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PRILOGA 1: SEZNAM KRŠITEV, POSTOPKOV IN UKREPOV  

 
Pred postopki in ukrepi šola uporabi osnovno vzgojno delovanje – osebni pogovor z učencem in vpis v anekdotske zapise.   
Vzgojni postopki in ukrepi se vpišejo v anekdotske zapise 

 
z.št. KRŠITEV POSTOPEK: 

svetovalni pogovor,  

mediacija, 

restitucija 

UKREP: 

alternativni (lažje kršitve), 

administrativni (težje kršitve), 

odstop zunanji inštituciji (najtežje kršitve) 

1.  NEUPOŠTEVANJE PRAVIL PRI POUKU 
1.1.  Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov oz. brez 

opreme za šport, domače naloge 

• Pogovor učitelja z učencem • Ustno opozorilo učitelja. Učitelj upošteva 

kršitev po kriterijih ocenjevanja predmeta 

1.2.  Odklanjanje dela • Pogovor učitelja z učencem 

• Pisni dogovor učenca z razrednikom 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti po 

pouku pod nadzorom učitelja z vednostjo staršev 

• Pogovor razrednika in učenca s starši 

1.3.  Neupoštevanje navodil učitelja • Pogovor učitelja z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Pisno obvestilo staršem 

1.4.  Prepisovanje pri ocenjevanju znanja • Pogovor učitelja z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Odvzem morebitnega pripomočka 

• Prekinitev opravljanja ocenjevanja znanja, odvzem 

pisnega izdelka in vrednotenje opravljenega dela 

1.5.  Uporaba mobilnega telefona, multimedijskega 

predvajalnika ipd. v šolskih prostorih in pri šolskih 

dejavnostih izven šole, razen za namen šolskega dela. 

• Pogovor učitelja z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Začasna izročitev naprave učitelju. Učitelj kršitev 

zabeleži v anekdotske zapise.  

• Napravo do konca pouka shrani svetovalna služba in 

mu jo po pogovoru isti dan preda. 

1.6.  Zamujanje k pouku in drugim vzgojno –izobraževalnim 

dejavnostim 

• Pogovor učitelja z učencem 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Ustno opozorilo razrednika 

• Neopravičena ura pri naslednjem zamujanju 
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1.7.  Hujše motenje pouka • Pogovor učitelja z učencem 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Ustno opozorilo učitelja oz. delavca šole 

• Vabilo staršem na pogovor z učencem 

• Intervencija: učenca se ob spremstvu odrasle osebe 

odstrani od pouka in delo po navodilu učitelja nadaljuje 

v drugih prostorih ob prisotnosti strokovnega delavca 

• Poziv staršem, da nemudoma pridejo po učenca 

1.8.  Izogibanje ocenjevanju znanja • Pogovor učitelja z učencem 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Učenec opravi ocenjevanje znanja naslednjo uro, 

ko je prisoten pri pouku 

1.9.  Ponovna uporaba mobilnega telefona, multimedijskega 

predvajalnika ipd. v šolskih 

prostorih in pri šolskih dejavnostih izven šole, razen za 

namen šolskega dela. 

• Pogovor ravnateljice z učencem • Začasna izročitev naprave ravnateljici. V primeru 

odsotnosti ravnateljice pa pomočnici. Napravo shrani 

do prihoda staršev, ko jim jo preda. 

• Dogodek zabeleži. 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

1.10.  PONAVLJAJOČE SE ISTOVRSTNE KRŠITVE – 
NEIZPOLNJEVANJE DOLŽNOSTI ALI NEUPOŠTEVANJE 
DOGOVORJENIH PRAVIL, ZARADI ČESAR SO ŽE BILI 
IZVEDENI VZGOJNI POSTOPKI 

• Pogovor razrednika, svetovalne 

službe z učencem 

• Postopek pred tričlansko komisijo 

• Pisno obvestilo staršem 

• Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se 

opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu 

s temi pravili 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

1.11.  NAPELJEVANJE H KRŠITVAM / NAGOVARJANJE DRUGIH 
H KRŠENJU PRAVIL, KI BI IMELO ZA POSLEDICO LAŽJO 
ALI TEŽJO KRŠITEV 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Vrstniška mediacija 

• Šolska mediacija 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem 

problemov pri pouku s soglasjem in vednostjo staršev 

• Določen z mediacijo 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 
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2.  NEOPRAVIČENI IZOSTANKI 
2.1.  Neopravičeni izostanki od pouka do 3 ure • Pogovor razrednika z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri 

kateri je neopravičeno izostal (učitelj lahko pri 

naslednji učni uri to tudi preveri) 

• Obvestilo staršem 

• Učenec dobi neopravičeno uro (ure) 

2.2.  Neopravičeni izostanki od pouka od 4 do 7 ur  • Vpis v e‐dokumentacijo 

• Obvestilo staršem 

• Učenec dobi neopravičeno uro (ure) 

2.3.  Strnjeni neopravičeni izostanki od pouka od 8 do 14 ur 

(2 dneva) 

 • Vpis v e‐dokumentacijo 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Učenec dobi neopravičeno uro (ure) 

2.4.  Neopravičeni izostanek na dejavnostih izven prostorov 
šole (npr. ekskurziji, dnevih dejavnosti) 

 • Razrednik obvesti starše 

• Učenec dobi neopravičeno uro (ure) 

2.5.  Neopravičeni izostanki od ur DSP/DOD/DOP/ISP • Pogovor učitelja in razrednika z 

učencem 

• Razrednik obvesti starše in jih opozori na posledice 
• Učenec dobi neopravičeno uro  

2.6.  Občasni neopravičeni izostanki nad 7 ur 

oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 14 ur 
• Pogovor učitelja in razrednika z 

učencem 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

 

2.7.  Neopravičeni izostanki nad 3 ure pri istem predmetu • Pogovor učitelja in razrednika z učencem • Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

 

2.8.  Dolgotrajno neopravičeno neobiskovanje šole (nad 6 
ur pri istem predmetu, nad 5 dni strnjeno ali občasno) 

 • Pisno opozorilo staršem 

• Odstop zadeve pristojni instituciji (CSD, policija, MIZŠ) 
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3.2.  Neupoštevanje pravil pospravljanja • Pogovor učitelja ali razrednika z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Osebno opravičilo učenca učitelju 

• Pisno obvestilo staršem 

• Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti; 

• Odpravljanje povzročenega nereda v določenih 

prostorih –učitelj presodi, kdaj naj učenec delo opravi 

in tudi koliko časa za to potrebuje, 

• Pomoč v knjižnici, 

• Pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, 

• Pomoč v OPB, 

• Dodatno dežurstvo … 

3.3.  Neupoštevanje hišnega reda in navodil učiteljev • Pogovor učitelja ali razrednika z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Pisno obvestilo staršem 

3.4.  Neupoštevanje bontona • Pogovor učitelja z učencem 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Vrstniška mediacija 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Osebno opravičilo učenca 

• Zadržanje na pogovoru v zvezi z reševanjem 

problemov pri pouku s soglasjem in vednostjo staršev 

• Dodatna delovna obveznost (npr. dežurstvo v 

jedilnici, urejanje okolice … ), podaljšano za dan, 

teden … 

• Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: 

kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in 

kako bo popravil storjeno napako. 

• Določen z mediacijo 

3.5.  Slabo opravljanje oz. neopravljanje nalog dežurnega 

učenca 

• Pogovor razrednika z učencem in/ali 

pogovor učitelja z učencem 

• Ustno opozorilo razrednika 

• Naslednje dežurstvo med njegovimi prostimi urami 

s poostrenim nadzorom dežurnih učiteljev in 

informatorja 

3.  NEUPOŠTEVANJE PRAVIL REDA V ŠOLSKIH PROSTORIH 
3.1.  Zadrževanje v prostorih šole po pouku • Pogovor učitelja ali razrednika z 

učencem 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Obvestilo staršem 
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3.6.  Neustrezno opravljanje nalog reditelja • Pogovor učitelja z učencem 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Ustno opozorilo razrednika 

• Podvojen čas opravljanja nalog reditelja 

3.7.  Neupoštevanje pravil vedenja v prostorih šole in izven 

nje v času šolskih dejavnosti 

• Pogovor učitelja z učencem • Ustno opozorilo razrednika 

• Opravičilo učenca 

• Povračilo škode 

3.8.  Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, 
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev 
ali obiskovalcev šole v prostorih šole in izven nje v 
času šolskih dejavnosti / namerno uničevanje opreme 
in drugega inventarja šole z manjšo premoženjsko 
škodo 

• Šolska mediacija 

• Restitucija 

• Pogovor razrednika s starši 

• Določen z mediacijo 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

3.9.  PONAVLJAJOČE SE ISTOVRSTNE KRŠITVE – 
NEIZPOLNJEVANJE DOLŽNOSTI ALI NEUPOŠTEVANJE 
DOGOVORJENIH PRAVIL, ZARADI ČESAR SO ŽE BILI 
IZVEDENI VZGOJNI POSTOPKI 

• Pogovor razrednika, svetovalne 

službe z učencem 

• Postopek pred tričlansko komisijo 

• Pisno obvestilo staršem 

• Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se 

opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu 

s temi pravili 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

3.10.  NAPELJEVANJE H KRŠITVAM / NAGOVARJANJE DRUGIH 
H KRŠENJU PRAVIL, KI BI IMELO ZA POSLEDICO LAŽJO 
ALI TEŽJO KRŠITEV 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Vrstniška mediacija 

• Šolska mediacija 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem 

problemov pri pouku s soglasjem in vednostjo staršev 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

• Določen z mediacijo 

3.11.  Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, 
zgradbe ter tujega imetja (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 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 
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4.  NEUPOŠTEVANJE PRAVIL PREHRANJEVANJA 
4.1.  Neprimerno ravnanje s hrano • Pogovor učitelja z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Družbeno koristno delo 

4.2.  Neprimerno vedenje na kosilu (vrivanje, spuščanje 

preko kolone, kričanje …) 

• Pogovor učitelja z učencem • Ustno opozorilo učitelja oz. dežurnega učitelja 

• Osebno opravičilo učenca 

• Dodatna zadolžitev v zvezi z kršitvijo 

4.3.  PONAVLJAJOČE SE ISTOVRSTNE KRŠITVE – 
NEIZPOLNJEVANJE DOLŽNOSTI ALI NEUPOŠTEVANJE 
DOGOVORJENIH PRAVIL, ZARADI ČESAR SO ŽE BILI 
IZVEDENI VZGOJNI POSTOPKI 

• Pogovor razrednika, svetovalne službe z 

učencem 

• Postopek pred tričlansko komisijo 

• Pisno obvestilo staršem 

• Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se 

opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu 

s temi pravili 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

4.4.  NAPELJEVANJE H KRŠITVAM / NAGOVARJANJE DRUGIH 
H KRŠENJU PRAVIL, KI BI IMELO ZA POSLEDICO LAŽJO 
ALI TEŽJO KRŠITEV 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Vrstniška mediacija 

• Šolska mediacija 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem 

problemov pri pouku s soglasjem in vednostjo staršev 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

• Določen z mediacijo 
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5.  NEUPOŠTEVANJE OKOLJEVARSTVENIH PRAVIL 
5.1.  Onesnaževanje šole in zunanjih površin (metanje 

odpadkov po tleh, polivanje, lepljenje žvečilnih gumijev 

…) v času šolskih dejavnosti 

• Pogovor učitelja z učencem 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Restitucija 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti; 

• Odpravljanje povzročenega nereda v določenih 

prostorih –učitelj presodi, kdaj naj učenec delo opravi 

in tudi koliko časa za to potrebuje, 

• Pomoč v knjižnici, 

• Pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, 

• Pomoč v OPB, 

• Dodatno dežurstvo … 

5.2.  Namerno neupoštevanje pravil ločevanja odpadkov • Pogovor učitelja z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

5.3.  Nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja šole 

in šolske okolice 

• Pogovor razrednika z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Dodatna delovna obveznost (npr. dežurstvo v 

jedilnici, urejanje okolice … ), podaljšano za dan, 

teden … 

5.4.  PONAVLJAJOČE SE ISTOVRSTNE KRŠITVE – 
NEIZPOLNJEVANJE DOLŽNOSTI ALI NEUPOŠTEVANJE 
DOGOVORJENIH PRAVIL, ZARADI ČESAR SO ŽE BILI 
IZVEDENI VZGOJNI POSTOPKI 

• Pogovor razrednika, svetovalne 

službe z učencem 

• Postopek pred tričlansko komisijo 

• Pisno obvestilo staršem 

• Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se 

opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu 

s temi pravili 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

5.5.  NAPELJEVANJE H KRŠITVAM / NAGOVARJANJE DRUGIH 
H KRŠENJU PRAVIL, KI BI IMELO ZA POSLEDICO LAŽJO 
ALI TEŽJO KRŠITEV 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Vrstniška mediacija 

• Šolska mediacija 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem 

problemov pri pouku s soglasjem in vednostjo staršev 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli 

• Določen z mediacijo 
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6.  OGROŽANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA 
6.1.  Opuščanje skrbi za lastno zdravje in varnost ter zdravje 

in varnost drugih, neupoštevanje navodil v izrednih 

razmerah (covid ipd.) 

• Pogovor učitelja in razrednika z 
učencem 

• Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge 
odrasle osebe, zaposlene v šoli, s pojasnilom, 
zakaj vedenje ni sprejemljivo 

• Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim 
učenec moti izvedbo pouka ali ogroža svojo oziroma 
tujo varnost. 

• Razrednik obvesti starše 
• Pogovor šolske svetovalne službe, razrednika, vodstva 

šole in učenca s starši 

6.2.  Nedovoljeno zapuščanje šolske stavbe v času pouka in 

zadrževanje izven šolskega prostora 

• Pogovor učitelja in razrednika z 

učencem 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Razrednik obvesti starše 

6.3.  Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev, 

delavcev šole in obiskovalcev, ki nima za posledico 

ogrožanje zdravja in varnosti 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Vrstniška mediacija 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Osebno opravičilo učenca 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Določen z mediacijo 

6.4.  Neprimerna opremljenost za dejavnosti izven prostorov 

šole (npr. šola v naravi, ekskurzije, dnevi 

dejavnosti), ki nima za posledico ogrožanje zdravja in 

varnosti 

• Pogovor učitelja in razrednika z 

učencem 

• Razrednik obvesti starše o neprimerni opremi 

• Učencu se ne dovoli udeležba na dogodku, 

prireditvi, dnevu dejavnosti izven prostorov šole ‐ 

namesto tega se mu omogoči nadomestni učni 

proces ali družbeno koristno delo 

6.5.  Neupoštevanje prometne varnosti, neprimerno 
vedenje v cestnem prometu (na poti na šolski prevoz, 
na šolski avtobusni postaji, na šolskih dejavnostih 
izven šole …) 

• Pogovor 
učitelja/informatorja/spremljevalca z 
učencem 

• Opozorilo učitelja ali spremljevalca 

• Obvestilo staršem 

• Učenec pripravi predstavitev varnega vedenja v 
prometu za druge učence 

6.6.  Okrnitev ugleda šole brez škodljivih posledic • Pogovor razrednika z učencem 

• Restitucija 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Razrednik obvesti starše 

• Pogovor staršev in učenca z razrednikom 

6.7.  Laganje, ki ni z namenom prikrivanja kaznivega dejanja • Pogovor razrednika z učencem • Ustno opozorilo učitelja 

• Razrednik obvesti starše 

• Pogovor staršev in učenca z razrednikom 
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6.8.  Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev, 

delavcev šole in obiskovalcev, ki ima za posledico 

ogrožanje zdravja in varnosti 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Šolska mediacija 

• Osebno opravičilo učenca 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Določen z mediacijo 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 

6.9.  Uporaba naprav ali stvari, ki lahko ogrozijo zdravje ali 
varnost drugih oseb; 
namerno zanemarjanje skrbi za lastno zdravje in 
zdravje drugih oseb (neuporaba zaščitnih ukrepov ob 
nalezljivih boleznih) 

• Pogovor razrednika, svetovalne 

službe z učencem 

• Postopek pred tričlansko komisijo 

• Pisno obvestilo staršem 

• Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se 

opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu 

s temi pravili 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 

6.10.  Verbalni napad na učenca (žalitve, zmerjanje, 
zasmehovanje, opolzko govorjenje, razširjanje lažnih 
govoric …) 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Šolska mediacija 

• Določen z mediacijo 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 

osnovni šoli 

6.11.  Verbalni napad na učitelja, delavca šole ali drugo 
odraslo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, 
opolzko govorjenje, razširjanje lažnih govoric …) 

• Pogovor razrednika z učencem • Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 

osnovni šoli 

6.12.  Fizični napad na učenca, pri čemer nista ogrožena 
zdravje ali življenje 

• Pogovor razrednika, šolske 

svetovalne službe, vodstva šole z učencem 

• Šolska mediacija 

• Določen z mediacijo 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 

osnovni šoli 

• Pogovor razrednika, šolske svetovalne službe, vodstva 
šole s starši 

6.13.  Fizični napad na učitelja, delavca šole ali drugo odraslo 
osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali življenje 

• Pogovor razrednika, šolske 
svetovalne službe, vodstva šole z učencem 

• Pogovor razrednika, šolske svetovalne službe, vodstva 

šole in učenca s starši 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 

6.14.  Prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali 
prihod oziroma prisotnost v šoli pod vplivom 
alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času 
pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih 
oblikah vzgojno‐izobraževalne dejavnosti, ki so 
opredeljene v letnem delovnem načrtu šole 

• Pogovor razrednika, šolske 

svetovalne službe, vodstva šole z učencem 

• Odstranitev učenca od pouka in dejavnosti v šoli, 

prevzamejo ga starši 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 

osnovni šoli 

• Pogovor razrednika, šolske svetovalne službe, vodstva 

šole in učenca s starši 
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6.15.  Spolno nadlegovanje učencev, predvajanje erotičnih 
ali pornografskih vsebin 

• Vrstniška mediacija 

• Šolska mediacija 

• Pogovor razrednika, šolske 

svetovalne službe, vodstva šole z učencem 

• Razrednik obvesti starše 

• Osebno opravičilo učenca 

• Določen z mediacijo 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 

6.16.  Žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje, 
nestrpne opazke do drugačnih, različnih narodnosti, ver 
… ) / javno spodbujanje ali razpihovanje 
narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva 
ali nestrpnosti, ali spodbujanje k drugi 
neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih 
pomanjkljivosti oziroma drugačnosti 

• Vrstniška mediacija 

• Šolska mediacija 

• Določen z mediacijo 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 

6.17.  PONAVLJAJOČE SE ISTOVRSTNE KRŠITVE –
NEIZPOLNJEVANJE DOLŽNOSTI ALI 
NEUPOŠTEVANJE DOGOVORJENIH PRAVIL, ZARADI 
ČESAR SO ŽE BILI IZVEDENI VZGOJNI POSTOPKI 

• Postopek pred tričlansko komisijo • Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli 

za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi 

pravili 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 

osnovni šoli 

6.18.  NAPELJEVANJE H KRŠITVAM / 
NAGOVARJANJE DRUGIH H KRŠENJU PRAVIL, KI BI 
IMELO ZA POSLEDICO LAŽJO ALI TEŽJO KRŠITEV 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Vrstniška mediacija 

• Šolska mediacija 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem 

problemov pri pouku s soglasjem in vednostjo 

staršev 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 

• Določen z mediacijo 

6.19.  Prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, 
uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih 
površinah šole ali na šolskih dejavnostih oz. 
dejavnostih izven šole ali napeljevanje drugih k temu 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 
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6.20.  Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja, socialno 
izključevanje, osamitev, 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 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

6.21.  Opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v šoli 
ali njeni okolici (prodaja) 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

6.22.  Grob fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali 
drugo osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje ali 
življenje 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

6.23.  Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, 
prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih 
psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k 
takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in 
drugih organiziranih oblikah vzgojno‐ izobraževalne 
dejavnosti 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

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

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

6.25.  Uporaba naprav ali stvari, ki ogrožajo zdravje, varnost 
ali življenje drugih oseb 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

6.26.  Laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja • Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

6.27.  Goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteve po 

pomoči pri goljufanju z elementi kaznivega dejanja 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

6.28.  Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, 

predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin z 

elementi kaznivega dejanja 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 
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7.  OGROŽANJE VAROVANJA PODATKOV 
7.1.  Neupoštevanje mediacijskega sporazuma oz. kršitev 

pravil mediacijskega postopka 
• Pogovor šolskega mediatorja z 

učencem 

• Šolski mediator opozori kršitelja 

• Učenec skupaj s šolsko svetovalno službo oblikuje 

sklepe nadaljnjega vedenja in jih zapiše 

• Mediacija se prekine 

7.2.  Ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj, 

preverjanj, opravičil, obvestil / ponarejanje podpisov 

in obvestil staršev 

• Pogovor razrednika, šolske 

svetovalne službe, vodstva šole z učencem 

• Postopek izrekanja vzgojnega 

opomina 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 

osnovni šoli 

7.3.  Nepooblaščeno branje, kopiranje, fotografiranje, 
snemanje, objavljanje dokumentov osebne narave oz. 
zaupne narave, šolske dokumentacije, testov znanja idr. 

• Pogovor razrednika, šolske 

svetovalne službe, vodstva šole z učencem 

• Postopek izrekanja vzgojnega opomina 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 

osnovni šoli 

7.4.  PONAVLJAJOČE SE ISTOVRSTNE KRŠITVE –
NEIZPOLNJEVANJE DOLŽNOSTI ALI 
NEUPOŠTEVANJE DOGOVORJENIH PRAVIL, ZARADI 
ČESAR SO ŽE BILI IZVEDENI VZGOJNI POSTOPKI 

• Pogovor razrednika, svetovalne službe 

z učencem 

• Postopek pred tričlansko komisijo 

• Pisno obvestilo staršem 

• Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli 

za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi 

pravili 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 

7.5.  NAPELJEVANJE H KRŠITVAM / 
NAGOVARJANJE DRUGIH H KRŠENJU PRAVIL, KI BI 
IMELO ZA POSLEDICO LAŽJO ALI TEŽJO KRŠITEV 

• Pogovor razrednika z učencem 

• Vrstniška mediacija 

• Šolska mediacija 

• Ustno opozorilo učitelja 

• Pisno obvestilo staršem (podpis) 

• Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem 

problemov pri pouku s soglasjem in vednostjo 

staršev 

• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 

• Določen z mediacijo 

7.6.  Popravljanje in vpisovanje ocen ali spreminjanje uradnih 

podatkov v šolski dokumentaciji (e-redovalnice,  

e-dnevniki, spričevala …) 

• Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 
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7.7.  Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje 
podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in 
listinah, ki jih izdaja šola 

• Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

7.8.  Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov ali fotografij na 
socialnih omrežjih in drugih medijih, brez dovoljenja 
oseb na njih ali uporaba vseh omenjenih posnetkov z 
namenom zaničevanja ali zasmehovanja 

• Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

7.9.  Okrnitev ugleda šole, učenca ali zaposlenega s 
škodljivimi posledicami (kraja identitete, lažni e-profili 
ipd.) 

• Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

7.10.  NAPELJEVANJE H KRŠITVAM / 
NAGOVARJANJE DRUGIH H KRŠENJU PRAVIL, KI BI 
IMELO ZA POSLEDICO NAJTEŽJO KRŠITEV 

• Odstop obravnave kršitve pristojnim 

institucijam 

• Odstop zadeve pristojni instituciji 

 
 
 

8.  KRŠITEV, KI S TEMI PRAVILI NI 
OPREDELJENA 

• Postopek pred tričlansko komisijo • Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za 

enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi pravili 

 

dopolnitev 4. 10. 2022 


