
PRILOGA A 

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 učenci, 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.  

Pri obravnavi kršitev se uporabljajo načela in postopki mediacije. 

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

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

sicer glede na 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 

 

1. 
Neupoštevanje navodil učitelja, 

motenje pouka, neopravljanje 

obveznosti (domače naloge, 

zapisovanje,….) 

- ustno opozorilo učitelja ali 

- pisno obvestilo učitelja staršem ali 

- odstranitev učenca od pouka in 

opravljanje neopravljenih obveznosti 

po pouku v prisotnosti učitelja 

2.  Prihod k uri brez pripomočkov, tudi 

brez športne opreme, prihod na dan 

dejavnosti brez ustrezne opreme. 

- ustno opozorilo učitelja 

-seznanitev staršev, nadomestne 

naloge pri ŠPO 

- učenec opravi v šoli nadomestno 

nalogo 

 

3. 

 

Učenec nespoštljivo ravna s hrano in 

namerno uničuje šolsko lastnino. 

 

-učenec za seboj pospravi in počisti, 

opravi dodatno tedensko dežurstvo 

pri malici, - poravnava škode 

-  pisno obvestilo razrednik 

staršem 

4.  Učenec, ki prihaja na kosilo brez 

ključka.  

- pri pedagoginji, tajnici ali 

ravnateljici izpolni listek in z njim 

pristopi h kosilu 



- po 3 x odsotnosti ključka strokovni 

delavci o tem  obvestijo starše 

- učencu je proti plačilu dodeljen nov 

ključek 

 

5. 

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. 

6. Učenec zamudi k pouku . 
Učenec se opraviči učitelju. Učitelj 

zabeleži zamudo v e-asistenta; 

zamujene minute (do 10 minut) se 

seštevajo, za 10 ali več zamujenih 

minut se učencu zabeleži 1 

neopravičena ura. 

 

7. 

Učenec uničuje rastline v šoli in 

okolici, meče stvari iz zgornjega 

nadstropja ter se nespoštljivo obnaša 

do živali. 

Učenec za seboj pospravi in počisti, 

restitucija - prinese novo rastlino. 

Učenec pomaga pri urejanju zelenice 

in zalivanju ter čiščenju akvarija. 

Poravna škodo. Razrednik pisno 

obvesti starše. 

 

8. 

Nespoštovanje testne etike, 

prepisovanje, goljufanje pri 

ocenjevalnih nalogah. 

Prekinitev opravljanja ocenjevanja, 

izločitev iz učilnice, ocena 

nepopolnega izdelka oz. nezadostna 

ocena. 

 

9. 

Nespoštovanje pravil, neprimerno 

vedenje v varstvu vozačev. 

Učenec je začasno izključen iz VV, 

starši poskrbijo za prevoz oz. 

primerno namestitev. 

 

10. 

Neupoštevanje pravil vedenja v sanitarijah 

(neupravičeno zadrževanje, nesmotrna 

uporaba papirja, vode, brisač, ….) 

- ustno opozorilo strokovnega delavca. 

- restitucija in pisno obvestilo staršem. 

11.  Slabo opravljanje ali neopravljanje nalog 

dežurnega učenca. 

- ustno opozorilo strokovnega delavca. 

- dodatno tedensko dežurstvo v oddelku. 

 

12. 

Učenec nedovoljeno uporablja mobilni 

telefon, pametne ure ali druge 

elektronske naprave v času pouka in 

organiziranih dejavnosti. 

- učitelj napravo učencu odvzame, 

starši jo lahko prevzamejo pri 

pedagoginji, vodji podružnice ali 

ravnateljici 

 

 

 

 



V primeru težjih 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 

 

 

1.  

Ponavljajoče se istovrstne kršitve- 

neizpolnjevanje dolžnosti, kršenje 

dogovorjenih pravil, …zaradi česar 

so že bili izvedeni vzgojni postopki 

- Postopek pred tričlansko komisijo, ki 

ugotovi okoliščine in težo kršitve ter 

predlaga enega izmed ustreznih ukrepov v 

skladu s pravili 

- učencu se izreče vzgojni opomin v 

skladu z ZOŠ 

- učenca se premesti v paralelni oddelek 

za določen čas. 

 

2. 

Učenec nedovoljeno snema, javno 

objavlja posnetke.  

-učenec mora odstraniti oz. izbrisati 

posnetek in se javno opravičiti 

prizadetemu  

- učencu je lahko izrečen vzgojni opomin 

 

 

3. 

Učenec se nasilno vede (fizično, 

psihično, spolno), izsiljuje in/ali 

ogroža lastno varnost in varnost 

drugih (učencev, zaposlenih), 

povzroča materialno škodo. 

Učenec grobo verbalno a l i  

fiz ični  napade učenca,  

zapos lenega, obiskovalca 

šole ,  pr i  čemer je okrnjeno 

dostojanstvo oškodovanca .  

 

 

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 pisno razmisli o svojem vedenju, 

• 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 na 

dnevih dejavnosti, 

• organiziranje nadomestnega vzgojno-

izobraževalnega procesa v šoli → ko 

gredo drugi na izven šolsko dejavnost, 

• premestitev učenca v paralelni oddelek 



za določen čas, 

• vzgojni opomin, 

• poravnava škode.  

 

4. 

Učenec jemlje hrano sošolcem. 

Učenec z neprimernim ravnanjem 

uniči obrok sošolcu ter šolski 

pribor.  

- učenec plača obrok in se pogovori z 

razrednikom (restitucija)  

- strokovni delavec pisno obvesti 

starše 

 

5. 

Učenec meče smeti ali nedovoljene 

substance v hrano sošolca. 

- ukrep se določi na osnovi razgovora z 

vpletenimi učenci 

- možen je tudi vzgojni opomin 

6. Učenec krade lastnino šole, drugih 

učencev, delavcev ali obiskovalcev 

šole. 

-učenec poravnava škodo, se 

opraviči oškodovancu, lahko se mu 

dodeli vzgojni opomin 

- razrednik pisno obvesti starše 

 

 

 

7. 

Učenec neopravičeno izostane od 

pouka: 

• za 5 in več neopravičenih ur 

 

• 10 neopravičenih ur 

 

 

 

 

 

 

 

• občasni neupravičeni 

izostanki nad 12 ur oz. 

strnjeni neopravičeni 

izostanki nad 18 ur 

 

 

• 25 in več neopravičenih ur 

 

• Učenec prejme ustno opozorilo 

razrednika ter obvestilo staršem.  

• Za učenca se izdela individualiziran 

vzgojni načrt z ukrepi za 

odpravljanje 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. 

 Spolno nadlegovanje učencev ali - ustno opozorilo učitelja in razgovor 



 

8. 

delavcev šole (neželeno verbalno, 

neverbalno, fizično ravnanje, z 

učinkom ali namenom prizadeti 

dostojanstvo osebe),  

- osebno opravičilo učenca 

- vzgojni opomin  

- začasna premestitev učenca v 

paralelni oddelek. 

 

9. 

Učenec žali, preklinja, ponižuje, 

socialno izključuje, javno 

spodbuja ali razpihuje 

narodnostno, rasno, versko ali 

drugo sovraštvo in nestrpnost. 

- ustno opozorilo učitelja  in razgovor 

- pisno obvestilo staršev 

- vzgojni opomin 

- začasna premestitev učenca v 

paralelni oddelek 

 

10. 

Napeljevanje h 

kršitvam/nagovarjanje drugih h 

kršenju pravil, ki bi imelo za 

posledico lažjo ali težjo kršitev. 

- ustno opozorilo razrednika in pisno 

obvestilo staršem,  

- vzgojni opomin ali začasna  

- premestitev učenca v paralelni 

oddelek. 

 

11. 

Namerno poškodovanje in 

uničevanje šol. opreme, zgradbe, 

stvari in opreme udeležencev VIZ 

procesa. 

- restitucija 

- pisno obvestilo staršem 

-vzgojni opomin  

 Ponarejanje, popravljanje pisnih 

ocenjevanj, preverjanj, opravičil, 

obvestil/ponarejanje podpisov 

staršev. 

- pisno obvestilo staršem -razrednik, 

- razgovori s svetovalno službo in/ali 

ravnateljem 

- vzgojni opomin 

12. Prinašanje , ponujanje ali prodaja 

hladnega orožja in predmetov, ki 

ogrožajo varnost učencev. 

- takojšen odvzem predmeta 

- seznanitev staršev 

- vzgojni opomin 

 

* Začasna premestitev v paralelni oddelek (tudi med centralno in podružnično šolo)  

se izvede za določen čas v skladu z dogovorom in potrebami vpletenih. 

 

 

 

 

 

 

 



Najtežje kršitve: 

Najtežje kršitve so tiste, ki že vsebujejo elemente kaznivega dejanja in so opisane 

v nadaljevanju. Navedeni ukrepi veljajo za učence, ki so že kazensko odgovorni (2. 

člen pravilnika Pravila šolskega reda). 

 Vzgojni opomin izrečemo brez načela postopnosti zaradi načela sorazmernosti. 

Za vse velja ukrep odstopa zadeve ustrezni instituciji ob predhodnem obvestilu 

staršev ter nedvoumnem dokazu krivde. 

 

KRŠITEV 

 Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih 

ekskurzijah. 

 Uporaba hladnega  orožja in prredmetov, ki ogrožajo varnost učencev. 

 Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja, stigmatizacija, izsiljevanje ali 

ekonomsko nasilje, zahteve po denarju,  grožnje, virtualno nasilje, izvajanje 

neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja do drugih učencev ali delavcev 

šole / vrstniško nasilje. 

 Opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v šoli ali njeni okolici ter na 

organiziranih oblikah VI dela (prodaja). 

 Kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole. 

 Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih 

dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola. 

 Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer sta 

ogrožena zdravje ali življenje ali osebnostno dostojanstvo. 

 Prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter 

drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času 

pouka, na dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno‐ izobraževalne 

dejavnosti. 

 Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme 

drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih 

sredstev / namerno uničevanje opreme in drugega inventarja šole z večjo 

premoženjsko škodo. 

 Zloraba interneta (lažni profil, grožnje, zloraba osebnih podatkov,  objava slikovnih 

ali zvočnih posnetkov, fotografij v medijih ali uporaba slednjih z namenom ali 

učinkom prizadeti dostojanstvo osebe. 

 Okrnitev ugleda šole s škodljivimi posledicami. 

 Namerno poškodovanje in uničevanje tujega imetja v času šolskih dejavnosti izven 

šole z večjo premoženjsko škodo. 

 Laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja. 



 Goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteve po pomoči pri goljufanju z 

elementi kaznivega dejanja. 

 Napeljevanje h kršitvam / nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za 

posledico najtežjo kršitev. 

 Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje erotičnih ali 

pornografskih vsebin z elementi kaznivega dejanja. 

 

Strokovni delavec in organ je pri izbiri vzgojnih postopkov in ukrepov avtonomen  

(po sklepu razrednega učiteljskega zbora). 

V primeru izobraževanja na daljavo se upošteva Protokol vedenja, sprejet na 

sestanku UZ. 

 

 

Komen,  december  2022 

 


