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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
GIMNAZIJE PTUJ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Izdajatelj: Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj
Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnatelj Boštjan Šeruga
Matična številka: 1636855000
Davčna številka: 31808093
Datum prve izdaje kataloga: 6. 12. 2017
Datum zadnje posodobitve: 9. 9. 2021
Katalog je dostopen na spletni strani Gimnazije Ptuj: www.gimptuj.si
Druge oblike: tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Volkmerjeva cesta 15,
Ptuj
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in
7/18), Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 24/16)
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S
KATERIMI RAZPOLAGA
2. a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
Osnovno:
Javni zavod Gimnazija Ptuj je bil ustanovljen na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno- izobraževalnega zavoda Gimnazija Ptuj, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije
na 28. seji 24. maja 2001. Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija
Ptuj je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice uresničuje Vlada Republike Slovenije.
Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je Gimnazija Ptuj. Sedež šole je na Ptuju,
Volkmerjeva cesta 15. Javni vzgojno-izobraževalni zavod Gimnazija Ptuj vodi ravnatelj
Boštjan Šeruga, profesor zgodovine in sociologije. Pomočnica ravnatelja je Slavica Bratuša,
profesorica nemščine in dipl. etnolog.
Gimnazija Ptuj je bila ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se
opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki
jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in
izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene s posebnim sklepom.
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S področja javne službe šola opravlja delo na naslednjih področjih:
•
•

− srednješolsko splošno izobraževanje,
− dejavnost knjižnic.

Delovno področje
Vzgoja in izobraževanje na področju srednješolskega izobraževanja
Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom.
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:
- pouk po predmetniku in učnem načrtu za gimnazijo
- pouk po predmetniku in učnem načrtu za gimnazijo v športnem oddelku
- pouk po predmetniku in učnem načrtu za umetniško gimnazijo – likovna smer
- pouk po predmetniku in učnem načrtu za umetniško gimnazijo – smer gledališče in
film
- pouk po predmetniku in učnem načrtu za maturitetni tečaj
- dejavnost v okviru programa obveznih izbirnih vsebin
- samostojno delo dijakov
- druge oblike vzgojnega dela z dijaki
- izdaja javne listine
– spričevala
- oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno
dejavnost v soglasju z ustanoviteljem
- delovanje šolske knjižnice
Organi šole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

svet šole (13 članov),
svet staršev (predstavniki oddelčnih skupnosti),
učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbori,
razredniki,
strokovni aktivi.

Ravnatelj: Boštjan Šeruga
Elektronski naslov: bostjan.seruga1@guest.arnes.si
Telefon: 02 748 28 10
Uradne ure po dogovoru.
Pomočnica ravnatelja: Slavica Bratuša
Elektronski naslov: slavica.bratusa@guest.arnes.si
Telefon: 02 748 28 12
Uradne ure: Vsak dan od 8.00 do 9.30 in od 12.00 do 13.00 ali po dogovoru.
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Tajnica: Sonja Hliš
Elektronski naslov: sonja.hlis@guest.arnes.si
Telefon: 02 748 28 10
Uradne ure: Vsak dan od 9.00 do 12.00
Pedagoginja: Darja Rokavec
Elektronski naslov: darja@gimptuj.si
Telefon: 02 748 28 13
Govorilne ure po dogovoru.
Knjižničarka: Jelka Kosi
Elektronski naslov: jelka.kosi@guest.arnes.si
Telefon: 02 748 28 18
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2.B KONTAKTNI PODATKI OSEBE (OSEB), PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije:
Boštjan Šeruga, ravnatelj,
Naslov: Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj
Elektronska pošta: bostjan.seruga1@guest.arnes.si
Telefon: 02 748 28 11

2.C SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA S
POVEZAVAMI NA VSEBINO POSAMEZNEGA PREDPISA V PRAVNOINFORMACIJSKEM SISTEMU REPUBLIKE SLOVENIJE IN REGISTRU
PREDPISOV EVROPSKE UNIJE
Zakoni in podzakonski akti – povezava na državni register predpisov: http://gov.si in
http://pisrs.si/Pis.web/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
Zakon o gimnazijah http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450
Zakon o maturi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
Zakon o splošnem upravnem postopku
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
Zakon o javnih uslužbencih http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328
Zakon o šolski inšpekciji http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460
Zakon o delovnih razmerjih
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
Zakon o šolski prehrani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4894
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih gimnazije http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12514
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13469
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•
•
•
•
•
•

•

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13431
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13441
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8893
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12232
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in
vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10249
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13430

Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.
Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljavo za področje
delovanja zavoda
-

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
Uradni list RS: www.uradni-list.si
Državni zbor: www.dz-rs.si
Eu portal: http://europa.eu
Mestna občina Ptuj: https://www.ptuj.si/
Zavod RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si
Zavod za šolstvo: https://www.zrss.si
Državni izpitni center: www.ric.si
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2.D SPREJETI IN PREDLAGANI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI
TER POMEMBNEJŠA POROČILA, STALIŠČA, MNENJA IN ANALIZE Z
DELOVNEGA PODROČJA ORGANA
Dokumenti so dostopni v tajništvu oziroma na spletni strani zavoda.
Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanje zavoda
− Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do vsakega 30. septembra za
tekoče šolsko leto); https://www.gimptuj.si/files/2020/10/LDN_20_21.pdf
− Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu (do 30.
septembra za vsako preteklo šolsko leto);
https://www.gimptuj.si/files/2020/09/Poročilo-2019-2020-.pdf
− Program dela (do vsakega 28. februarja za tekoče leto);
− Letno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in dohodkov z obrazložitvijo,... do
vsakega 28. februarja za preteklo leto).

Interni akti:
- Poročilo o delu Gimnazije Ptuj za šolsko leto 2020/2021 (30. 9. 2021)
- Letni delovni načrt Gimnazije Ptuj za šolsko leto 2020/2021 (28. 9.2021)
- Šolska pravila Gimnazije Ptuj (6. 2. 2020)
- Poslovnik Sveta Staršev Gimnazije Ptuj (5. november 2008)
- Sklepi Sveta staršev
- Statut Dijaške skupnosti Gimnazije Ptuj (16. januar. 2017)
- Poročilo o delu Dijaške skupnosti Gimnazije Ptuj
- Pravila šolske prehrane (30. 9. 2019)
- Pravilnik o šolskem redu
- Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
- Prebliski za posamezna šolska leta
- Hišni red za ravnanje dijakov in drugih oseb v prostorih šole ter na območju šole v
razmerah povezanih s covid-19 (26. 8. 2021)
Dokumenti so dostopni na:
- https://gimptuj.si/pravilniki/
- https://gimptuj.si/gradiva/
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2.e SEZNAM VRST UPRAVNIH POSTOPKOV
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:
1.) Vpis dijakov v 1. letnik, Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav),
Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačne razrede, Izrekanje vzgojnih ukrepov, Vpis
dijakov iz drugih šol, Prešolanje dijakov na druge šole, Obravnave dijakov v šolski svetovalni službi
Normativna podlaga: Zakon o gimnazijah (ZGim)
2.) Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

2.f. Seznam evidenc, s katerimi upravlja zavod

Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o stroških dela
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis
Evidenca vpisanih in evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah
Osebni list vpisanega
Matična knjiga
Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti vpisanih
Zapisniki splošne mature
Zapisniki o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita in doseženo oceno
Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba
Evidenca vpisanih, ki se izobražujejo izredno in evidenca kandidatov, ki opravljajo izpite
Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja
Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju
Evidenca o starših mladoletnih dijakov
Zapisniki sej šolske maturitetne komisije
Zapisniki o maturi
Poročilo o maturi
2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Zavod vodi informatizirano zbirko podatkov Centralna evidenca udeležencev VIZ.
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2.h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu:
DATUM

DOGODEK

VKLJUČENI
DIJAKI

1. 9. 2021
23. 9. 2021
25. 10. – 29. 10. 2021
24. 12. 2021
25. 12. 2021 – 2.1. 2022
14. 1. 2022
26. 1. 2022
7. 2. 2022
8. 2. 2022
11. in 12. 2. 2022
28. 2. – 4. 3. 2022
MAREC
26. 3. 2022
18. 4. 2022
21. 4. 2022
28. 4. – 29. 4. 2022
4. 5. 2022
20. 5. 2022

ZAČETEK POUKA
DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA - JESENSKI ŠPORTNI DAN
JESENSKE POČITNICE
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
BOŽIČNO NOVOLETNE POČITNICE
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
PREŠERNIJADA, PROSLAVA PRED SLOV. KULT. PRAZNIKOM
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
NFORMATIVNI DNEVI
ZIMSKE POČITNICE
PREDMATURITETNI
MATURANTSKI PLES
VELIKONOČNI PONEDELJEK
SPOMLADANSKI ŠPORTNI DAN
PRVOMAJSKE POČITNICE
SLOVENŠČINA ESEJ
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA
ZAKLJUČNE LETNIKE
RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
PRIPRAVE NA SM
IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE (PREDMETNI IZPITI)
ZAČETEK SPLOŠNE MATURE
SPOMLADANSKI ŠPORTNI DAN
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI TER RAZDELITEV
SPRIČEVAL
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
SEZNANITEV KANDIDATOV O REZULTATIH NA MATURI IN
SVEČANA PODELITEV MATURITETNIH SPRIČEVAL

VSI
VSI
VSI
VSI
VSI
VSI
VSI
VSI
VSI
VSI
VSI
4. LETNIKI
4. LETNIKI
VSI
3. in 4. LETNIKI
VSI
4. LETNIKI, MT
4. LETNIKI, MT

23. 5. 2022
24. 5. – 27. 5. 2022
24. 5. – 27. 5. 2022
28. 5. 2022
9. 6. 2022
23. 6. 2022
24. 6. 2022
28. 6. 2022
11. 7. 2022

4. LETNIKI, MT
4. LETNIKI, MT
4. LETNIKI, MT
1. in 2. LETNIKI
1. 2. in 3. LETNIKI
1. 2. in 3. LETNIKI
VSI
4. LETNIKI, MT
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3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času. Za brskanje po naših spletnih
straneh potrebujete katerikoli brskalnik. Informacije so fizično dostopne vsak delovnik v času
uradnih ur na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje
informacij javnega značaja.
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
- osebni dostop na sedežu javnega zavoda na naslovu zavoda: Volkmerjeva cesta 15, Ptuj v
času uradnih ur: vsak dan od 9:00 do 12:00 ure v tajništvu zavoda pri osebi za sprejem: ga.
Sonji Hliš
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve
Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi
potrebami. V zgradbi Gimnazije Ptuj, na naslovu Volkmerjeva cesta, je dostop za gibalno
ovirane (dostop z invalidskimi vozički) možen preko glavnega vhoda, kjer se nahaja dvigalo s
pomočjo katerega se lahko pride do tajništva
4. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko
materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis,
fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam
bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij
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javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom
informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s
strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za
namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije
javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega
zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij. Pri tem upoštevamo 16. in 17.
člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče
oblikovati. Posamezne informacije, ki se jih zahteva občasno so: Informacija o možnosti
zaposlitve, število vpisanih dijakov, število zaposlenih, število maturantov in povprečen uspeh
na maturi, šolski koledar, itd.
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