
PRILOGA: Seznam kršitev, postopkov in ukrepov 

(A) POUK 

KRŠITEV POSTOPEK  UKREP 

1. *Zamujanje k pouku. 

Razgovor učenca z učiteljem/razrednikom/ 

s starši. 

Opozorilo učencu. 
 

Obvestilo staršem. 

 

Zaznamek. 

2. Neopravičeno izostajanje do 3 ur. 

 
  

*Neopravičen izostanek od 4 ure do 15 ur.  

 

 
 

 

**Neopravičen izostanek nad 15 ur.  

 

***Neopravičeni izostanki po izreku vzgojnega 

opomina.  

Razgovor učenca z učiteljem/razrednikom/s 

šolsko svetovalno službo/starši. 

Obvestilo staršem.  

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo in starši. 

Obvestilo staršem. 

 

Izrekanje vzgojnega opomina. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu 

z Zakonom o OŠ. 

 

Ponavljajoča kršitev. 

 

3. **Motenje pouka.  

Opozorilo učitelja. 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo/starši. 

 

 

Opozorilo učencu. Zaznamek. 

Presedanje učenca. 

Vključitev v organizirano nadomestno 

dejavnost. 

Ponovna seznanitev učenca s pravili. 

Obvestilo staršem. 



 

4. ***Učenec ima nespoštljiv odnos.  

Opozorilo učitelja. 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo/starši. 

 

 

Izrekanje vzgojnega opomina. 

Opozorilo učencu. 

Zaznamek. 

Opravičilo učenca.    

Obvestilo staršem. 

Mediacija. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu 

z Zakonom o OŠ. 

5. *Učenec ni primerno obut ali oblečen glede 

na dejavnost. 

 

Opozorilo učitelja. 

 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

starši. 

Opozorilo učencu. Zaznamek. 

Vključitev v organizirano nadomestno 

dejavnost. 

Obvestilo staršem. 

6. **Učenec zapusti učilnico/šolski prostor brez 

dovoljenja učitelja. 

  

Opozorilo učitelja. 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo/starši. 

Opozorilo učencu. 

Zaznamek. 

Obvestilo staršem. 

7. *Vstopanje v šolsko stavbo z rolkami, rolerji 

ali ostalimi prometnimi sredstvi. 

Opozorilo učitelja. 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo in starši. 

Opozorilo učencu. 

Zaznamek. 

Obvestilo staršem. 

Začasni odvzem predmeta. 

8. **Prepisovanje od sošolca in uporaba 

nedovoljenih pripomočkov pri pisnem 

ocenjevanju znanja. 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem in s 

starši. 

Prekinitev opravljanja ocenjevanja znanja, 

odvzem pisnega izdelka in negativna 

ocena tega pisnega izdelka. 



 

(B) ZADRŽEVANJE NA ŠOLI IZVEN POUKA 

 

 

(C) ŠOLSKA IN TUJA LASTNINA 

 

 

1. **Neprimerno ravnanje s šol 

1. * Neprimerno ravnanje s šolsko/z osebno/s tujo … 
lastnino. 

 

Opozorilo učitelja. 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo/starši. 

 

Izrekanje vzgojnega opomina. 

 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam. 

Opozorilo učencu.  

Zaznamek. 

Obvestilo staršem. 

Restitucija ali poravnava. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu 

z Zakonom o OŠ. 

 

Odstop zadeve pristojni instituciji. 

 

 

 

 

 

 

 

1. *Neupoštevanje pravil zadrževanja na šoli. 

Opozorilo učitelja. 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 
šolsko svetovalno službo/starši. 

 

Opozorilo učencu. Zaznamek. 

 

Obvestilo staršem. 



(D) PREPOVEDI 

 

 

 

1. ***Izvajanje ali napeljevanje k nasilju 

(fizično, spolno, besedno in psihično nasilje). 

 

Opozorilo učitelja. 

 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo in starši. 

 

 

 

Izrekanje vzgojnega opomina. 

 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam. 

Opozorilo učencu.  

Zaznamek. 

Obvestilo staršem. 

Ukinitev nekaterih pravic. 

Povečan nadzor nad učencem. 

Vključitev v organizirano nadomestno 

dejavnost. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o OŠ. 

Mediacija oz. postopki po protokolu za 

obravnavo medvrstniškega nasilja. 

Odstop zadeve pristojni instituciji. 

 

2. ***Ponarejanje uradnih dokumentov šole, 

podpisov, uničevanje ali spreminjanje zapisov 

strokovnih delavcev ali staršev, potvarjanje 

(npr. rezultati v testu) in vpisovanje ocen v 

šolsko dokumentacijo. 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo in starši ter 

izrekanje vzgojnega opomina. 

 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam. 

Obvestilo staršem. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o OŠ. 

 

Odstop zadeve pristojni instituciji. 

 



3. ***Kajenje, uživanje, uporaba, posedovanje 

ali preprodajanje nevarnih snovi in tudi sum, 

da je pod vplivom le-teh. 

K nevarnim snovem prištevamo: pirotehnična in 

druga eksplozivna sredstva, alkoholne pijače, droge 

ali poživila, predmete, s katerimi lahko poškodujemo 

osebe, živali ali stvari. 

 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo/starši. 

Izrekanje vzgojnega opomina. 

 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam. 

Opozorilo učencu.  

Zaznamek. 

Obvestilo staršem. 

Odvzem nevarnih snovi. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o OŠ. 

Odstop zadeve pristojni instituciji. 

4. ***Fotografiranje, snemanje ali objavljanje 

brez soglasja udeležencev. 

 

 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo in starši. 

Izrekanje vzgojnega opomina.  

Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam. 

Zaznamek. 

Začasni odvzem predmeta in izbris 

posnetka. 

Restitucija. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o OŠ.  

Odstop zadeve pristojni instituciji. 

5. ***Poseganje v tujo lastnino in prostor ter 

kraja. 

K tuji lastnini in prostoru spadajo: šolska 

dokumentacija, lastnina drugih oseb, zbornica, 

učiteljev kabinet, delavnica, orodjarna, kateder, učila, 

računalnik … 

 
 

 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo/starši. 

Izrekanje vzgojnega opomina. 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam. 

Zaznamek. 

Obvestilo staršem. 

 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o OŠ. 

Odstop zadeve pristojni instituciji. 

 

 



(E) JEDILNICA IN PREHRANA 

 

1. *Vstopanje v jedilnico s šolsko torbo. 

 

 Začasni odvzem torbe. 

2. *Nepotrebno zadrževanje v jedilnici. 

Opozorilo učitelja. 

 

Opozorilo učencu.  

Odstranitev iz jedilnice. 

Zaznamek. 

 

(F) UPORABA ZASLONSKIH, ZVOČNIH IN DRUGIH AVDIOVIZUALNIH NAPRAV 

 

1. **Vključene zaslonske, zvočne ali druge 

avdiovizualne naprave. 

 Začasen odvzem naprave, ki jo prevzamejo 

starši oziroma skrbniki. 

2. **Uporabljanje spletnih mest in vsebin, ki jih 

učitelj ne dovoli. 

 

 

Razgovor učenca z razrednikom/učiteljem/s 

šolsko svetovalno službo in starši. 

Izrekanje vzgojnega opomina. 

Zaznamek. 

Obvestilo staršem. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o OŠ. 

 

(G) NEOPREDELJENA PRAVILA 

 

1. Neopredeljena kršitev pravil. 

 

Postopek pred tričlansko komisijo. Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in 

se opredeli za enega izmed ustreznih 

ukrepov v skladu s temi pravili. 

2. Ponavljajoče se istovrstne kršitve. 
Izrekanje vzgojnega opomina. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o OŠ. 



Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam 

Odstop zadeve pristojni instituciji. 

 

 

 

 

POSTOPEK odvzema zaslonske, zvočne ali druge avdiovizualne naprave oziroma rolk, rolerjev ali ostalih prometnih sredstev. 

 

1. Učenec zaslonsko, zvočno ali drugo avdiovizualno napravo izključi. 

2. Učitelj odvzame predmet.  

3. Predmet se shrani v tajništvu (manjši predmeti v ognjevarni omari). 

4. Zapiše se zapisnik o začasnem odvzemu. 

5. Obvesti se starše oziroma skrbnike. 

6. Starši oziroma skrbniki prevzamejo zasežen predmet. 


