
Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) je ravnateljica 

Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Poljanska 61, Ljubljana, dne 10. 9. 2010 sprejela  

 

ŠOLSKA PRAVILA O IZREKANJU VZGOJNIH UKREPOV 

 
1. člen 

(vsebina šolskih pravil) 

S temi pravili se določajo dejanja dijakov, ki se obravnavajo kot kršitve, in postopek izrekanja vzgojnih 
ukrepov za posamezne kršitve. 

Pravice in dolžnosti dijaka izhajajo iz statusa dijaka in so enake za mladoletne in polnoletne dijake. 
 

2. člen 
(lažje kršitve) 

Dejanja dijakov, ki se štejejo za lažje kršitve, so:  

 neprimeren odnos do pouka,  

 neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih,  

 neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja,  

 kajenje,  

 uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v 

nasprotju z določili šolskih pravil,  
 neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja, 

 do 10 ur neopravičene odsotnost od pouka. 

 

3. člen 
(težje kršitve) 

Dejanja dijakov, ki se štejejo za težje kršitve, so:  

 ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin,  
 uživanje alkohola,  

 samovoljna prisvojitev tuje stvari,  

 ponarejanje,  

 žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih,  

 posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,  

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,  

 namerno poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, 

 do 20 ur neopravičene odsotnost od pouka. 

 

 

4. člen 
             (najtežje kršitve) 

Dejanja dijakov, ki se štejejo za najtežje kršitve, so:  

 ponavljajoče se istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen ukor,  

 psihično ali fizično nasilje,  

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

 posedovanje, ponujanje in prodajanje alkohola ali drugih drog,  

 ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije,  

 samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti,  

 posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,  

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je in kar bi lahko povzročilo težjo 

telesno poškodbo ali večjo materialno škodo,  

 namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja,  

 neopravičena odsotnost, ki znaša 35 ur v šolskem letu. 

 



5. člen 

(začasna prepoved prisotnosti pri pouku) 

Dijaku se lahko prepove prisotnost pri uri oz. pouku določenega dne zaradi  
 neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi,  

 neprimernega odnosa do šolskega ali drugega premoženja,  

 posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali  

 neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu. 

Dijaku prisotnost pri pouku prepove učeči učitelj, ki dijaka za določen čas pošlje iz razreda. Dijak je v 

takem primeru dolžan svoje stvari pustiti v razredu in počakati pred razredom, dokler mu učitelj ne 
dovoli nadaljnje prisostvovanje pri pouku. Učitelj dijaka vpiše v za to namenjeno rubriko v dnevniku. 

Učitelj lahko dijaka za čas prepovedi prisotnosti pri pouku vključi v drugo obliko dela oziroma mu 
dodeli določeno nalogo. 

V kolikor učitelj presodi, da dijak ogroža svojo varnost ali varnost koga drugega, spremi dijaka k 

ravnatelju oziroma od njega pooblaščeni osebi (v nadaljevanju ravnatelj). Ravnatelj opravi ustni 
razgovor z dijakom in o razgovoru vodi zapisnik ter nato odloči, da 

 dijak nadaljuje s poukom ali  

 dijaka za čas prepovedi prisotnosti pri pouku vključi v drugo obliko dela oziroma mu dodeli 

določeno nalogo ali 
 se o začasni prepovedi prisotnosti pri pouku obvesti starše dijaka oziroma glede na okoliščine 

primera predstavnike drugih ustreznih služb (policija, reševalci) ter se dijaka v spremstvu staršev 

oziroma drugih ustreznih služb pošlje iz šole.  

Ravnatelj o svoji odločitvi obvesti razrednika, v primeru tretje alinee pa tudi šolsko svetovalno službo, 
ki po potrebi sodeluje pri postopku obravnave dijaka. 

Če je dijaku prepovedana prisotnost pri pouku, so ure neopravičene.  
Dijaku se poleg začasne prepovedi prisotnosti pri pouku praviloma izreče tudi ustrezni vzgojni ali 

alternativni ukrep. 

6. člen 
(vrste vzgojnih ukrepov) 

 
Vzgojni ukrepi so: 

 opomin razrednika, 

 ukor razrednika,  

 ukor oddelčnega učiteljskega zbora,  

 ukor učiteljskega zbora, 

 pogojna izključitev, 

 izključitev. 

 
7. člen 

(stopnjevanje vzgojnih ukrepov) 

Vzgojni ukrepi iz 6. člena teh pravil se praviloma stopnjujejo.  
Opomin razrednika se dijaku izreče za lažje kršitve. 

Ukor razrednika in ukor oddelčnega učiteljskega zbora se dijaku izrečeta za težje kršitve. 
Ukor učiteljskega zbora se dijaku izreče za najtežje kršitve.  

Pogojna izključitev in izključitev se dijaku lahko izreče za najtežje kršitve, določene v 4. členu tega 
pravilnika. 

V primeru pogojne izključitve dijak obiskuje pouk. Če stori v času pogojne izključitve težjo ali najtežjo 

kršitev, se mu lahko izreče izključitev.  
 

 
8. člen 

(alternativni ukrepi) 

O alternativnem ukrepu odloči razrednik, razen v primeru premestitve v drug oddelek istega 
izobraževalnega programa, o katerem odloči učiteljski zbor.  

Alternativni ukrepi so: 
 pobotanje oziroma poravnava, 



 poprava škodljivih posledic ravnanja, 

 opravljanje dobrih del, 

 premestitev v drug oddelek (v nadaljnjem besedilu: premestitev). 

Alternativni ukrep se lahko dijaku določi večkrat. 

Pristojni organ, po posvetovanju s svetovalno službo pisno določi način izvrševanja alternativnega 

ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa, ter osebo, ki bo spremljala izvajanje ukrepa.  
Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je dijaku omogočeno obiskovanje pouka.  

Z vsebino alternativnega ukrepa razrednik seznani dijaka in starše.  
Če dijak z določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v 

določenem roku, mu pristojni organ izreče vzgojni ukrep.  
Alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvršen. 

 

 
9. člen 

(uvedba in vodenje postopka ugotavljanja kršitve) 

Postopek ugotavljanja kršitve se uvede in vodi v šoli, v katero je dijak vpisan v času storjene kršitve. 

Predlog za uvedbo postopka zaradi kršitev lahko da delavec šole, starši, dijak oziroma tisti, ki ve za 

kršitelja 
Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kršitve je pristojen razrednik.  

Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kršitve, za katero je predvidena pogojna izključitev ali 
izključitev je pristojen ravnatelj.  

Z uvedbo postopka je potrebno začeti v šolskem letu v katerem je bila kršitev storjena, najkasneje v 

tridesetih dneh od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki je kršitev storil.  
V primeru najtežje kršitve, ki bi imela za posledico izključitev, se postopek lahko uvede in vodi 

kadarkoli v času izobraževanja dijaka. 
Razrednik in ravnatelj vodita o svoji dejavnosti v postopku izrekanja vzgojnega ukrepa (pogovori z 

dijakom in s starši, s šolsko svetovalno službo, telefonski pogovori, pisna obvestila staršem, pristojnim 
institucijam in podobno) pisno dokumentacijo v skladu s pravili o šolski dokumentaciji v 

srednješolskem izobraževanju. 

Če razrednik oziroma ravnatelj po proučitvi vseh okoliščin oceni, da dijak potrebuje pomoč oziroma 
svetovanje, lahko odloči, da se dijaku vzgojni ukrep ne izreče. 

 
10. člen 

(razgovor in zagovor) 

Pred ukrepanjem razrednik opravi razgovor z dijakom, na željo dijaka pa se razgovor opravi z 
ravnateljem. V primeru najtežje kršitve se razgovor z dijakom opravi v prisotnosti staršev in 

razrednika z vodstvom šole (ravnatelj ali pomočnik). 
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 stik ali, če so prisotnost odklonili, ravnatelj lahko opravi zagovor 

dijaka brez prisotnosti staršev. V tem primeru lahko, na predlog dijaka, zagovoru prisostvuje strokovni 

delavec. 
 

11. člen 
(okoliščine, ki se upoštevajo pri izbiri ukrepa) 

Pri izbiri ukrepa šola upošteva težo kršitve, odgovornost dijaka za kršitev, osebnostno zrelost dijaka, 

nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, druge okoliščine, 
pomembne za ukrepanje, postopnost pri ukrepanju in možne posledice ukrepanja.  

Če ravnatelj, po proučitvi vseh okoliščin, oceni, da dijak potrebuje pomoč oziroma svetovanje, lahko 
odloči, da se postopek ukrepanja zoper dijaka ustavi. 

 

12. člen 
(odločanje o vzgojnem ukrepu) 

O alternativnem ukrepu odloči razrednik, razen v primeru premestitve v drug oddelek istega 
izobraževalnega programa, o katerem odloči učiteljski zbor.  

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 učiteljskega zbora odloči učiteljski zbor šole z večino glasov vseh prisotnih članov.  
O pogojni izključitvi in izključitvi odloči učiteljski zbor šole s tajnim glasovanjem in z dvotretjinsko 

večino glasov vseh članov. 
 

13. člen 

(aktivnosti pred izrekom izključitve) 

Pred izrekom izključitve je potrebno pridobiti:  

 mnenje razrednika,  

 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. 

 
14. člen 

(zadržanje izreka ukrepa) 

Ravnatelj lahko zaradi kršitve vodenja postopka ali drugih utemeljenih razlogov zadrži izrek 
kateregakoli vzgojnega ukrepa. Ravnatelj v tem primeru določi rok za odpravo kršitev vodenja 

postopka oziroma odloči, da se postopek ponovi ali ustavi. 
 

15. člen 

(izrek vzgojnega ukrepa) 

Vzgojni ukrep se dijaku izreče v obliki sklepa, razen izključitve, ki se dijaku izreče v obliki odločbe (v 

nadaljnjem besedilu: akt o izreku vzgojnega ukrepa).  
Akt o izreku vzgojnega ukrepa mora biti obrazložen in vsebovati mora pouk o pravnem varstvu.  

Akt o izreku vzgojnega ukrepa se vroči dijaku in staršem najkasneje v osmih dneh po izreku 
vzgojnega ukrepa.  

Dijaku, ki je storil najtežjo kršitev, zaradi katere bo izključen, se lahko prepove obiskovanje pouka že 

pred dokončnostjo odločbe o izključitvi.  
O prepovedi obiskovanja pouka pred vročitvijo odločbe o izključitvi, odloči ravnatelj s sklepom, zoper 

katerega ni pritožbe, lahko pa ga dijak ali starši izpodbijajo v pritožbi zoper odločbo o izključitvi.  
O prepovedi obiskovanja pouka z dnem vročitve odločbe o izključitvi odloči učiteljski zbor. V tem 

primeru se prepoved obiskovanja pouka določi v odločbi o izključitvi. 

 
16. člen 

(veljavnost vzgojnega ukrepa in izbris 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. 

 
17. 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 v skladu s Šolskimi pravili o hišnem redu, 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. 

 

 
 

 



18. 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 iz prejšnjega odstavka je potrebno vložiti v osmih dneh po prejemu akta o izreku vzgojnega 

ukrepa. 

 
19. člen 

(odločanje o pritožbi) 

O pritožbi je potrebno odločiti v petnajstih dneh po prejemu pritožbe tako, da se:  

 pritožbi ugodi,  

 pritožbi ugodi in odloči, da se postopek ukrepanja ponovi in o ukrepu ponovno odloči,  

 pritožbo kot neutemeljeno zavrne.  

Odločitev ravnatelja, pritožbene komisije oziroma komisije za varstvo pravic in sveta šole je dokončna. 
 

20. člen 

(sprememba ukrepa) 

Če se po ukrepanju ugotovi, da je bila v postopku 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. 

 
21. člen 

(sodno varstvo)  

Zoper odločitev sveta šole se lahko sproži upravni spor. 

 
22. člen 

(odškodninska odgovornost) 

Dijak je v skladu s predpisi o odškodninski odgovornosti odgovoren za škodo, ki jo povzroči v šoli. 
 

23. člen 
(seznanitev z določili šolskih pravil) 

Vsi delavci šole, dijaki in starši so se dolžni seznaniti s temi pravili. 

24. člen 
(uveljavitev šolskih pravil o izrekanju vzgojnih ukrepov) 

Ta pravila začnejo veljati 1. 10. 2010. 

 


