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ŠOLSKA PRAVILA O IZREKANJU VZGOJNIH UKREPOV 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 60/2010) 
ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina sprejema Šolska pravila o izrekanju vzgojnih 
ukrepov.  

1. člen 
(vsebina pravil) 

Za kršitve (lažje, težje in najtežje), določene s Šolskimi pravili Šolskega centra Rogaška Slatina 
in Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah, se dijakom izrekajo vzgojni ukrepi in določajo 
alternativni ukrepi. Ta pravila podrobneje določajo izrekanje vzgojnih ukrepov za kršitve 
šolskih pravil ter opredeljujejo dolžnosti strokovnih delavcev in ravnatelja šole pri 
uresničevanju določb tega pravilnika.  

2. člen 
(lažje kršitve) 

Lažje kršitve so:  

 neprimeren odnos do pouka,  

 neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole ali drugih in do njihove lastnine,  

 neprimeren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja,  

 do 10 ur neopravičene odsotnosti od pouka,  

 neopravljanje oz. pomanjkljivo opravljanje dolžnosti reditelja in dežurnega učenca,  

 kajenje v šoli in/ali na ostalih šolskih površinah,  

 zamujanje k pouku,  

 uporaba osebnih naprav za povezovanje s telekomunikacijskim omrežjem ali drugih 
avdiovizualnih naprav v nasprotju s Šolskimi pravili, 

 neupoštevanje šolskih pravil o ocenjevanju, 

 ter ostale kršitve Hišnega reda ŠCRS ali drugih Šolskih pravil ŠCRS. 
 

3. člen 
(težje kršitve) 

Težje kršitve so:  

 ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin razrednika/ 
vzgojitelja,  

 prinašanje ali posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,  

 tatvina oz. samovoljna prisvojitev tuje stvari,  

 ponarejanje,  

 žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole ali drugih,  

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,  

 namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine,  

 uživanje alkohola ali drugih prepovedanih substanc med poukom ali drugimi oblikami 
vzgojno-izobraževalnega dela, 

 od 10 do 34 ur neopravičene odsotnosti od pouka.  
 

4. člen 
(najtežje kršitve) 

Najtežje kršitve so:  

 ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep,  
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 psihično ali fizično nasilje,  

 uživanje alkohola ali drugih drog in prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali 
drugih drog,  

 prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog,  

 ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije ali vdor v elektronske baze oz. 
elektronsko dokumentacijo šole,  

 večja tatvina ali vlom samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti,  

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je in kar bi lahko 
povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo materialno škodo,  

 posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost ali bi lahko ogrožali zdravje 
ljudi ali varnost, 
premoženja, namerno uničevanje šolskega premoženja ali tuje lastnine, 

 neopravičena odsotnost od pouka, ki znaša 35 ur v šolskem letu. 
 

5. člen 
(vrste vzgojnih ukrepov) 

Za kršitve določene s tem pravilnikom se dijakom izrekajo vzgojni ukrepi in določajo 
alternativni ukrepi.  
Vzgojni ukrepi so:  

 opomin razrednika/vzgojitelja,  

 ukor razrednika/vzgojitelja,  

 ukor oddelčnega učiteljskega/vzgojiteljskega zbora,  

 ukor učiteljsko-vzgojiteljskega zbora,  

 pogojna izključitev, 

 izključitev iz šole. 
Alternativni ukrepi so:  

 pobotanje oz. poravnava,  

 poravnava škodljivih posledic ravnanja,  

 delo v humanitarnih organizacijah,  

 pomoč starejšim občanom,  

 urejanje šole in okolice šole,  

 druga dela v dogovoru z razrednikom,  

 premestitev v drug oddelek. 
O alternativnem ukrepu odloči razrednik, razen v primeru premestitve v drug oddelek istega 
izobraževalnega programa, o katerem odloči učiteljski zbor. Alternativni ukrep se dijaku 
lahko določi večkrat. 

6. člen 
(neopravičeno izostajanje) 

Za neopravičeno odsotnost se dijaku lahko določajo alternativni ukrepi. Za neopravičeno 
izostajanje se lahko izrekajo tudi naslednji vzgojni ukrepi:  

 do 9 ur: opomin razrednika,  

 10–13 ur: ukor razrednika,  

 14–20 ur: ukor oddelčnega učiteljskega zbora,  

 21–34 ur: ukor učiteljsko-vzgojiteljskega zbora,  

 35 ur ali več: pogojna izključitev ali izključitev. 
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7. člen 
(postopek ugotavljanja kršitev in obveščanje staršev) 

Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kršitev, za katere se izreče opomin, ukor 
razrednika, ukor oddelčnega učiteljskega zbora ali ukor učiteljsko-vzgojiteljskega zbora je 
pristojen razrednik, za pogojno izključitev in izključitev pa ravnatelj šole.  
Če dijak biva v dijaškem domu, se lahko šola in dijaški dom dogovorita o načinu vzgojnega 
ukrepanja.  

8. člen 
(odločanje o vzgojnem ukrepu) 

O opominu in ukoru razrednika odloči razrednik.  
O ukoru oddelčnega učiteljskega zbora odloči oddelčni učiteljski zbor šole z večino glasov 
vseh prisotnih članov.  
O ukoru učiteljsko-vzgojiteljskega zbora odloči učiteljsko-vzgojiteljski zbor šole z večino 
glasov vseh prisotnih članov.  
O pogojni izključitvi in izključitvi odloči učiteljski zbor šole s tajnim glasovanjem in 
dvotretjinsko večino glasov vseh članov. 

9. člen 
(odločanje o alternativnem ukrepu) 

O alternativnem ukrepu odloči razrednik, razen v primeru premestitve v drug oddelek istega 
vzgojno-izobraževalnega programa, o katerem odloči učiteljsko-vzgojiteljski zbor. 
Pristojni organ, po posvetovanju s svetovalno službo, pisno določi alternativni ukrep, način in 
izvrševanje ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa ter osebo, ki bo spremljala 
izvajanje ukrepa. Z vsebino alternativnega ukrepa iz prejšnjega odstavka razrednik seznani 
dijaka in starše, in če dijak z alternativnim ukrepom soglaša, podpiše izjavo o strinjanju, ki je 
podlaga za izvršitev ukrepa. Če se dijak z določenim alternativnim ukrepom ne strinja ali ga 
ne izvrši na določen način, mu pristojni organ izreče vzgojni ukrep. Alternativni ukrep 
preneha veljati, ko je izvršen.  

10. člen 
(stopnjevanje vzgojnih ukrepov) 

Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo. Opomin razrednika se dijaku lahko izreče za lažje 
kršitve. Ukor razrednika in ukor oddelčnega učiteljskega zbora se dijaku lahko izreče za težje 
kršitve. Ukor učiteljskega zbora se dijaku lahko izreče za najtežje kršitve. Pogojna izključitev 
in izključitev se dijaku lahko izreče za najtežje kršitve, določene s tem pravilnikom.  

 
11. člen 

(razgovor in zagovor dijaka) 
Pred ukrepanjem razrednik opravi razgovor z dijakom, na željo dijaka pa se razgovor opravi z 
ravnateljem. Če dijak pred ukrepanjem uveljavlja pravico do zagovora, se zagovor, ob 
prisotnosti razrednika in staršev, opravi pred ravnateljem. Če s starši ni bilo mogoče 
vzpostaviti stika ali, če so prisotnost odklonili, ravnatelj lahko opravi zagovor dijaka brez 
prisotnosti staršev. V tem primeru lahko, na predlog dijaka, zagovoru prisostvuje strokovni 
delavec. 

 
12. člen 

(aktivnosti pred izrekom izključitve) 
Pred izrekom izključitve je potrebno pridobiti: 
– mnenje razrednika, 
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– mnenje šolske svetovalne službe, 
– mnenje oddelčne skupnosti dijakov, 
– druga mnenja, če je potrebno. 
V primeru izključitve nudi šola dijaku pomoč pri vključitvi v drugo šolo oziroma pri 
nadaljevanju izobraževanja, če dijak za pomoč zaprosi. 

 
13. člen 

(skrajšani postopek izključitve) 
Če dijak od začetka šolskega leta ne obiskuje pouka oziroma ga preneha obiskovati, starši pa 
o odsotnosti dijaka ne obvestijo šole, šola o tem obvesti starše priporočeno s povratnico, jih 
seznani s posledicami odsotnosti in jim določi osemdnevni rok za odgovor. Če šola v osmih 
dneh ne prejme odgovora staršev, izda dijaku odločbo o izključitvi brez vodenja postopka 
ugotavljanja kršitve. 

14. člen 
(pritožba) 

Zoper akt o izreku opomina, ukora razrednika in ukora oddelčnega učiteljskega zbora se dijak 
ali starši lahko pisno pritožijo ravnatelju, zoper akt o izreku ukora učiteljskega zbora in 
pogojne izključitve pritožbeni komisiji oziroma komisiji za varstvo pravic, zoper akt o izreku 
izključitve pa svetu šole. Pritožbo je potrebno vložiti v osmih dneh po prejemu akta o izreku 
vzgojnega ukrepa. 

15. člen 
(sprememba ukrepa) 

Če se po izreku vzgojnega ukrepa ali po določitvi alternativnega ukrepa ugotovi, da je bila v 

postopku vzgojnega ukrepanja storjena napaka ali da je bil ukrep izrečen ali določen 

neutemeljeno, je šola dolžna napako čim prej, najkasneje pa v desetih delovnih dneh od 

ugotovitve, popraviti oziroma ukrep spremeniti ali odpraviti ter o tem pisno obvestiti dijaka, 

starše pa priporočeno s povratnico. 

16. člen 
(veljavnost in izbris vzgojnega ukrepa) 

Vzgojni ukrepi veljajo eno leto, razen izključitve, ki se praviloma izreče do konca šolskega 
leta, največ pa še za naslednje šolsko leto. Če se med trajanjem ukrepa, razen izključitve, 
ugotovi, da je ukrep dosegel svoj namen, lahko organ, ki je ukrep izrekel, odloči o izbrisu 
ukrepa in o tem obvesti dijaka in starše. Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena 
oziroma po izbrisu vzgojnega ukrepa iz prejšnjega odstavka se spis o vzgojnem ukrepu 
preneha hraniti v skladu s pravili o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.  

 
17. člen 

(veljavnost) 
Ta pravila začnejo veljati 1. septembra 2014. Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati 
Šolska pravila o izrekanju vzgojnih ukrepov, ki so stopila v veljavo 1. oktobra 2010.  
 

Ravnateljica 
Dubravka Berc Prah, prof. 


