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Na podlagi 60. e člena Zosn-UPB3 (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)), mnenja 

učiteljskega zbora z dne 27. 8. 2018, sveta staršev z dne 25. 9. 2018 ter na osnovi Vzgojnega 

načrta OŠ Komen je Svet šole, na predlog ravnateljice dne 27. 9. 2018 sprejel spremenjena  

 

Pravila šolskega reda 

UVOD 

Šolski red določa pravila življenja in vedenja v šoli. Določila šolskega reda so 

obvezujoča za vse, ki se nahajajo v šolskih prostorih in okolici šole (določeno 

s hišnim redom). V šolskem redu so natančneje določene: 

1. Dolžnosti in odgovornosti učencev 

2. Načini zagotavljanja varnosti 

3. Pravila obnašanja in ravnanja 

4. Vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil 

5. Organiziranost učencev 

6. Opravičevanje odsotnosti  

7. Sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev 

8. Varstvo pravic učencev 

Učitelji, učenci in starši so ob pričetku šolskega leta na uvodnih sestankih 

seznanjeni z določili šolskega reda, ki je objavljen tudi na spletni strani šole.  

Oddelki se lahko dogovorijo za dodatna pravila oddelka, ki pa ne smejo biti v 

nasprotju s šolskim redom. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
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1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV 

Dolžnosti in odgovornosti učencev so: 

 

 redno in točno prihajajo k pouku ter so nanj pripravljeni; 

 v šolo prinašajo šolske potrebščine, pišejo domače naloge in opravljajo druge 

obveznosti, ki jih zahteva učni proces; 

 izpolnjujejo učne in druge šolske obveznosti; 

 izpolnijo osnovnošolsko obveznost; 

 upoštevajo navodila učiteljev in drugih delavcev šole ter jih ne ovirajo in ne 

motijo pri delu; 

 pri vzgojno-izobraževalnem procesu ne žvečijo žvečilnih gumijev; 

 v šolo prihajajo primerno oblečeni, v šolskih prostorih so brez pokrival in 

preobuti v šolske copate; 

 skrbijo za svojo, tujo in šolsko lastnino, z njo odgovorno ravnajo in je namerno 

ne poškodujejo; 

 imajo prijazen odnos do sebe, drugih in okolja; 

 spoštujejo vsakega učenca in učitelja; 

 morebitne spore rešujejo na miren način s pogovorom in po potrebi zaprosijo 

za pomoč učitelja; 

 v primeru kakršnegakoli nasilja (fizično, psihično, spolno) nad komerkoli, so 

to dolžni sporočiti učiteljem ali ostalim delavcem šole; 

 v šoli in izven šole skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo 

zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole; 

 sodelujejo pri dogovorjenih skupnih akcijah in dejavnostih; 

 sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice; 

 držijo se pravil šolskega in hišnega reda ter drugih dogovorov, sprejetih na 

nivoju šole, oddelka ali posameznega učenca oz. skupine učencev; 

 odgovorno in dostojno zastopajo šolo pri vseh organiziranih oblikah 

izobraževalnega dela. 
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2. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI 

 

Za zagotavljanje varnosti učencev v šoli in v vseh organiziranih oblikah 

izobraževalnega dela šola izvaja: 

2. 1 Preventivne aktivnosti: 

 seznanja učence s pravicami in dolžnostmi s posebnim poudarkom na varovanju 

pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo; 

 preprečuje učencem dostop do nevarnih naprav in snovi in jih usposablja za 

varno uporabo naprav, pripomočkov in opreme; 

 usposablja delavce za varno delo in zagotavlja varno izvajanje VI dejavnosti; 

 zagotavlja varnost objektov, opreme, strojev, učil v skladu z veljavnimi 

standardi; 

 varuje osebne podatke; 

 zagotavlja ustrezno število spremljevalcev na vseh organiziranih aktivnostih v 

skladu z veljavnimi standardi in normativi; 

  seznanja učence in starše z načrtom varnih poti (objavljene na spletni strani 

šole) 

 seznanja učence s pravili varstva pri delu – učenju; 

 zagotavlja učencem ustrezno opremo pri urejanju šole in okolice šole ter 

poskrbi, da imajo primerno opremo pri izvajanju posameznih VI dejavnosti 

(gospodinjstvo, tehnika in tehnologija,..). 

2. 2 Druge aktivnosti: 

 določi čas in način prihodov in odhodov učencev v šolo in iz šole; 

 organizira dežurstvo v prostorih šole in na šolskih površinah v času pouka; 

 izvaja ukrepe v primeru nezgod in epidemij. 

3. PRAVILA, OBNAŠANJA IN RAVNANJA  

 

V šoli gojimo zlato pravilo etike: Z drugimi ravnaj tako, kot bi želel, da drugi 

ravnajo s tabo. 

 

V vseh medsebojnih stikih upoštevamo pravila lepega vedenja (bonton) ter šolske in 
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oddelčne dogovore. Gojimo: prijaznost, spoštljivost, strpnost, vljudnost ter 

prevzemali odgovornosti za lastna dejanja. Spore rešujemo na miren način. 

 

Na šoli pazimo na primerno vedenje in govorjenje: pozdravljanje, zahvale, opravičila 

in ne uporabljamo kletvic in neprimernih izrazov. Učenci v šoli odrasle vikajo in se do 

njih spoštljivo vedejo. 

3. 1 Vzdrževanje reda in čistoče 

Po prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. Zunanja 

oblačila in obutev puščajo v svojih zaklenjenih garderobnih omaricah.  

Mobilne telefone in druge naprave imajo učenci lahko le v garderobnih omaricah, 

uporaba je dovoljena le za nujne klice. Uporaba mobilnega telefona je dovoljena 

zgolj v garderobi. 

V šoli je prepovedano nošenje vsakršnih pokrival, verig,…. 

Učenci ne nosijo hrane pred šolo ali v druge prostore razen šolske jedilnice. 

Vsak učenec je odgovoren za čistočo šolskega prostora. Na območju šole in 

površin, ki sodijo v šolski prostor, odpadke mečemo v koše za smeti - ločeno papir, 

plastiko in ostale odpadke. Urejenost in čistoča šolske stavbe ter njene okolice 

sta merilo naše kulture, zato se trudimo za estetski videz šole. Organiziramo 

dežurstvo zelenih straž po oddelkih, izvajanje spremlja hišnik.  

3. 2 Odgovoren odnos do šolske in tuje lastnine 

Učenci varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole oz. opremo v šolskih 

prostorih in okolici. Lastnine učencev in delavcev šole namerno ne poškodujejo. V 

primeru namernega poškodovanja tuje lastnine, poravnajo škodo (v dogovoru s 

starši). 

 

3.2.1 Odgovoren odnos do garderobnih omaric 

 

 Učenci 1. razreda imajo garderobo pred razredom. 

 Učenci od 2. do 9. razreda imajo svojo garderobno omarico v garderobi in zanjo 

odgovarjajo do zaključka šolanja. V začetku šolskega leta v 2. razredu dobijo 

ključek omarice.  

 Učenci pri razredničarki podpišejo prevzem garderobnega ključa. 

 Ob morebitni poškodbi ali izgubi ključa učenci poskrbijo za izdelavo novega 

ključa z vgravirano številko ključa (ne številko omarice).  

 Garderobne omarice se redno pregledujejo, namerno povzročeno škodo učenec 
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poravna. 

 Vsako opaženo poškodbo na omarici je učenec dolžan sporočiti razredničarki. 

 

3. 3 Načini zagotavljanja varnosti 

Za varno okolje v šoli smo odgovorni vsi delavci šole, učenci in starši. V času pouka 

in drugih dejavnosti so za učence odgovorni učitelji oz. izvajalci dejavnosti. Za 

zagotavljanje varnosti na šolskih hodnikih, v večnamenskem prostoru, med odmori in 

pred poukom skrbijo vsi učitelji, učenci in hišnik, še zlasti pa dežurni učitelji. Na 

igrišču so za varnost zadolženi učitelji, ki učence pripeljejo na igrišče. 

Igrala na igrišču so namenjena otrokom do 12. leta starosti. 

Učenec, ki pomaga hišniku ali drugemu delavcu šole, mora zaprositi učitelja pri 

katerem bi imel to uro pouk za dovoljenje, da je odsoten od ure. Za daljšo odsotnost 

mora dobiti dovoljenje tudi razrednika.  

3. 4 Ravnanja pri pouku 

Pouk je glavna dejavnost šole. Vsak učenec naše šole ima pravico, da je deležen 

kvalitetnega pouka in da optimalno izkoristi čas v šoli. Za pripravo kvalitetnih ur je 

zadolžen učitelj, izvaja pa jih lahko s sodelovanjem učencev, ki dosledno spoštujejo 

pravila vedenja med poukom. O le-teh se učitelj z učenci pogovori na uvodni uri ob 

začetku šolskega leta, po potrebi pa jih na pravila opomni tudi kasneje. 

 

Prihajanje učencev in izvajalcev programa v šolo: V šolo prihajajo učenci največ 15 in 

najmanj 10 minut pred začetkom vzgojno-izobraževalnega dela, razen učencev 

vozačev in učencev v jutranjem varstvu, ki pridejo tudi prej.  

Učitelji prihajajo v šolo najmanj 10 minut pred začetkom izvajanja svojega pouka. 

Učenci počakajo do zvonjenja v večnamenskem prostoru ali telovadnici, v primeru 

lepega vremena pa tudi zunaj. Po potrebi učenci lahko obiščejo knjižnico, strokovne 

in administrativne delavce šole.  

Učilnice odklepajo učitelji in jih v pet minutnih odmorih v 1. nadstropju tudi zaklepajo 

razen, če učitelj ostane v njej.  

 

Pri pouku upoštevamo naslednje dogovore: 

  v razred prihajamo točno (učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro),  

  učenci se umirijo in pozdravijo učitelja, 

 v primeru morebitne zamude učenci potrkajo na vrata učilnice, pristopijo k 

učitelju in se opravičijo, 
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 če učitelja 5 minut po zvonjenju še ni v razredu, učenci to sporočijo v zbornico 

oz. tajništvo šole in se pozanimajo, ali imajo nadomeščanje ure, 

 učenci sedijo na svojih mestih in ne zapuščajo učilnice (razen v posebnih primerih 

z dovoljenjem učitelja), 

 učenci prihajajo k pouku pripravljeni, med poukom upoštevajo učiteljeva navodila 

za delo, aktivno sledijo in sodelujejo pri pouku, 

 učenci poslušajo drug drugega, ne klepetajo ali kako drugače motijo pouka, 

 učenci med poukom ne uporabljajo mobilnih telefonov ali drugih elektronskih 

naprav razen v izjemnih primerih, ko jih po učiteljevih navodilih potrebujejo za VIZ delo, 

 učenci med poukom ne uživajo hrane ali pijače, 

 učenci učilnico zapustijo takrat, ko učitelj zaključi pouk. 

 

Pravila vedenja med odmori 

 

Odmori so namenjeni sprostitvi, opravljanju osebnih potreb (stranišče, pitje vode 

ipd.) ter pripravi na pouk oz. naslednjo uro. Med odmori so učenci od 1. do 5. razreda 

praviloma v svojih učilnicah, medtem ko starejši učenci zaradi menjave učilnic odmor 

preživijo na hodniku. 

Vsi učenci pazijo na red in čistočo na hodnikih in na straniščih. S papirjem, vodo 

in elektriko ravnajo čim bolj varčno. Na straniščih se ne zadržujejo dalj, kot je 

to potrebno.  

Za varnost na hodnikih skrbijo vsi delavci šole. Učenci po hodnikih ne tekajo in se 

ne prerivajo ter opozorijo delavce in kršitelje na dogajanje, ki ni v skladu s šolskim 

in hišnim redom. 

Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v učilnicah ob prisotnosti učitelja, ki je imel z 

njimi pouk drugo šolsko uro.  

Učenci od 6. do 9. razreda malicajo v večnamenskem prostoru ob prisotnosti 

učiteljev, ki so imeli pouk 2. šolsko uro (razdelitev malice) ter dežurnega učitelja. 

Vsi učenci si pred obroki umijejo roke. Učenci malicajo na svojih mestih in nato za 

seboj pospravijo. Dežurni učenci vrnejo prazne posode in ostanke hrane v kuhinjo 

ter preverijo, če so mize pospravljene. 

Učitelji podaljšanega bivanja v času svoje prisotnosti v jedilnici pazijo na red pri 

prehranjevanju vseh učencev. Prisotni učitelji v jedilnici imajo pravico, da prekinejo 

izdajanje hrane ali odstranijo posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne 

obnašajo v skladu s pravili ali navodili učiteljev.  

 

Pravila vedenja v posameznih šolskih prostorih natančneje določa Hišni red. 
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3. 5 Pravila vedenja po končanem VIZ delu in na šolskem avtobusu ter 

kombiju 

Učenci domačini po pouku zapustijo šolski prostor.  

Učenci vozači se držijo spodaj napisanih pravil.  

 

3. 6 Pravila vedenja v varstvu vozačev (VV) 

- Po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih gredo tisti učenci, ki se v šolo 

vozijo z avtobusom (v nadaljevanju: vozači), k organiziranemu varstvu vozačev 

in se ne sprehajajo prosto po šoli.  

- Evidenca VV se vodi v elektronski obliki. 

- Pri varstvu vozačev učenci pišejo domačo nalogo in se učijo, berejo, se igrajo 

družabne igre, ipd. 

- V primeru zasedenosti učilnice, namenjene VV, se učenci vozači lahko 

nahajajo le v prostoru, ki ga določi dežurni učitelj. 

-  Pravila za vozače: 

• Ob zvonjenju se javijo učitelju v varstvu vozačev in ostanejo v učilnici.  

• H kosilu pristopijo po letnem razporedu in se nato vrnejo v učilnico po 

šolsko torbo in osebne stvari. 

• Hrane iz jedilnice ne nosijo v učilnico (pojejo v jedilnici). 

• Spoštujejo šolska pravila ( so preobuti v šolske copate, niso preglasni, 

opravijo domačo nalogo, se tiho učijo ali berejo, igrajo tihe igre). 

• V garderobo odidejo 5 minut pred odhodom avtobusa. 

• Pred šolo se ne lovijo, pazijo na rastline v okolici šole, ne hodijo po zelenici 

in se ne sprehajajo okrog šole. 

• Na avtobus čakajo v koloni brez prerivanja, na pločniku pred šolo. 

• Vsako spremembo urnika ( zaseden 6. ali 7. šol. uro) javijo učitelju v varstvu 

vozačev. 

**Domačini, ki čakajo na aktivnosti po 6. šolski uri, se vključijo v varstvo 

vozačev in spoštujejo vsa pravila določena za vozače. 

⇨ Brez pisnega dovoljenja staršev (izredno lahko tudi po telefonu) učenci 

od varstva vozačev NE odhajajo. Če učenec teh pravil ne bo spoštoval, 

bodo o njegovem ravnanju obveščeni razrednik in starši. Za učence, ki 

bi prostovoljno zapustili organizirano varstvo, ne prevzemamo 

odgovornosti! 

Kdaj velja, da učenec zapusti varstvo vozačev: 
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- ko odide domov ali k prijateljem, 

- ko odide iz šole v spremstvu staršev , 

- ko odide iz šole v spremstvu drugih oseb, 

- kadar zapusti šolski okoliš (npr. odide v center Komna, oz. v lokale v 

neposredni bližini šole) in se kasneje vrne na avtobus. 

Če učenec zapusti varstvo vozačev zaradi enega od zgoraj navedenih 

razlogov, morajo starši o tem predhodno pisno obvestiti dežurnega učitelja. 

Če starši tega ne storijo, šola za učenca ne prevzema odgovornosti. 

 

3. 7 Pravila vedenja n ašolskem avtobusu in kombiju 

Učenci v prevozno sredstvo vstopijo, ko se le-to ustavi in jim voznik to dovoli. Med 

vožnjo sedijo na svojih mestih, so pripeti z varnostnim pasom (kjer je vgrajen), ne 

vpijejo, se ne prerivajo ter ničesar ne mečejo skozi okno. Učenci upoštevajo 

navodila voznika in ga ne motijo pri vožnji. Izstopijo na določeni postaji in so 

previdni pri prehodu čez cesto. Učence 1. razreda spremljajo v šolo in iz nje odrasle 

osebe oz. osebe, starejše od 10 let. 

Starši so odgovorni za otrokovo varnost in mu udeležbo v cestnem prometu lahko 

dovolijo šele, ko se otrok odgovorno obnaša oz. upošteva pravila šolskega prevoza 

(Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen). V primeru neprimernega vedenja 

učenca na kombiju ali avtobusu voznik o tem obvesti tajništvo šole, le to pa starše.  

Če se neprimerno vedenje ponavlja in učenec ogroža svojo ali tujo varnost, lahko 

voznik ustavi vozilo na primernem mestu in pokliče v tajništvo šole. Šola obvesti 

starše otroka in se dogovori o nadaljnjih sankcijah, v kolikor so te potrebne. 

 

3. 8 Pravila vedenja na dnevih dejavnosti 

 

Na vseh organiziranih dnevih dejavnosti izven šole (športni, kulturni, tehniški, 

naravoslovni dnevi, tabori, šole v naravi itd.) učenci upoštevajo splošna pravila 

lepega obnašanja ter se ravnajo po navodilih učiteljev spremljevalcev in zunanjih 

izvajalcev. Na dnevih dejavnosti veljajo enaka pravila kot v šoli. 

 

Dnevi dejavnosti so sestavni del rednega pouka, zato je udeležba obvezna. Če 

učenci že vnaprej vedo, da bodo zaradi opravičljivega razloga odsotni, vodji 

dejavnosti predhodno prinesejo opravičilo. V primeru plačljive dejavnosti to 

sporočijo tudi v tajništvo šole, in sicer vsaj 3 dni pred izvedbo, sicer kljub 



 

9 

neudeležbi poravnajo stroške dejavnosti. V primeru, da želi učenec predhodno 

zapustiti dejavnost, lahko to stori le, če učitelju spremljevalcu poda pisno 

obvestilo staršev. 

 

Vedenje učencev mora biti primerno glede na kraj obiska in ne sme kvariti 

ugleda naše šole. Strogo prepovedano je zapuščanje svoje skupine brez vednosti 

učitelja spremljevalca in vsakršno vedenje, ki ogroža varnost učenca ali ostalih. 

Učenci morajo imeti primerna oblačila in obutev glede na dejavnost in navodila 

vodje dejavnosti. Če bi udeležba učenca na dejavnosti zaradi neustrezne opreme 

po mnenju vodje dejavnosti utegnila ogroziti njegovo varnost, učenec ostane v 

šoli, zanj pa se organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces. 

 

V primeru organiziranega prevoza učenci poskrbijo za čistočo avtobusa in kombija 

ter pospravijo za seboj. Med vožnjo ne uživajo hrane in pijače. V primeru 

morebitne materialne škode le-to poravnajo starši učenca. 

 

3. 9 Prepovedi 

Z namenom zagotovitve varnosti, reda, spoštljivega odnosa in dobrega počutja 

vseh v šoli in na območju šolskega prostora veljajo naslednje prepovedi: 

- neopravičeno izostajanje od pouka; 

- nasilno vedenje nad učencem šole ali zaposlenim (fizično, psihično, spolno 

nasilje); 

- ogrožanje življenja, zdravja in lastne varnosti ali varnosti drugih (učencev, 

strokovnih delavcev šole, staršev); 

- namerno uničevanje, skrivanje ali prilaščanje lastnine učencev, delavcev šole 

ali obiskovalcev ter šolske opreme; 

- odtujevanje lastnine šole, delavcev, učencev, zunanjih sodelavcev ali 

obiskovalcev šole;  

- prinašanje, ponujanje in prodaja hladnega orožja, 

- zvočno ali slikovno snemanje s fotoaparati ali mobilnimi telefoni je strogo 

prepovedano razen v primerih, ko to naroči učitelj za potrebe VIZ dela,  

- javno objavljanje kakršnihkoli posnetkov narejenih na šolskem prostoru v času 

VIZ dejavnosti, 

- uporaba pirotehničnih sredstev,  

- kajenje, uživanje, posedovanje ali preprodaja alkohola, drog in drugih 
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psihoaktivnih snovi ter napeljevanje ostalih učencev k temu; prav tako je 

prepovedano prinašanje naštetih sredstev in snovi ter prihod v šolo, njeno 

okolico ali k izven šolskim dejavnostim pod vplivom teh snovi, 

- popravljanje ali vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, uničevanje uradnih 

dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in 

listinah, ki jih izdaja šola. 

 

Učenec, ki ne upošteva zgoraj navedenih prepovedi, krši šolski red. Vsak 

delavec šole se je dolžan vzgojno odzvati na te kršitve ter o njih obvestiti 

razrednika in po potrebi tudi svetovalno službo ali vodstvo šole, ki ustrezno 

ukrepajo. Pri zgoraj naštetih prepovedih načelo postopnosti ne velja. 
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4. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL  

Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom 

ter drugimi predpisi in akti šole. 

Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, vodenjem učenca/cev 

in iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja, pri čemer sodelujejo 

učence, starši in strokovni delavci šole. 

Univerzalna posledica kršitev določenega pravila ne obstaja, zato se v primeru 

kršitve strokovni delavec odloči za vzgojni ukrep, izbran iz nabora ukrepov v 

Vzgojnem načrtu. 

O obravnavi manjših kršitev pravil, ko učenec ne upošteva dogovorjenih pravil in 

odgovornost (npr. nepripravljenost na pouk) se individualno odločajo učitelji, in 

sicer glede na osebnostne značilnosti in razvojno stopnjo učenca, okoliščine, 

predhodne izkušnje ipd. Manjše kršitve pravil, ki jih učitelji, učenci in starši naše 

šole vidimo kot bolj aktualne, so: 

KRŠITEV RAVNANJE OB KRŠITVI 

Učenec med poukom ne zapisuje snovi 

ali ne dela domačih vaj. 

Učitelj o kršitvi obvesti starše. 

Učenec nespoštljivo ravna s hrano in 

namerno uničuje šolsko lastnino. 

 

Učenec za seboj pospravi in počisti, 

opravi dodatno tedensko dežurstvo pri 

malici, poravnava škodo. 

Učenec, ki prihaja na kosilo brez 

ključka.  

Strokovni delavci o tem  obvestijo 

starše. 

Učenec neredno obiskuje dopolnilni in 

dodatni pouk, DSP in učno pomoč preko 

javnih del. 

Učitelj pošlje obvestilo staršem o 

dolžnosti obiskovanja dop. in dod. 

pouka, ur DSP in ur učne pomoči. 

Učenec zamudi k pouku . Učenec se opraviči učitelju. Učitelj 

zabeleži zamudo v e-asistenta; 

zamujene minute (do 10 minut) se 

seštevajo, za 10 zamujenih minut se 

učencu zabeleži 1 neopravičena ura. 

Za zamude, ki so večje kot 10 minut, 

učenec dobi neopravičeno uro. 

Učenec uničuje rastline v šoli in okolici 

ter se nespoštljivo obnaša do živali. 

Učenec za seboj pospravi in počisti, 

prinese novo rastlino. 
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Učenec pomaga pri urejanju zelenice in 

zalivanju ter čiščenju akvarija. 

Poravna škodo. 

 

V primeru večjih kršitev pravil (ko se manjše kršitve pravil ponavljajo ali učenec 

ne upošteva šolskih prepovedi) se uporabljajo vzgojni postopki, namenjeni 

zaščiti pravic drugih in poglobljenemu reševanju problema s svetovanjem in 

usmerjanjem učenca. 

 

KRŠITEV RAVNANJE OB KRŠITVI 

Učenec nedovoljeno uporablja mobilni 

telefon ali druge elektronske naprave 

med poukom. 

Učitelj napravo učencu odvzame, 

starši jo lahko prevzamejo pri 

pedagoginji, vodji podružnice ali 

ravnateljici. 

Učenec nedovoljeno snemanje, javno 

objavljanje posnetkov 

Učenec mora odstraniti oz. izbrisati 

posnetek in se javno opravičiti 

prizadetemu.  

Učencu je lahko izrečen vzgojni opomin. 

Učenec se nasilno vede (fizično, 

psihično, spolno), izsiljuje in/ali ogroža 

lastno varnost in varnost drugih 

(učencev, zaposlenih), povzroča 

materialno škodo. 

Po zahtevi učitelja po takojšnji 

prekinitvi nasilnega vedenja so možna 

naslednja vzgojna ravnanja: 

• če učenec po zahtevi učitelja ne 

preneha z nasilnim vedenjem, se 

takoj obvesti starše, 

• učenec napiše poročilo o konfliktu, ki 

ga je povzročil, 

• učenec opravi družbeno koristno delo, 

• strokovni delavec, ki je učencu 

odvzel nevarno napravo ali 

predmet(ostri, eksplozivni predmeti 

ipd.), o tem isti dan obvesti starše 

in jih pozove k prevzemu le-tega, 

• spremstvo udeleženih v svetovalno 

službo, kjer se pogovorijo o problemu, 

• povečan nadzor nad učencem → 

dodatno spremstvo med odmori ali 
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na dnevih dejavnosti, 

• organiziranje nadomestnega 

vzgojno-izobraževalnega procesa v 

šoli → ko gredo drugi na izven šolsko 

dejavnost, 

• vzgojni opomin, 

• poravnava škode.  

 

Učenec jemlje hrano sošolcem. Učenec plača obrok in se pogovori z 

razrednikom.   

Učenec meče smeti ali nedovoljene 

substance v hrano sošolca. 

Ukrep se določi na osnovi razgovora z 

vpletenimi učenci, možen je tudi vzgojni 

opomin. 

Učenec moti pouk. Učitelj presede učenca, 

učitelj odstrani učenca iz učilnice in 

ga napoti v svetovalno službo 

oziroma k za to določenemu 

učitelju, 

učenca zadrži po pouku (7. ali 8. uro), 

da opravi delo, ki ga ni med poukom in 

o zadržanju učenca obvesti starše.  

Učitelj se z učencem pogovori o 

vzrokih težav  in se dogovori o pravilih 

vedenja v prihodnje. 

Sledi  tudi vzgojni ukrep ( za 

petkratno odstranitev od pouka). 

Učenec krade lastnino šole, drugih 

učencev, delavcev ali obiskovalcev šole. 

Učenec poravnava škodo, se javno 

opraviči, lahko se mu dodeli vzgojni 

opomin. 

Učenec kriči, teka, se preriva, 

preklinja…. po šolskih prostorih. 
Razrednik z učencem opravi razgovor, 

ga vpiše v e-asistenta, po presoji 

predlaga vzgojni opomin. 

Učenec neopravičeno izostane od pouka: 

• 1-3 neopravičene ure 

 

• 10 neopravičenih ur 

 

 

• Učenec prejme ustno opozorilo 

razrednika ter obvestilo staršem.  

• Za učenca se izdela individualiziran 

vzgojni načrt z ukrepi za odpravljanje 
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• občasni neupravičeni izostanki 

nad 12 ur oz. strnjeni 

neopravičeni izostanki nad 18 ur 

 

• 25 in več neopravičenih ur 

neopravičenih odsotnosti → 

razrednik starše povabi na razgovor, 

da mu pojasnijo vzroke izostankov 

učenca in jim razloži, da bo učencu 

izrečen vzgojni opomin, če se bo to 

neopravičeno izostajanje nadaljevalo,  

 Učenec prejme vzgojni opomin in 

dopolnitev individualiziranega 

vzgojnega načrta z dodatnimi ukrepi 

za odpravljanje neopravičenih 

odsotnosti. 

 Šola prijavi starše ustrezni 

instituciji. 

 

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in 

dejavnostih obveznega programa. Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec 

izostajale pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja 

več ur ali šolskih dni zaporedoma. Izostanke učenca učitelji evidentirajo, razrednik 

pa o izostankih obvesti starše. V izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin 

lahko ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se 

izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je 

vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oz. svetovanje. 

 

Učitelji o težavah z učenci sproti obveščajo razrednika (ustno in pisno z vpisom 

v eAsistenta), le- ta pa starše na govorilnih ura ali sprotno – telefonsko ali preko 

e-asistenta, maila. 

 

Pri ravnanju ob kršitvah pravil se upošteva načelo POSTOPNOST REAGIRANJA: 

 

1. Učitelj rešuje problem z učencem, po potrebi pa tudi s starši → POGOVOR 

in DOGOVOR: učitelj učenca opozori na kršitev pravil, njegovo odgovornost 

za dejanje in posledice le-tega ter se z njim dogovori za drugačno 

ravnanje v prihodnje oz. poravnavo škode, kjer je to možno; 

2. Sodelovanje razrednika pri obravnavi problema (če se težave ponavljajo 

oz. stopnjujejo in učenec ne spoštuje dogovora z učiteljem) → redni, 

vnaprej dogovorjeni stiki z učencem, učiteljem, starši (dnevno, tedensko, 

mesečno ipd.) za spremljanje napredka; 
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3. Sodelovanje svetovalne službe (če se težave ponavljajo oz. stopnjujejo in 

učenec ne spoštuje dogovora z učiteljem, razrednikom in starši) → 

SVETOVALNI POGOVOR in redni, vnaprej dogovorjeni stiki z učencem, 

učiteljem, razrednikom, starši za spremljanje napredka; 

4. Sodelovanje vodstva šole (če se težave ponavljajo oz. stopnjujejo in 

učenec ne spoštuje dogovora z učiteljem, razrednikom, svetovalno službo 

in starši) → redni, vnaprej dogovorjeni stiki z učencem, učiteljem, 

razrednikom, starši, svetovalno službo za spremljanje napredka. 

5. Učenec dobi za 5 vpisov ustno opozorilo razrednika, za skupnih 10 vpisov 

pisno opozorilo razrednika, za skupnih 15 vpisov pisno opozorilo 

učiteljskega zbora, za skupnih 20 vpisov pa vzgojni opomin. 

 

Vzgojni opomini 

Če učenec ne upošteva opozoril učitelja, ne izraža pripravljenosti za sodelovanje, 

še naprej krši pravila šolskega reda in ne izboljša svojega vedenja oz. ko vzgojna 

ravnanja ob predhodnih kršitvah niso dosegla vzgojnega namena, na šoli 

postopamo po naslednjih korakih: 

 POGOVOR S STARŠI PRED VZGOJNIM OPOMINOM: pogovor razrednika s 

starši in učencem; 

 POGOVOR S SVETOVALNO SLUŽBO PRED VZGOJNIM OPOMINOM: 

pogovor razrednika in svetovalne službe s starši in učencem; 

 POGOVOR Z RAVNATELJICO PRED VZGOJNIM OPOMINOM: pogovor 

ravnateljice s starši, prisoten je tudi razrednik in učenec; 

 1. VZGOJNI OPOMIN – v 10 delovnih dneh od izreka opomina se za učenca 

pripravi individualiziran vzgojni načrt; začasen odvzem statusa športnika, 

kulturnika ali kombiniranega statusa; 

 2. VZGOJNI OPOMIN - dopolnitev individualiziranega vzgojnega 

načrta(lahko tudi premestitev v drug oddelek) ter opozorilo staršem, da 

lahko ob naslednjem vzgojnem opominu učenca prešolamo na drugo šolo; 

začasen odvzem statusa športnika, kulturnika ali kombiniranega statusa; 

 3. VZGOJNI OPOMIN - možnost prešolanja učenca brez soglasja staršev; 

v tem primeru za učenca individualizirani vzgojni načrt pripravi nova šola. 

 

Vzgojni opomin se za posameznega učenca izreče največ trikrat v šolskem letu. 

Strokovni delavec šole razredniku poda obrazložen pisni predlog za izrek 

vzgojnega opomina. Razrednik preveri, katera pravila so bila kršena ter kateri 

vzgojni ukrepi in dejavnosti so bili za učenca že izvedeni, nato opravi razgovor z 



 

16 

učencem in starši. V nasprotnem primeru pripravi pisni obrazložen predlog za 

izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru, ki izreče vzgojni 

opomin. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, tudi o tem 

seznani učiteljski zbor. 

Z razrednikom sodeluje svetovalna služba, po potrebi pa tudi drugi strokovni 

delavci šole. Vzgojni opomini se evidentirajo v mapi vzgojnih opominov in se jih hrani 

eno leto po zaključku šolanja učenca.  

Z INDIVIDUALIZIRANIM VZGOJNIM NAČRTOM želimo učencu pomagati 

doseči pozitivne spremembe na področju vedenja, v načinih zadovoljevanja 

lastnih potreb ter upoštevanja potreb in pravic drugih (npr. do nemotenega 

učenja in dela, varnosti). Individualizirani vzgojni načrt tako vsebuje: 

 jasen opis problema, 

 jasen opis ciljev učenja in vedenja, 

 načrt ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti, 

 strinjanje učenca, staršev in delavcev šole o lastnih nalogah in obveznostih, ki 

izhajajo iz uresničevanja načrta, 

 morebitne izjeme in odstopanja od dogovorjenih pravil, 

 način spremljave izvajanja načrta, 

 posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega. 

 Koordinator individualiziranega vzgojnega načrta je razrednik, pri pripravi pa 

sodelujejo učenec, svetovalna služba, starši, učitelji, pri katerih učenec izraža 

težave, po potrebi tudi zunanji sodelavci. 

 

Če učenec po 3 vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju 

individualiziranega vzgojnega načrta omogoča nemoteno izvajanje pouka ali 

drugih dejavnosti, ki jih organizira šola ter če so kršitve pravil šole takšne 

narave, da ogrožajo življenje in zdravje učenca oz. drugih, lahko šola brez 

soglasja staršev PREŠOLA UČENCA na drugo šolo. 

 

Pred tem si šola pridobi mnenje Centra za socialno delo ter soglasje šole, v 

katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih institucij. 

Razrednik staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede ime druge šole 

ter datum vključitve v to šolo. Prešolanje učenca na drugo osnovno šolo iz učnih, 

vzgojnih ali drugih razlogov lahko poteka tudi na zahtevo staršev ali z njihovim 

soglasjem. 
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Ugovor na izvajanje vzgojnega delovanja šole 

Učenec in njegovi starši lahko pisno podajo ugovor razredniku ali šolski svetovalni 

službi ali ravnatelju glede vzgojnega delovanja šole. Če učenec ali starši v 30 dneh ne 

dobijo pisnega odgovora oziroma če z njim niso zadovoljni, lahko dajo predlog za 

inšpekcijski nadzor. 

5. ORGANIZIRANOST UČENCEV 

5.1. Oddelčna skupnost 

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki se na začetku šolskega leta 

dogovorijo o predstavniških organih in jih izvolijo (npr. Predsednik razreda, tajnik, 

blagajnik, predstavnik za šolsko skupnost, predstavnik za šolski parlament), preko 

katerih uveljavljajo svoje pravice. Razrednik in učenci se dogovorijo tudi o 

morebitnih ostalih funkcijah in organih v oddelku, ki zagotavljajo uspešno in 

nemoteno delo oddelčne skupnosti. Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z 

razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev. 

Predlogi aktivnosti za boljše delo na nivoju oddelčne skupnosti: 

•sodelovanje z razrednikom pri pripravi vzgojnega načrta oddelka; 

•podaja predlogov za tematske vsebine razrednih ur; 

•organiziranje medsebojne pomoči pri učenju oz. drugih težavah; 

•obravnava kršitev šolskega reda in predlaganje načinov ukrepanja; 

•podaja pobudi n predlogov v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, 

šolskih prireditev in interesnih dejavnosti; 

•podaja predlogov za pohvale, priznanja in nagrade učencem; 

•organizacija različnih akcij in prireditev ter 

•opravljanje drugih nalog, s katerimi bodo obogatili vsebino življenja in dela v 

oddelku. 

 

5. 2 Šolska skupnost 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti od 2. Do 9. razreda 

preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost, ki pod vodstvom mentorja 

opravlja naslednje naloge: 

 zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, 

dnevov dejavnosti, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki 

jih organizira šola; 

 spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja na morebitne 
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kršitve pravic učencev; 

 predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje 

pri uresničitvi idej; 

 oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem ter; 

 opravlja druge naloge, za katere se učenci dogovorijo z mentorjem. 

 

5.3 Šolski parlament 

Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 

skupnost učencev šole. Člani šolskega parlamenta vodijo razgovore sošolcev na 

razrednih urah, predstavijo njihova mnenja na sestankih šolskega parlamenta ter 

izvolijo tri predstavnike, ki jih zastopajo na območni ravni, in enega predstavnika 

za medobčinski parlament. 

Učiteljski zbor in svet staršev vsaj enkrat letno obravnavata predloge, mnenja in 

pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v šolski skupnosti ali šolskem parlamentu. 

Pobude in predloge lahko podajo učenci anonimno po telefonu ali v šolski nabiralnik. 

6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 

 Učitelj na začetku ure v e-dnevnik vpiše manjkajoče učence, ki mu jih sporoči 

reditelj. 

 Starši so dolžni sporočiti otrokov izostanek v tajništvo šole še isti dan izostanka. 

 Straši so dolžni najkasneje v petih dneh po izostanku učenca opravičiti njegovo 

odsotnost, razen v primeru napovedane odsotnosti, sicer jih šola pozove, da 

izostanek pojasnijo. Starši so dolžni izpostanek opravičiti v 3 delovnih dneh. 

 Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, obvesti o tem starše.  

 V primeru izostanka učenca starši poskrbijo, da slednji nadoknadi manjkajočo učno 

snov.  

7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV 

Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah nezdravih 

navad in razvad. Pri tem sodeluje z zdravstvenimi zavodi. Z Zdravstvenim domom 

Sežana sodeluje pri izvajanju zdravstvenega i n  zobozdravstvenega varstva 

učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških in zobozdravniških pregledov za 

otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času 

šolanja in cepljenj. Na področju zdravstvenega varstva učencev šola sodeluje s 

starši, tako da: 
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 jih obvešča o zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledih in cepljenjih 

učencev, 

 jih obvešča o preventivni akciji Za čiste zobe, 

 jih obvešča o zdravstvenih težavah ali poškodbah v času bivanja v šoli. 

 

UKREPANJE V PRIMERU POŠKODB ALI SLABEM POČUTJU UČENCA  
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali 

slabem počutju učenca.  

Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je 

dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno 

službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.  

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, 

da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V 

primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati 

reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.  

V primeru, da je težja poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z 

višine …), je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru poškodbe je potrebno 

sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole. 

8. VARSTVO PRAVIC UČENCEV 

Če učenec meni, da so bile njegove pravice kršene, lahko na to sam ali njegovi starši, 

glede na vrsto in stopnjo kršitve pisno opozori razrednika, šolsko svetovalno službo, 

ravnatelja ali svet šole. 

Učenec oz. starši imajo pravico, da najkasneje v 30 dneh od vložitve opozorila dobijo 

odgovor. Če odgovora ne dobi/jo 30 dneh oz. z njim ni/so zadovoljni, lahko poda/jo 

pobudo za inšpekcijski pregled. 

Ugovor se lahko poda na zapisnik pri ravnatelju oz. se ga pošlje po pošti v 8 dneh po 

prejetju odločitve. 

O ugovoru odloča pritožbena komisija. 
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9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. 1 Pravila šolskega reda sprejme Svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno 

pridobi mnenje učiteljskega zbora in Sveta staršev. Spremembe in dopolnitve Pravil 

šolskega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, kot je bil sprejet akt. 

9. 2 Pravila šolskega reda se objavijo na spletni strani šole. 

9. 3 Pravila šolskega reda je sprejel Svet šole na seji dne 27. 9. 2018 in se začno 

uporabljati takoj. 

9. 4 Z datumom sprejetja spremenjenih Pravil šolskega reda prenehajo veljati Pravila, 

sprejeta na seji Sveta šole dne 29.9.2015. 

 

Št. : 6006-5/2018 

Komen, 27. 9. 2018 

                                                                                       Zoran Spasenić, 

                                                                                      Predsednik Sveta šole 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


