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PRAVILNIK JAMSTVENEGA ORGANA

1.člen: NAMEN IN NALOGE
1. Državni humanistični licej A. M. Slomška na osnovi 2. odstavka 5. člena D.P.R. št.
249 z dne 24. junija 1998 ustanavlja Jamstveni organ, katerega glavni smoter je
mirno in odgovorno sožitje na šoli, vzgajanje in napredovanje dijakov v okviru
medsebojnih odnosov med šolo,dijaki in starši.

2. Jamstveni organ nadzoruje, da je vsakemu posamezniku zagotovljeno mirno in
urejeno sobivanje v šolski skupnosti, kot je določeno v Dijaškem statutu višjih
srednjih šol; vsakdo, ki ima konkreten interes, ima zajamčeno pravico in možnost, da
se pritoži na Jamstveni organ.

3. Jamstveni organ ima naslednje pristojnosti:
- obravnava prizive, ki jih lahko vložijo dijaki po prejeti disciplinski kazni, kot jo
odreja Disciplinski pravilnik v Dijaškem statutu;
- preprečuje, obravnava in rešuje morebitne težave in spore, ki lahko nastajajo v
odnosih med dijaki ali med temi in šolskim osebjem;
- rešuje in razjasnjuje morebitna nesoglasja glede uveljavljanja in interpretacije
pravil ki so določena v Dijaškem statutu in Hišnem redu.
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4. Pravilnik Jamstvenega organa temelji na načelu sodelovanja med šolo in družino
tudi z namenom, da rešuje morebitna nelagodja, ki jih dijak doživlja v odnosu do
profesorjev in obratno.
Pri izvrševanju svojih dolžnosti morajo člani Jamstvenega organa vedno upoštevati
tako šolsko kot izobraževalno kot višjo vzgojno funkcijo in širjenje kulture
odgovornosti posameznika, ki je v skladu z družinsko vzgojno nalogo in z določili
Hišnega reda liceja A. M. Slomška.

2.člen: SESTAVA IN DELOVANJE
1. Jamstveni organ sestavljajo vsaj štirje člani:
- šolski ravnatelj, ki mu predseduje;
- profesor, ki ga imenuje Zavodni svet;
- izvoljeni predstavnik dijakov;
- izvoljeni predstavnik staršev.
Imenovani so tudi trije namestniki (za profesorja, dijaka, starše), ki začasno
prevzamejo nalogo člana Jamstvenega organa, tako da namestijo člana, ki se mora
vzdržati zaradi neskladnosti.
Člani Jamstvenega organa in njihovi namestniki ne smejo prisostvovati nobenemu
sklicanju ne prevzeti pobude in se morajo vzdržati, ko je v obravnavi dijak, ki je
njihov otrok, bližnji sorodnik ali sošolec; na njihovo mesto je imenovan začasni član.
Ravno tako je neskladna s predpisi prisotnost profesorja, ki je odredil disciplinski
ukrep in profesorja, ki je istočasno tudi član tega Razrednega sveta.

2. Na začetku vsakega šolskega leta Zavodni svet na prvem rednem zasedanju imenuje
člane Jamstvenega organa. Člani Jamstvenega organa so imenovani za dobo enega
šolskega leta in njihov mandat traja do imenovanja naslednjih novih članov, tako da
je zagotovljeno neprekinjeno delovanje organa.

3. Šolski ravnatelj med

prisotnimi člani Jamstvenega organa določi zapisnikarja.

Zapisnik seje Jamstvenega organa je vedno dostopen, tako kot narekujejo pravila in
jamstva, ki jih določajo zakoni o transparentnosti in zasebnosti.
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3. člen: SPLOŠNI KRITERIJI DELOVANJA
1. Predsednik (šolski ravnatelj) skliče sejo Jamstvenega organa.

2. Redno sejo predsednik skliče vsaj pet dni pred datumom seje. V primeru izredne
nuje predsednik lahko skliče sejo Jamstvenega organa le dan pred datumom seje.

3. Vsak član Jamstvenega organa mora spoštovati tajnost obravnavane zadeve. V
nobenem primeru ne sme prevzeti nikakršne samostojne pobude in brez dovoljenja
Jamstvenega organa ne sme uporabljati zbranega gradiva v namene, ki niso povezani
z njegovo funkcijo.

4. Sklepi Jamstvenega organa so sprejeti z glasovanjem, ki ne dopušča vzdržanosti, in
izid glasovanja je naveden v zapisniku.

5. Jamstveni organ odloča z navadno večino (50 odstotkov plus 1 glas prisotnih). V
primeru izenačenega števila glasov je odločilen predsednikov glas.

6. V prvem sklicanju je organ sklepčen ob prisotnosti vseh članov. V drugem sklicanju
je organ sklepčen ob prisotnosti vsaj polovičnega števila članov plus enega. Člani se
glasovanja ne smejo vzdržati, ko je njihov glas odločilen za izid volitev. V primeru da
ni večine, je odločilen ravnateljev glas.

4. člen: PRIZIVI ZOPER ŠOLSKE ZADEVE
1. Jamstveni organ se izreka o notranjih sporih na šoli, o morebitnih različnih
interpretacijah Dijaškega statuta in o problemih, ki zadevajo odnose med dijaki in
profesorji, kot tudi didaktiko poučevanja.

2.

Za preprečevanje nesoglasij, za preverjanje in stalno izboljševanje kakovosti

odnosov med profesorji in dijaki Jamstveni organ spodbuja in predlaga vzgojno
izobraževalna srečanja, predavanja, anketiranje, nadzorovanje ali katero koli sorodno
in potrebno pobudo.
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3. Predstavniki dijakov oz. staršev opozorijo Jamstveni organ ma težave, ki so prišle
na dan med dijaškim ali razrednim zborovanjem in so jih izpostavili posamezni dijaki.

5. Ko predsednik (ravnatelj ali imenovani namestnik) prejme pritožbo ali opozorilo
skliče, sejo Jamstvenega organa.

6. Na podlagi prejete individualne oz. skupinske pritožbe ali opozorila dijakov,
staršev ali profesorjev se Jamstveni organ obvezuje, da bo zbral dokumentirane
informacije. Nato odloči (z večino glasov, v primeru izenačenja glasovanja je
odločilen predsednikov glas) ali je izpostavljeni problem vreden obravnave, ter začne
postopek reševanja problema.

5. člen: PRIZIV ZOPER DISCIPLINSKI UKREP
1. Priziv zoper ukor ali disciplinski opomin lahko predloži dijak (oz. njegovi starši ali
skrbnik). Priziv v pisni obliki se preko šolskega tajništva dostavi predsedniku
Jamstvenega organa v nepredložljivem roku petnajstih dni od prejetja kazni. V prizivu
mora biti opisan obravnavani dogodek in navedena vsa osebna stališča.

2. Jamstveni organ ne jemlje v poštev priziva, ki ga predloži druga oseba, ki ni med
zgoraj navedenimi, ravno tako ne sprejema priziva, ki je bil predložen izzven roka
petnajstih dni. Jamstveni organ vsekakor ne upošteva stališč, ki niso povezana z
dogajanjem.

3. V predstavljenem prizivu ali pritožbi morajo biti jasno navedeni lastni ugovori
glede na odrejeno kazen. Do predzadnjega dne pred sejo Jamstvenega organa ima
ugovornik možnost, da predstavi dodatne argumentacije in nove dokaze. Priziv je
izraz pravice dijaka, da oporeka formalnim ali vsebinskim napakam odrejene kazni.

4. Ko predsednik Jamstvenega organa prejme priziv, lahko samostojno - ali preko
imenovanega pristojnega – razišče zadevo; zbere akte in dokumentacijo, pričevanja in
izjave odgovornega profesorja in ostalih prič ter vse, kar je v zvezi z ugovorom. Tako
zbrano gradivo sestavlja fascikel, na podlagi katerega Jamstveni organ odloča.
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5. V roku desetih dni od prejema priziva se skliče seja Jamstvenega organa, na katero
je vabljen prizadeti dijak, in če je ta mladoleten, njegovi starši ali skrbnik; v primeru
da je predmet ukora ali kazni neprimerno vedenje do učnega ali neučnega osebja, je
vabljeno tudi prizadeto osebje. Vsa pričevanja morajo biti natančno navedena v
zapisniku seje.

6. Jamstveni organ suvereno odloča o zadevi; lahko prekliče ali potrdi kazen oz. ukor,
lahko pa tudi spremeni kazen, tako da kršitelj opravi koristno delo v šolski prid; pri
tem se upoštevajo vsi varnostni predpisi.
Odločitev Jamstvenega organa je strnjena v Sklepu.

7. Tajništvo mora s povratno priporočenim pismom ali s pec-om (posta elettronica
certificata) nemudoma sporočiti Sklep Jamstvenega organa obravnavanemu dijaku oz.
njegovim staršem ali skrbniku.

8. Za pritožbe proti izdanemu Sklepu glede morebitnih kršitev Dijaškega statuta in
Hišnega reda je odgovoren Deželni jamstveni organ.

9. Sklep Jamstvenega organa je zabeležen v osebni mapi dijaka in se v primeru
prešolanja izvaja na drugi šoli. Če se dijak prešola med disciplinsko obravnavo, se
postopek obravnave vsekakor nadaljuje do izreka Sklepa Jamstvenega organa.
Obravnava in izvajanje disciplinskega postopka se lahko nadaljuje tudi v naslednjem
šolskem letu.

10. Vsi soudeleženi pri obravnavani zadevi so vezani na poklicno tajnost.

11. Glede interpretacije ali za morebitno dopolnitev zgoraj navedenega Pravilnika
Jamstvenega organa liceja A. M. Slomška, se sklicujemo na zakona št.107/2015 in št.
241/1990, na G.D.P.R. 2016/679, D.P.R. št. 249/1998, D.P.R. št. 235/2007, D.P.R. št.

275/1999 in na Dijaški statut.
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