmet pritožbe. 
(3) Kadar odloča o pritožbi svet ŠgAMS, lahko imenuje najmanj tričlansko komisijo, ki 
izvede ugotovitveni postopek in mu predlaga odločitev v zvezi s pritožbo. 
(4) Odločitev pristojnega organa se lahko izvrši z dnem dokončnosti izdanega sklepa, 
če s sklepom ni določen poznejši rok izvršitve. 
(5) Zoper odločitev sveta ŠgAMS o pritožbi je možno sprožiti upravni spor. 
 

32. člen 
(komisije za odločanje o ugovorih zoper ocene) 

 
 Komisije za odločanje o ugovorih dijakov zoper ocene imenuje ravnatelj v 3 dneh od 
vloženega ugovora, in sicer dva člana  izmed delavcev ŠgAMS in enega izmed drugih 
delavcev zavoda. Komisija mora preveriti ustreznost ocene na podlagi dokumentacije 
o ocenjevanju in odločiti o ugovoru oziroma določi novo oceno, najkasneje v roku 3 
dni po imenovanju. Če to ni mogoče, dijakovo znanje ponovno oceni, o čemer 
nemudoma obvesti dijaka (najmanj 3 dni pred ponovnim preverjanjem) in mu določi 
dan, uro, kraj in način  ponovnega ocenjevanja. O odločitvi v zvezi z odločitvijo o 
ugovoru mora komisija dijaka obvestiti najkasneje v roku  3 dni po sprejetju 
odločitve. 
 
6. SVET STARŠEV  ŠgAMS 

33. člen 
(svet staršev  ŠgAMS) 

 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v ŠgAMS oblikuje svet staršev. 
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima  vsak oddelek v njem po enega 
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 
(3) Svet staršev na svoji prvi seji izvoli predsednika in njegovega namestnika.  
(4) Svet staršev deluje v skladu s pravili,  ki veljajo za svet staršev v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu. Za svoje delo lahko sprejme poslovnik. 
(5) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 
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34. člen 
(naloge in pooblastila svet staršev  ŠgAMS) 

 
Svet staršev: 

- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja ŠgAMS, pri pravilih šolskega 

reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu ŠgAMS, 
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki v ŠgAMS, 
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v ŠgAMS, 
- voli predstavnike staršev v svet ŠgAMS in druge organe ŠgAMS, 
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z ŠgAMS, zlasti glede 

vključevanja v  lokalno okolje, 
- samostojno ali v sodelovanju z delavci ŠgAMS lahko ustanavlja ali oblikuje 

delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in 
projekte, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 
V. IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

35. člen 
(izvajalci dejavnosti ŠgAMS) 

 
(1)ŠgAMS izvaja dejavnost in naloge določen z letnim delovnim načrtom  s svojimi 
službami oziroma zaposlenimi delavci, zavoda, razporejenimi na delo v ŠgAMS, in 
sicer z: 

- vodstvom ŠgAMS (ravnatelj, pomočnik ravnatelja), 
- učiteljskim zborom (učitelji in drugi strokovni delavci), 
- svetovalno službo, 
- tajništvom in računovodstvom gimnazije ter tehničnimi delavci. 

 

(2)Posamezne naloge, za katere nima usposobljenih delavcev oziroma samostojnih 
pooblastil, pa tudi s strokovno službo uprave zavoda. 
 
(3)Natančnejšo organizacijo dela določa splošni akt o organizaciji dela in sistemizaciji 
delovnih mest ŠgAMS. 

36. člen  
(svetovalna služba) 

 
(1)Svetovalna služba ŠgAMS se organizira v skladu z normativi in standardi, ki veljajo 
za javne gimnazije, in v skladu s sistemizacijo delovnih mest ŠgAMS.  
 
(2)Svetovalna služba svetuje dijakom, dijakinjam in staršem ter sodeluje z učitelji in 
vodstvom ŠgAMS pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja ŠgAMS ter pri 
opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje ter sodeluje pri vpisu. 
 
(3)Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z republiškim 
zavodom za zaposlovanje. 
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37. člen  
(dežurni učitelji) 

 
(1)Za varnost dijakov in drugih oseb v ŠgAMS ter za upoštevanje šolskega in hišnega 
reda ŠgAMS ravnatelj s posebno odredbo določi deset dežurnih učiteljev za vsako 
ocenjevalno obdobje.  V odredbi določi tudi urnik dežurstva. 
(2)Dežurstvo učiteljev traja od 7.00 do 14.00.  
(3)Dežurni učitelj opravlja zlasti naslednje naloge:  

- sodeluje z dežurnim dijakom, 
- skrbi za spoštovanje šolskega in hišnega reda s tem, da opozarja morebitne 

kršitelje na kršitev in jih opomni, da prenehajo s kršitvami, ter navedeno 
dejstvo zapiše v dežurno knjigo, 

- obvešča ravnatelja o stanju v ŠgAMS v zvezi z upoštevanjem šolskega in 
hišnega reda, 

- opozarja hišnika in vzdrževalca na poškodbe inventarja v prostorih ŠgAMS ali 
morebitne poškodbe v drugih prostorih zavoda, če jih povzročijo dijaki, 

- med dežurstvom vsaj dvakrat pregleda vse prostore ŠgAMS na območju, za 
katerega je zadolžen.  

 
VI. SPLOŠNI AKTI ŠgAMS  

38. člen  
(sprejemanje aktov) 

 
(1) Splošne akte ŠgAMS sprejema svet ŠgAMS, oziroma ravnatelj, če statut zavoda 
ali predpis ne določa drugače.  
(2) Svet ŠgAMS sprejme: 

- Pravila ŠgAMS v soglasju z upravnim odborom,  
- Pravila o šolskem redu ŠgAMS, 
- druge splošne akte v skladu s statutom zavoda in predpisi. 

(3) Ravnatelj ŠgAMS sprejme: 
- pravila o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest ŠgAMS po 

predhodnem soglasju poslovnega direktorja,  
- navodila za delo zaposlenih v šoli,  
- hišni red ŠgAMS, 
- druge splošne akte, ki so potrebni za organizacijo dela v ŠgAMS oziroma, ki jih 

mora sprejeti v skladu s predpisi.   
 
VII.  PRAVILNIK ŠgAMS O ŠOLSKEM REDU IN HIŠNI REDU 

 
39. člen 

(Pravilnik ŠgAMS o šolskem redu in hišni red) 
 

(1)  Pravilnik ŠgAMS o šolskem redu ureja dolžnosti in pravice dijakov, pravila o 
pohvalah in priznanjih dijakov, vzgojna ravnanja oziroma ukrepi v primeru kršitev 
dolžnosti in pravic. Pravilnik ŠgAMS o šolskem redu sprejme svet ŠgAMS na predlog 
ravnatelja in po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru in v soglasju z upravnim 
odborom zavoda. 
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(2) Hišni red sprejme ravnatelj po predhodnem mnenju učiteljskega zbora. Hišni red 
velja za tekoče šolsko leto.  
 
(3)S hišnim redom se uredi predvsem: 
- hranjenje garderobe, 
- začetek in konec pouka na ŠgAMS, 
- pravila o času prihodov in odhodov dijakov h pouku, obnašanja in ravnanja dijakov 
med izvajanjem pouka in v odmorih ipd., 
- druge potrebne zadeve.  
 
(4) Hišni red se objavi v dijaškem dnevniku, ki ga na začetku šolskega leta prejmejo 
vsi dijaki. Pravilnik ŠgAMS o šolskem redu in Pravila gimnazije se objavita na spletni 
strani ŠgAMS. Razredniki morajo obravnavati Pravilnik o šolskem redu,  Pravila 
gimnazije in hišni red na razredni uri na začetku šolskega leta. 
 

40. člen 
(območje ŠgAMS in obseg veljavnosti šolskih pravil in hišnega reda ŠgAMS) 

 
(1) Območje ŠgAMS obsega prostore ŠgAMS na sedežu ŠgAMS in prostore celotnega 
zavoda ter druge lokacije na katerih se izvaja dejavnost ŠgAMS. 
(2) ŠgAMS izvaja vzgojno-izobraževalno in drugo dejavnost praviloma na sedežu 
ŠgAMS, v drugih prostorih oziroma na drugih lokacijah in krajih pa v skladu z letnim 
delovnim načrtom. 
Kot prostori oziroma območje delovanja ŠgAMS se štejejo: 

- učilnice, kabineti, skupni in drugi prostori, v katerih se izvaja pouk ter druge 
dejavnosti, pri katerih so udeleženi dijaki oziroma dijakinje ter delavci ŠgAMS 
oziroma druge osebe, ki se nahajajo v ŠgAMS v zvezi z izvajanjem dejavnosti; 

- prostori, v katerih delujejo druge organizacijske enote Zavoda Antona Martina 
Slomška; 

- zunanje površine zavoda (dvorišča, igrišča, zelenice, park), območje izvajanja 
vzgojno-izobraževalnih in drugih dejavnosti ŠgAMS izven prostorov oziroma 
površin ŠgAMS ali zavoda in neposredno okolico ŠgAMS oziroma zavoda ter 
tudi dislocirane lokacije, ki so dostopno dijakom oziroma dijakinjam  ŠgAMS; 

- okolica gimnazije obsega: območje severno od Vinarske, ceste v Kamnico do 
orehovega drevoreda za telovadnico, do prve prečne poti na Kalvariji in do 
konca stavbe na vzhodni strani (zadrževanje med odmori je dijakom dovoljeno 
na notranjem lesenem dvorišču in na dvorišču med telovadnico in ŠgAMS); 

- drugi prostori oziroma ozemlje, v katerih oziroma na katerem se izvajajo 
dejavnosti ŠgAMS,  pri katerih so udeleženi dijaki oziroma dijakinje. 

 
 (3) Opustitve ali dejanja, ki se v skladu s pravili šolskega reda obravnavajo kot 
kršitve pravil in dolžnosti, so tista, ki so se zgodila v ŠgAMS, v okviru dejavnosti 
ŠgAMS zunaj prostorov ali med dijaki v ŠgAMS, med dijaki ter učenci oziroma otroki 
zavoda ali dijaki in osebjem ŠgAMS ali zavoda.  
 
(4) Pravilnik ŠgAMS o šolskem redu in Hišni red veljajta za vse zaposlene v ŠgAMS, 
dijake, starše in obiskovalce ŠgAMS. Z upoštevanjem navedenih pravil se zagotavljajo 
pogoji za nemoteno delovanje ŠgAMS. 
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VIII. VPIS  IN  IZPIS 
41. člen 

(postopek vpisa) 
 

(1)Vpis oziroma izpis v ŠgAMS se opravi po vpisnem oziroma izpisnem postopku, ki 
velja za javne gimnazije.  
(2)Na ŠgAMS se lahko vpiše oseba, ki je uspešno zaključila osnovnošolsko 
izobraževanje. 

(3)Ob vpisu dijaki in starši (skrbniki) pisno izjavijo, da bodo spoštovali usmeritev 
ŠgAMS, da so seznanjeni s šolskim in hišnim redom, da se bodo po njem ravnali in 
da sprejemajo vse posledice v primeru kršitve reda. 
(4)Za vpis na ŠgAMS skrbi svetovalni delavec v skladu s sistemizacijo delovnih mest 
in pogodbo o zaposlitvi.   
 
IX.  POHVALE IN PRIZNANJA 

42. člen 
(vrste pohval in priznanj) 

 
Dijaki ŠgAMS lahko za vestno in ustvarjalno izobraževalno in drugo delo v ŠgAMS ter 
na drugih področjih izven ŠgAMS prejmejo: 

- pohvalo,  
- javno pohvalo ali  
- priznanje. 

 
Podrobnejša pravila za pridobitev pohval in priznanja se določijo v Pravilniku ŠgAMS 
o šolskem redu. 

X. POSEBNI  STATUSI  DIJAKOV 
43. člen 

(vrste posebnega statusa) 
 

(1) V  ŠgAMS lahko dijaki zaradi potreb prilagajanja učnih obveznosti pridobijo 
poseben status, in sicer:  

- status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, 
- status dijaka perspektivnega športnika, 
- status dijaka vrhunskega športnika, 
- status dijaka tekmovalca. 

(2)Pri dodeljevanju posebnega statusa dijaka se upoštevajo določbe Pravilnika o 
prilagajanju šolskih obveznosti, ki veljajo za javne gimnazije. 
 

44. člen 
(postopek dodeljevanja statusa) 

 
(1)Vloge za poseben status oddajo dijaki do 30. septembra v tekočem šolskem letu 
pri razredniku. O vlogi dijaka odloči ravnatelj do 15. oktobra istega leta.  
(2)Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena lahko dijak le izjemoma vloži vlogo 
za pridobitev posebnega statusa, v kateri obrazloži upravičenost za vložitev vloge 
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med šolskim letom, in dokaže izpolnjevanje pogojev za pridobitev posebnega statusa. 
O upravičenosti vložitve vloge med šolskim letom odloči ravnatelj. 
(3)V primeru, da ravnatelj ugotovi, da dijak razlogov iz prejšnjega odstavka ni 
upravičil, izda o tem posebno odločbo. 
(4)Pravice in obveznosti dijaka, ki pridobi poseben status, se določijo z odločbo o 
dodelitvi statusa oziroma s posebnim dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti. 

XI. UČBENIŠKI SKLAD 
45. člen 

(oblikovanje učbeniškega sklada ) 
 

(1)ŠgAMS ima učbeniški sklad, ki ga oblikuje  v skladu s Pravilnikom o upravljanju 
učbeniških skladov. 
(2)Izposojevalnina posameznega učbenika iz učbeniškega sklada znaša 25 % 
maloprodajne cene vseh izposojenih učbenikov. 
(3)Za Učbeniški sklad skrbi delavec, ki ga imenuje ravnatelj. 

 
XII. SODELOVANJE ŠgAMS  

46. člen 
 
(1)ŠgAMS sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami Zavoda AMS po idejnem 
principu medgeneracijskega dialoga.  
(2)ŠgAMS sodeluje z ostalimi katoliškimi in javnimi gimnazijami v Sloveniji in tujini. 
(3)Sodelovanje ŠgAMS  poteka tudi z: 
- ministrstvom, pristojnim za gimnazije in drugimi državnimi in civilnimi institucijami, 
- v različnih javno razpisanih projektih  za gimnazije oziroma srednje šole doma in v 
tujini ter 
- na podlagi lastnih projektov in povezovanj z ustanovami na področju delovanja 
gimnazij doma in v tujini. 
 
XIII. DOKUMENTACIJA ŠgAMS  

47. člen  
(vodenje dokumentacije) 

 
(1) ŠgAMS vodi dokumentacijo v skladu z Zakonom o gimnazijah in podzakonskimi 
akti, veljavnimi za gimnazije. 
(2) ŠgAMS mora ravnati z dokumentacijo v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov in o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. 
(3) ŠgAMS z internim aktom o varovanju osebnih podatkov določi način in ukrepe za 
varovanje osebnih podatkov ter osebe, pooblaščene za izvajanje teh ukrepov. 
 
XIV. UREDITEV RAZMERIJ MED  ŠgAMS  IN  DIJAKI (STARŠI) 
 

48. člen 
(odgovornost za škodo) 

 
Dijak je odgovoren za škodo, ki jo povzroči ŠgAMS ali zavodu v skladu s predpisi o 
odškodninski odgovornosti. Obseg škode in odgovornost za njo ugotovi komisija, ki jo 
imenuje ravnatelj. 
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49. člen 
(sodelovanje s starši) 

 
ŠgAMS ob začetku šolskega leta dijaka in njegove starše seznani s pravili, ki se 
nanašajo na pravice in dolžnosti dijakov v času izobraževanja v ŠgAMS. Sodelovanje 
s starši se izvaja v okviru govorilnih ur, roditeljskih sestankov, z obveščanjem staršev 
prek njihovih predstavnikov v svetu staršev in svetu ŠgAMS, z neposrednim osebnim 
stikom, pisno ali po telefonu, preko spletnih strani, s publikacijo ŠgAMS ter na druge 
načine. 

 
50. člen 

(obveznosti staršev) 
Starši so dolžni: 

- spremljati  dijakovo izobraževanje, in ga vzpodbujati k delu za in v zvezi z 
izobraževanjem, 

- obveščati  ŠgAMS o zadevah, ki so pomembne za vzgojno-izobraževalno delo, 
varnost in zdravje dijakov ter 

- aktivno sodelovati s strokovnimi delavci ŠgAMS. 
 

51. člen 
(pooblastila staršev) 

 
(1) Starši dijakov lahko pooblastijo  ŠgAMS za: 

- udeležbo dijaka na nastopih in tekmovanjih izven ŠgAMS oziroma zavoda, na 
ekskurzijah, poletnih taborih ipd., 

- zastopanje pravic dijaka pred državnimi in drugimi institucijami oziroma organi 
v primerih, ko starši ne morejo biti prisotni in 

- pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, ki so nujni za zagotavljanje 
zdravega in varnega dela učencev ter izvrševanje pogodbe o dodatni 
dejavnosti dijaka. 

(2) Pooblastila si ŠgAMS dom pridobi pred začetkom izvajanja dejavnosti, lahko pa so 
sestavni del pogodbe o izvajanju dodatne dejavnosti dijaka. 
 
XV.  PUBLIKACIJE IN OBVEŠČANJE V ŠgAMS 

 
52. člen 

(vrste publikacij) 
ŠgAMS izdaja lastne publikacije:  

- šolsko glasilo,  
- Almanah,  
- Dijaški dnevnik.  

53. člen 
       (obveščanje) 
Vodstvo ŠgAMS in druge službe oziroma strokovni delavci obveščajo: 
a) dijake in starše o zadevah, pomembnih za vzgojno-izobraževalno delo z: 

- okrožnicami; 
- obvestili na oglasni deski za dijake, ki se nahaja v 1. nadstropju; 
- s pisnimi obvestili za starše, ki jih razredniki izročijo dijakom v roke ali po 

potrebi pošljejo na naslov bivališča staršev (skrbnikov); 
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- na govorilnih urah in roditeljskih sestankih; 
- po telefonu staršem, če gre za nujen primer; 
- z objavami na spletnih straneh ŠgAMS. 

 
b) delavce ŠgAMS: 

- z obvestili na oglasni deski v zbornici ŠgAMS; 
- s pisnimi obvestili posameznemu delavcu. 

 
Dijaki in delavci so dolžni redno pregledovati obvestila na oglasni deski.  

 
XVI. TAJNOST PODATKOV IN JAVNOST DELA  

 
54. člen 

(obveznost zaposlenih) 
 
Vsi zaposleni v zavodu in ŠgAMS morajo s posebno skrbnostjo in v skladu z zakonom 
poslovati z dokumenti  in  podatki,  ki so opredeljeni kot dokumenti z osebnimi 
podatki oziroma kot tajni ali zaupni dokumenti.  Zaposleni morajo v zvezi z 
ravnanjem z dokumenti  in  podatki upoštevati pravila, določena za področje 
delovanja javnih gimnazij, pravila statut zavoda  in druge splošne akte zavoda ter 
ŠgAMS. 
 

55. člen 
( zagotavljanje javnosti dela v ŠgAMS) 

 
(1)Javnost dela ŠgAMS zagotavlja poslovni in strokovni direktor zavoda in ravnatelj 
ŠgAMS, in sicer: 
-  s poročili  delu ŠgAMS novinarjem in drugi javnosti,  
- z udeležbo novinarjev po predhodnem soglasju poslovnega direktorja na sejah 
organov ŠgAMS,  
- ter preko staršev v upravnem odboru zavoda oziroma svetu  ŠgAMS in v svetih 
staršev.  
 
(2)Ravnatelj ŠgAMS zagotavlja, da so poročila oziroma obvestila o delu ŠgAMS 
oziroma splošni akti s pravili za delo ŠgAMS objavljeni na spletni strani zavoda 
oziroma ŠgAMS in tako dostopni vsem zainteresiranim. Redno obveščanje 
uporabnikov z dogajanji in delom se izvaja tudi z obvestili na oglasni deski ŠgAMS. 
 
XVII. KONČNI DOLOČBI 

56. člen 
          (objava) 

 
(1) Ta pravila se objavijo na oglasni deski ŠgAMS in na spletni strani ŠgAMS. 
(2) Delavci  ŠgAMS se morajo s temi pravili seznaniti v roku 8 dni od njihove objave. 
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57. člen 
(uveljavitev pravil) 

 
Ta pravila začnejo veljati osmi (8.) dan po objavi. 
 
 
Številka: 2008-Šg-1           PREDSEDNICA SVETA ZAVODA 
       mag. Damjana Krivec Čarman, l.r. 
     ŽIG 
 
 
 
 
Ta pravila so pričela veljati dne,  3. 10. 2008 


