
Poslovnik šolskega tribunala 
 

1. Škofijska klasična gimnazija (v nadaljevanju ŠKG) zagotavlja dijakom, profesorjem in 
drugemu osebju gimnazije njihovo osebno dostojanstvo, varstvo osebnih podatkov, 
nedotakljivost osebe in osebne lastnine ter pravično presojo njihovih dejanj in ravnanj.  

 
2. Šolski tribunal ima sedem članov. V njem so zastopani štirje učitelji in trije dijaki. Stalni 

(osmi) član tribunala je šolska svetovalna delavka, ki nima pravice glasovanja, njena 
vloga je svetovalna. 

 
3. Tribunal izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika. Predsednik je lahko 

samo iz učiteljskih vrst. Tajnica tribunala je šolska svetovalna delavka.  
 

4. Izvoljeni učitelji kot člani tribunala imajo mandat štiri leta, izvoljeni dijaki pa do 
zaključka šolanja oziroma do prenehanja statusa dijaka na ŠKG. Učitelji izvolijo štiri člane 
iz učiteljskih vrst, dijaki pa tri predstavnike dijakov, in sicer po enega predstavnika iz 2., 
3. in 4. letnika. Novega predstavnika dijakov v tribunalu lahko izvolijo le dijaki istega 
letnika.  Volitve potekajo vsako leto v začetku šolskega leta. 

 
5. Tribunal obravnava: 

 
- pritožbe dijakov ali staršev zaradi neprimernega ravnanja učiteljev, kadar ti ravnajo v 

nasprotju z Vzgojnim načrtom ali Etičnim kodeksom zaposlenih v Zavodu sv. Stanislava ter 
drugimi pedagoškimi načeli; 
 

- pritožbe zaradi neprimernega ravnanja dijakov ali staršev do drugih dijakov, učiteljev ali 
ostalih zaposlenih; 

 
- pritožbe zaradi neprimernega ravnanja, ki se nanaša na katerega koli udeleženca v 

izobraževalnem procesu. 
 

6. Dijaki, starši ali učitelji se na šolski tribunal obrnejo s pisno pritožbo, ki jo naslovijo na 
tribunal in oddajo v tajništvo gimnazije. Ko se ravnatelj seznani s pritožbo, jo izroči 
predsedniku tribunala v obravnavo. 

 
7. Prejete pritožbe tribunal obravnava najkasneje v desetih delovnih dneh po prejemu 

pritožbe. 
 

8. Tribunal praviloma odloča soglasno, v primeru različnih mnenj pa z večino glasov vseh 
članov. Če tribunal ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko izda poziv kršitelju, da 
ugotovljene nepravilnosti odpravi, ali, glede na naravo obravnavanega primera, izreče 
mnenje, navodilo ali priporočilo o nadaljnjem ravnanju. Ugotovitve tribunala so za 
kršitelja obvezujoče. 

 
9. O svojem delovanju in ugotovitvah tribunal sproti obvešča ravnatelja in vodi ustrezno 

dokumentacijo.  
 

 


