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Priloga A: seznam kršitev, postopkov in ukrepov 
 

                 

 

 

1. LAŽJE KRŠITVE 

 

  UČNI PROCES (POUK) 

Prihod k uri BREZ USTREZNIH 
PRIPOMOČKOV 

(tudi brez opreme za šport) 

 Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent. 

Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri 
katerih bi se lahko zaradi neustrezne opreme 
poškodoval. Namesto tega lahko opravlja ustrezne vaje 

ali se izobražuje o teoriji športne vzgoje.  

Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov  

(tudi brez opreme za šport) 
 Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent.  

Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi 
se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval. Namesto tega 
lahko opravlja ustrezne vaje ali se izobražuje o teoriji. 

 
Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov 

(tudi brez opreme za šport) 
 Pogovor 

razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi 
se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval. Namesto tega 

lahko opravlja ustrezne vaje ali se izobražuje o teoriji. 

Pisno obveščanje razrednika staršev v podpis. 

 
Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov 

(tudi brez opreme za šport) 
 

 

 

 

 

 

Učenec ne 
piše izjave o 
dogodku. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi 
se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval. Namesto tega 

lahko opravlja ustrezne vaje ali se izobražuje o teoriji 

Pisno obveščanje razrednika staršev v podpis. 
Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: 

kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in 
kako bo popravil storjeno napako.  
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ODKLANJANJE DELA   Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent. 

 
Odklanjanje dela  Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

 

Odklanjanje dela  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Razrednik pisno obvesti starše. 
 

Odklanjanje dela   

 

 

Učenec ne 
piše izjave o 

dogodku. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Razrednik pisno obvesti starše. 
Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: 
kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in 

kako bo popravil storjeno napako.  

 
Odklanjanje dela   Pogovor 

razrednika in 

učitelja 
predmeta z 

učencem in 
starši. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Razrednik posreduje pisno vabilo staršem v šolo. 
 

    
MOTENJE POUKA  Pogovor 

učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

 

Motenje pouka  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent. 

Presedanje.  

  Motenje pouka  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Razrednik pisno obvesti starše. 
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Motenje pouka  

 

 
Učenec ne 
piše izjave o 

dogodku. 

Pogovor  
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Razrednik pisno obvesti starše. 

Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: 
kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in 

kako bo popravil storjeno napako. 

Motenje pouka  Pogovor  
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Učenec gre na asistenco in izven pouka  

dela po navodilih učitelja, ki napiše na posebnem 

obrazcu tudi obvestilo za starše. 

NEOPRAVIČENO IZOSTAJANJE 

OD OCENJEVANJA ZNANJA 
Neopravičeni 

izostanki, ki jih 
starši niso 
opravičili. 

Pogovor 

učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

 

Neopravičeno izostajanje od ocenjevanja 
znanja 

Neopravičeni 
izostanki, ki jih 

starši niso 
opravičili. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent. 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

    
PREPISOVANJE 

PRI PISNEM OCENJEVANJU ZNANJA 

 

 

Evidenco vodi   

vsak učitelj 
zase. 

Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Odvzem učenčevega pripomočka za prepisovanje.  

Vpis v e-asistent. 

 

Prepisovanje pri pisnem ocenjevanju znanja 

 

Evidenco vodi   

vsak učitelj 
zase. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Odvzem učenčevega pripomočka za prepisovanje.  

Vpis v e-asistent. 

Odvzem pole pisnega ocenjevanja znanja.  

Pola pisnega ocenjevanja je negativno ocenjena. 
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SPOŠTOVANJE INDIVIDUALNOSTI, ČLOVEŠKEGA DOSTOJANSTVA IN STRPEN ODNOS DO 

DRUGAČNOSTI 
NE SPOŠTUJE INDIVIDUALNOSTI, 

ČLOVEŠKEGA DOSTOJANSTVA in  

nima STRPNEGA ODNOSA do drugačnosti 

Razrednika 

obveščamo, v 
kolikor ne 

moremo vstopiti 
v komentar na      
e-asistentu. 

Pogovor 

učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

(Medvrstniška) mediacija. 

Ne spoštuje individualnosti, 

človeškega dostojanstva in  

nima strpnega odnosa do drugačnosti 

 Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.   

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

(Medvrstniška) mediacija.  

 
Ne spoštuje individualnosti, 

človeškega dostojanstva in 

nima strpnega odnosa do drugačnosti 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika).  

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

ŽVEČENJE ŽVEČILNEGA GUMIJA 

MED POUKOM 

 

 Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

 

Žvečenje žvečilnega gumija med poukom 

 
 Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

 

Žvečenje žvečilnega gumija med poukom 

 
 Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent.  

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Opravljanje dela v korist oddelčne 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). 
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Ne spoštuje individualnosti, 

človeškega dostojanstva in 

nima strpnega odnosa do drugačnosti 

 

 

 

Učenec ne 
piše izjave o 
dogodku. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.   

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika).  

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj 

je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako 

bo popravil storjeno napako. 

 
Ne spoštuje individualnosti,  

človeškega dostojanstva in 

nima strpnega odnosa do drugačnosti 

 Pogovor 

razrednika in 
svetovalne 
službe z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.   

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

 

Ne spoštuje individualnosti,  

človeškega dostojanstva in 

nima strpnega odnosa do drugačnosti 

 Pogovor 
razrednika in 

svetovalne 
službe z 
učencem in 

starši. 

Ustno opozorilo učitelja.   

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Razrednikovo pisno vabilo staršem v šolo. 

 

UČENČEV ODNOS DO HRANE IN PROSTORA, V KATEREM SE PREHRANJUJE 

Neprimerno ravnanje s HRANO ali 
ODNAŠANJE HRANE iz jedilnice 

 Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Osebno opravičilo učenca. 

Neprimerno ravnanje s hrano ali  

odnašanje hrane iz jedilnice 
 Pogovor 

razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 
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ZAMUJANJE IN NEOPRAVIČENO IZOSTAJANJE  

ZAMUJANJE k pouku in drugim vzgojno–
izobraževalnim dejavnostim 

 Pogovor 
učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. Opomba ZAMUDIL in čas ODSOTNOSTI.   

Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, ki jo je 

zamudil (učitelj lahko pri naslednji učni uri to tudi 
preveri). 

  

 

 

Neprimerno ravnanje s hrano ali  

odnašanje hrane iz jedilnice 
 Pogovor 

razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika).  

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Opravljanje dela v korist oddelčne 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). 

    

Neprimeren PRIHOD ali ODHOD na MALICO 
ali KOSILO (vrivanje, spuščanje) 

 Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 
Neprimeren prihod ali odhod na malico ali  kosilo 
(vrivanje, spuščanje) 

 Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 
Neprimeren prihod ali odhod na malico ali  kosilo 
(vrivanje, spuščanje) 

 Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Opravljanje dela v korist oddelčne 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). 
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Zamujanje k pouku in drugim vzgojno– 

izobraževalnim dejavnostim 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.                                                                   

Vpis v e-asistent. Opomba ZAMUDIL in čas ODSOTNOSTI. 

Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, ki jo je 

zamudil (učitelj lahko pri naslednji učni uri to tudi preveri). 

Obvestilo razrednika staršem v vednost.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, ki jo je 
zamudil (učitelj lahko pri naslednji učni uri to tudi preveri) 

 

Obvestilo staršem v podpis.  

 

  

 

 

Zamujanje k pouku in drugim vzgojno– 

izobraževalnim dejavnostim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec ne 
piše izjave o 
dogodku.  

 

4. zamuda se 
šteje za 1 

neopravičeno 
uro. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.                                                                   

Vpis v e-asistent. Opomba ZAMUDIL in čas ODSOTNOSTI. 

Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, ki jo je 

zamudil (učitelj lahko pri naslednji učni uri to tudi preveri). 

Obvestilo razrednika staršem v vednost.   

Zadržanje na razgovoru o reševanju problemov pri 

pouku s soglasjem in vednostjo staršev. 

Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj 

je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako 
bo popravil storjeno napako.  

 

 

 

 

 

    

NEOPRAVIČENI IZOSTANKI DO ŠEST UR 

1.–3. ura 

Izostanki, za 
katere učitelj ne 

dobi opravičila 
staršev.  

 

 

 

 

Pogovor 
učitelja z 

učencem                 
(1. ura). 

 

Pogovor 
razrednika z 

učencem    

(2., 3. ura). 

 

 

 

 

 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Neopravičena ura.  

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri 

kateri je neopravičeno izostal (učitelj lahko pri naslednji 
učni uri to tudi preveri). 
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NEOPRAVIČENI IZOSTANKI DO ŠEST UR 

4.-5. ura 

Izostanki, za 
katere učitelj ne 
dobi opravičila 

staršev.  

 

Pogovor 
razrednika z 
učencem.  

 

 

 

 

 

 

 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Neopravičena ura.  

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je 

neopravičeno izostal (učitelj lahko pri naslednji učni uri to tudi 
preveri). 

Zadržanje na razgovoru o reševanju problemov pri 
pouku s soglasjem in vednostjo staršev - načrt 

izboljšave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

NEOPRAVIČENI IZOSTANKI DO ŠEST UR 

6. ura 

Izostanki, za 

katere učitelj ne 
dobi opravičila 
staršev.  

 

Pogovor 

razrednika in 
šolske 
svetovalne 

službe z 
učencem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Neopravičena ura.  

Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je 

neopravičeno izostal (učitelj lahko pri naslednji učni uri to tudi 
preveri). 

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

    

NEOPRAVIČENI IZOSTANKI OD SEDEM DO 
NAJVEČ 12 UR 

7.-11. ura 

 

Izostanki, za 
katere učitelj ne 

dobi opravičila 
staršev.  

 

Pogovor 
razrednika z 

učencem in 
starši. 

 

 

 

 

 

Razrednik pisno povabi starše in učenca na pogovor v 

šolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

NEOPRAVIČENI IZOSTANKI OD ŠEST DO 
NAJVEČ 12 UR 

12. ura 

 

Izostanki, za 
katere učitelj ne 

dobi opravičila 
staršev.  

 

Pogovor 
razrednika in 

šolske 
svetovalne 
službe z 

učencem in 
starši. 

 

 

 

 

 

Razrednik pisno povabi starše in učenca na pogovor v šolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 
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ELEKTRONSKE NAPRAVE 

Uporaba MOBILNEGA TELEFONA, 

MULTIMEDIJSKEGA PREDVAJALNIKA ali 
ZABAVNE ELEKTRONIKE v času učnega  

procesa in na dnevih dejavnosti, razen za 
namen učnega procesa in dni dejavnosti 

Zapisnik o 

odvzemu napiše 
učitelj. 

Dvojnik zapisnika 
skupaj z napravo 
odda v tajništvo. 

Po napravo se v 
tajništvu oglasijo 
starši.  

Pogovor 

učitelja z 
učencem. 

 

Opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Začasna posest izklopljene naprave ali predmeta, s 
katerim učenec moti izvedbo pouka ali ogroža svojo 

oziroma tujo varnost. Učitelj poskrbi za hrambo 
predmeta na posebej za te namene določeno varovano 

mesto (ognjevarno omaro) in o odvzemu obvesti 
starše. 

 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

Uporaba MOBILNEGA TELEFONA, 
MULTIMEDIJSKEGA PREDVAJALNIKA ali ZABAVNE 

ELEKTRONIKE v času učnega procesa in na dnevih 
dejavnosti, razen za namen učnega procesa in dni 
dejavnosti 

Zapisnik o 
odvzemu napiše 

učitelj.  

Dvojnik zapisnika 
skupaj z napravo 

odda v tajništvo.   

Po napravo se v 

tajništvu oglasijo 
starši.  

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

 

Pogovor  

učitelja, ki 
je odvzel 

telefon …, 
in staršev 
učenca. 

Opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Začasna posest izklopljene naprave ali predmeta, s katerim 
učenec moti izvedbo pouka ali ogroža svojo oziroma tujo 

varnost. Učitelj poskrbi za hrambo predmeta na posebej za 
te namene določeno varovano mesto (ognjevarno omaro) in 
o odvzemu obvesti starše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

Uporaba MOBILNEGA TELEFONA, 
MULTIMEDIJSKEGA PREDVAJALNIKA ali ZABAVNE 

ELEKTRONIKE v času učnega procesa in na dnevih 
dejavnosti, razen za namen učnega procesa in dni 

dejavnosti 

Zapisnik o 

odvzemu napiše 
učitelj. Dvojnik 
zapisnika skupaj z 

napravo odda v 
tajništvo.   

Po napravo se v 
tajništvu oglasijo 
starši.  

Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

 

Pogovor 
šolske 
svetovalne 

službe s 
starši 

učenca. 

Opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Začasna posest izklopljene naprave ali predmeta, s katerim 
učenec moti izvedbo pouka ali ogroža svojo oziroma tujo 

varnost. Učitelj poskrbi za hrambo predmeta na posebej za 
te namene določeno varovano mesto (ognjevarno omaro) in 

o odvzemu obvesti starše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 
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VEDENJE UČENCEV MED ODMORI 

Neupoštevanje  

ŠOLSKEGA HIŠNEGA REDA ali 

navodil DEŽURNEGA UČITELJA 

 Pogovor 

učitelja z 
učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent  (obveščanje razrednika). 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil 
dežurnega učitelja 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil 
dežurnega učitelja 

 Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obveščanje razrednika staršem v podpis. 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil 

dežurnega učitelja 

 

 

 

 

Učenec ne 

piše izjave o 
dogodku. 

Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

 

 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika).  

Pisno obveščanje razrednika staršem v podpis.  

Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj 

je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako 
bo popravil storjeno napako. 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil 
dežurnega učitelja 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 
Pisno obveščanje razrednika staršem v podpis.                   

Opravljanje dela v korist oddelčne 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).   

 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

    

Neupoštevanje pravil 

VEDENJA MED ODMORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

 

 

 

 

 

 

učencem 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neupoštevanje pravil vedenja med odmori  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 

 

Neopravičena ura 
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Neupoštevanje pravil vedenja med odmori  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obveščanje razrednika staršem v podpis. 

 

 

 

Neopravičena ura 

Neupoštevanje pravil vedenja med odmori  

 

 

Učenec ne 

piše izjave o 
dogodku. 

Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

 

 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obveščanje razrednika staršem v podpis. 

Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj 
je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako 
bo popravil storjeno napako.  

 

 

 

Neopravičena ura 

Neupoštevanje pravil vedenja med odmori  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obveščanje razrednika staršem v podpis. 

Opravljanje dela v korist oddelčne 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).   

 

 

 

Neopravičena ura 

 

ZAPUŠČANJE UČILNICE, ODDALJEVANJE OD ŠOLSKE STAVBE ALI ŠOLSKEGA OBMOČJA  

NEDOVOLJENO ZAPUŠČANJE UČILNICE, 
ODDALJEVANJE OD ŠOLSKE STAVBE ali 

ŠOLSKEGA OBMOČJA  

 

 Pogovor 
učitelja z 
učencem. 

 

 

 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Nedovoljeno zapuščanje učilnice, oddaljevanje od 

šolske stavbe ali šolskega območja  

 

 Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

Nedovoljeno zapuščanje učilnice, oddaljevanje od 
šolske stavbe ali šolskega območja  

 

 Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

 

 

 

Neopravičena ura 
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NEDOVOLJENO ZAPUŠČANJE ŠOLSKE 
SKUPINE na dnevu dejavnosti 

 Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika).  

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

 

 

 

Neopravičena ura 

Nedovoljeno zapuščanje šolske skupine na dnevu 
dejavnosti 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

 Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis.   

Nadomestni VIZ-proces. 

 

 

 

 

 

Neopravičena ura 

 

Učenec v šoli ali na dnevih dejavnosti ne 
skrbi za LASTNO ZDRAVJE IN VARNOST 

 Pogovor 
učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Učitelj začasno odvzeme napravo ali predmet, s katerim 
učenec ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet 
shrani na posebej za te namene določeno varovano mesto 

in o odvzemu pisno obvesti starše. 

 

 

 

 

 

 

Učenec v šoli ali na dnevih dejavnosti ne skrbi za 
lastno zdravje in varnost 

 Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Učitelj začasno odvzeme napravo ali predmet, s katerim učenec 
ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet shrani na posebej 
za te namene določeno varovano mesto in o odvzemu pisno 

obvesti starše. 

 

 

 

 

 

Učenec v šoli ali na dnevih dejavnosti ne skrbi za 
lastno zdravje in varnost 

 Pogovor 
razrednika in 
šolske 

svetovalne 
službe z 
učencem in 

starši. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Učitelj začasno odvzeme napravo ali predmet, s katerim učenec 
ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet   shrani na posebej 
za te namene določeno varovano mesto in o odvzemu pisno 

obvesti starše. 

Razrednik pisno povabi starše v šolo. 

 

 

Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe, 
zaposlene v šoli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo 
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Učenec v šoli ali na dnevih dejavnosti ne skrbi za 
lastno zdravje in varnost 

 Pogovor 
razrednika, 

šolske 
svetovalne 
službe in 

vodstva šole 
z učencem in  

starši. 

Ustno opozorilo učitelja.                                                                
Vpis v e-asistent. 

Učitelj začasno odvzeme napravo ali predmet, s katerim učenec 
ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet   shrani na posebej 
za te namene določeno varovano mesto in o odvzemu pisno 
obvesti starše. 

Razrednik pisno povabi starše v šolo. 

Individualna srečanja s svetovalno delavko za 
dogovorjeno obdobje. 

 

 

SKRB ZA ČISTO OKOLJE 

Namerno neupoštevanje pravil  

LOČEVANJA ODPADKOV 

 Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 Namerno neupoštevanje pravil ločevanja 

odpadkov 

 Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

Namerno neupoštevanje pravil ločevanja 

odpadkov 

 Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Namerno neupoštevanje pravil ločevanja 
odpadkov 

 Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Opravljanje dela v korist oddelčne 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). 
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Neupoštevanje pravil POSPRAVLJANJA  Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 

 Neupoštevanje pravil pospravljanja  Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 

 
Neupoštevanje pravil pospravljanja  Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Neupoštevanje pravil pospravljanja  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Opravljanje dela v korist oddelčne 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). 

    

Nesodelovanje pri organiziranih akcijah 

UREJANJA ŠOLE IN ŠOLSKE OKOLICE 

 Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

   

Nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja 
šole in šolske okolice 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Dodatna delovna obveznost (npr. dežurstvo v jedilnici, 

urejanje okolice … ), podaljšana za dan, teden … 
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ZADRŽEVANJE V ŠOLSKI ZGRADBI PO POUKU IN DEJAVNOSTIH 

ZADRŽEVANJE v šolski zgradbi 

(v garderobah) PO POUKU in PO 
DEJAVNOSTIH 

 Pogovor  

učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 
Zadrževanje v šolski zgradbi (v garderobah) po 
pouku in po dejavnostih 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 
Zadrževanje v šolski zgradbi (v garderobah) po 
pouku in po dejavnostih 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

 

 
Zadrževanje v šolski zgradbi (v garderobah) po 
pouku in po dejavnostih 

 Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis.  

Opravljanje dela v korist oddelčne 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). 

 

  

ODNOS DO LASTNINE 

Neprimeren odnos do ŠOLSKE LASTNINE  Pogovor  

učitelja z 
učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja.                                                                
Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Učenec poskrbi, če je to mogoče, za vračilo šolske 

lastnine v prvotno stanje.  

 

 

 

 

Neprimeren odnos do šolske lastnine  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Učenec poskrbi, če je to mogoče, za vračilo šolske lastnine v 
prvotno stanje.   

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 
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Neprimeren odnos do šolske lastnine  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Učenec poskrbi, če je to mogoče, za vračilo šolske lastnine v 
prvotno stanje.  

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Opravljanje dela v korist oddelčne 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 površin).  

 

    

Neprimeren odnos do 

ŠOLSKE GARDEROBNE OMARICE 

 Pogovor  

učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

  

 
Neprimeren odnos do šolske garderobne omarice  Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Razrednik za določen čas odvzame ključek. Ta čas učenec 

vse svoje stvari odnaša domov, na voljo pa mu je 
določeno mesto v garderobi pri 1. razredih. 

    

ODPIRANJE DRUGIH ŠOLSKIH OMARIC 

S SVOJIM KLJUČEM 

 Pogovor 

učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Razrednik učencu za dogovorjen čas odvzame pravico do 

uporabe svoje omarice, toda omogoči se mu uporabo 
garderobe na razredni stopnji. 

 

    

Neupoštevanje pravil 

VEDENJA V SANITARIJAH 

(nesmotrna poraba toaletnega papirja in 
brisač) 

 Pogovor 
učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 
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Neupoštevanje pravil vedenja v sanitarijah 

nesmotrna poraba toaletnega papirja in brisač 

RESTITUCIJA   

(Glej VZGOJNI 

NAČRT 
VZGOJNO 
DELOVANJE 

ŠOLE) 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Restitucija. 

    
Poškodovanje ali izguba KNJIGE  

IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE 

RESTITUCIJA   

(Glej VZGOJNI 

NAČRT 
VZGOJNO 
DELOVANJE 

ŠOLE) 

Pogovor 
knjižničarja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Restitucija. 

    

Razmetavanje ali skrivanje 

LASTNINE DRUGIH UČENCEV  

(Spor zaradi 

radirke, copat 
…) 

Pogovor  

učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Ustno opravičilo učenca. 

(Medvrstniška) mediacija. 

Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih 
učencev (spor zaradi radirke, copat …) 

(Spor zaradi 
radirke, copat 

…) 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.   

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

(Medvrstniška) mediacija. 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis.  

 
Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih 
učencev 

(Spor zaradi 
radirke, copat 
…) 

Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo staršem v podpis. 

Opravljanje dela v korist oddelčne 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 površin).  
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REDITELJI IN DEŽURNI UČENCI 

 

BONTON  

Slabo opravljanje oz. neopravljanje nalog 
REDITELJA  V RAZREDU IN JEDILNICI 

Reditelja sta 
učenca, ki 

skrbita za red 
v razredu in 
jedilnici. 

Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Slabo opravljanje oz. neopravljanje nalog   
reditelja  v razredu in jedilnici 

Reditelja sta 
učenca, ki 

skrbita za red 
v razredu in 

jedilnici. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Podaljšana obveznost za teden dni. 

    

Slabo opravljanje nalog                                                   
DEŽURNEGA PRI VHODU 

Dežurni učenec 
opravlja 

nalogo pri 
dežurni mizi na 

hodniku. 

Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

Slabo opravljanje nalog dežurnega pri vhodu Dežurni učenec 
opravlja 

nalogo pri 
dežurni mizi na 

hodniku. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Učenec zapusti mesto dežurnega in se vključi v pouk. 
Dežurstvo prevzame naslednji učenec. 

 

NEUPOŠTEVANJE BONTONA  

 

 

Če gre za 

odnos med 
učencema. 

Pogovor 

učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Ustno opravičilo učenca. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

(Medvrstniška) mediacija. 



 
19 

 

 

VEDENJE V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

Neupoštevanje bontona  

 

 

Če gre za 
odnos med 
učencema. 

Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja. 

Ustno opravičilo učenca. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

(Medvrstniška) mediacija. 

 

 
Neupoštevanje bontona  Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Neupoštevanje bontona  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj 

je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako 
bo popravil storjeno napako. 

 
Neupoštevanje bontona  Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Dodatna delovna obveznost (npr. dežurstvo v jedilnici, 
urejanje okolice … ), podaljšana za dan, teden …  

 

Neupoštevanje pravil KNJIŽNIČNEGA REDA  Pogovor 
knjižničarja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 
Neupoštevanje pravil knjižničnega reda  Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

Neupoštevanje pravil knjižničnega reda  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent. 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 
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DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Neupoštevanje pravil knjižničnega reda  Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Vpis v e-asistent. 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis.  

Opravljanje dela v korist oddelčne 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). 

 

 

 

 

NEPRIMERNA OPREMLJENOST za dejavnosti 
izven prostorov šole (npr. tabora, šole v 

naravi, ekskurzije, športnega dneva) 

 Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Učencu se ne dovoli udeležba na dogodku, prireditvi, 

športnem dnevu ali ekskurziji izven šole ‐ namesto 
tega se mu omogoči nadomestni učni proces. 

Neprimerna opremljenost za dejavnosti izven 
prostorov šole (npr. tabora, šole v naravi, 

ekskurzije, športnega dneva 

 Pogovor 
razrednika z 

učencem. 

Opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Učencu se ne dovoli udeležba na dogodku, prireditvi, 

športnem dnevu ali ekskurziji izven šole ‐ namesto tega se 
mu omogoči nadomestni učni proces. 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 
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UGLED ŠOLE 

 

LAGANJE 

 

 
 

OKRNITEV UGLEDA ŠOLE brez škodljivih 
posledic 

 Pogovor 
učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 
Okrnitev ugleda šole brez škodljivih posledic  Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

 

Okrnitev ugleda šole brez škodljivih posledic  Pogovor 
razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Učenec ne more zastopati šole na srečanjih, kjer 
lahko krni ugled šole.  

 

LAGANJE brez namena prikrivanja kaznivega 

dejanja 

 Pogovor 

učitelja z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 
Laganje brez namena prikrivanja kaznivega dejanja  Pogovor 

razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

 

 
Laganje brez namena prikrivanja kaznivega dejanja  Pogovor 

razrednika z 
učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent (obveščanje razrednika). 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 

Laganje brez namena prikrivanja kaznivega dejanja  Pogovor šolske 
svetovalne 
službe z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja.  

Vpis v e-asistent. 

Pisno obvestilo razrednika staršem v podpis. 
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2. TEŽJE KRŠITVE 
 
 
Kršitev Postopek Ukrep 

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. 

Ponavljajoče se istovrstne kršitve – neizpolnjevanje 
dolžnosti ali neupoštevanje dogovorjenih pravil, 

zaradi česar so že bili izvedeni vzgojni postopki 

Postopek izrekanja 
vzgojnega opomina. 

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

   

OBČASNI NEOPRAVIČENI IZOSTANKI  

nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 

ur 

Postopek izrekanja 
vzgojnega opomina. 

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

   

GROB VERBALNI NAPAD na učenca, učitelja, delavca 
šole ali drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, 
opolzko govorjenje, razširjanje lažnih govoric …) 

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali 
drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, opolzko 

govorjenje, razširjanje lažnih govoric …) 

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali 

drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, opolzko 
govorjenje, razširjanje lažnih govoric …) 

 

 

zasmehovanje, opolzko govorjenje, razširjanje lažnih 
govoric…) 

Pogovor razrednika z 

učencem. 

Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem 

vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo 
boljše ravnanje in kako bo popravil storjeno 

napako. 
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Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali 

drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, opolzko 
govorjenje, razširjanje lažnih govoric …) 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

   

FIZIČNI NAPAD na učenca, učitelja, delavca šole ali 
drugo osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali 

življenje 

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

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

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo 

osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali življenje 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

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

Pogovor razrednika, 

šolske svetovalne službe, 

vodstva šole z učencem in 
starši. 

Vključitev v ustrezno delavnico. 

 
 
   

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 in starši. 

Odstranitev učenca od pouka in dejavnosti v šoli, 

prevzamejo ga starši. 

   
SPOLNO NADLEGOVANJE učencev in delavcev šole, 

predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin 

Pogovor razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, 
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin 

Razrednik obvesti starše. Pisno obvestilo staršem (podpis). 
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Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, 
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin 

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, 
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin 

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, 
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin 

Pogovor razrednika,  
šolske svetovalne 

službe, vodstva šole z  
učencem in starši. 

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

sprejemljivo. 

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, 
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin 

Pogovor razrednika,  
šolske svetovalne 
službe, vodstva šole z  

učencem in starši. 

Osebno opravičilo učenca. 

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, 

predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin 

 

 

 

 

erotičnih ali pornografskih vsebin 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

 

 
   

ŽALJIVO GOVORJENJE (žaljenje, preklinjanje, 
poniževanje, nestrpne opazke do drugačnih, različnih 
narodnosti, ver … ) ali JAVNO SPODBUJANJE, 

RAZPIHOVANJE narodnostnega, rasnega, verskega ali 
drugega SOVRAŠTVA ali NESTRPNOSTI, spodbujanje 

k drugi NEENAKOPRAVNOSTI zaradi telesnih ali 
duševnih pomanjkljivosti oziroma drugačnosti 

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

Žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje, 
nestrpne opazke do drugačnih, različnih narodnosti, ver 

… ) ali javno spodbujanje, razpihovanje narodnostnega, 
rasnega, verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, 

spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali 
duševnih pomanjkljivosti oziroma drugačnosti 

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 
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Žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje, 

nestrpne opazke do drugačnih, različnih narodnosti, ver 
… ) ali javno spodbujanje, razpihovanje narodnostnega, 

rasnega, verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, 
spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali 
duševnih pomanjkljivosti oziroma drugačnosti 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

   
NAPELJEVANJE H KRŠITVAM ALI NAGOVARJANJE 

DRUGIH h kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo 
ali težjo kršitev 

Mediacija (vrstniška ali 

šolska). 

Določen z mediacijo. 

Napeljevanje h kršitvam ali nagovarjanje drugih h 
kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo 

kršitev 

 

 

 

Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

Napeljevanje h kršitvam ali nagovarjanje drugih h 

kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo 

kršitev 

Pogovor razrednika z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Napeljevanje h kršitvam ali nagovarjanje drugih h 

kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo 
kršitev 

Razrednik obvesti starše. Pisno obvestilo staršem (podpis). 

Napeljevanje h kršitvam ali nagovarjanje drugih h 

kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo 
kršitev 

Pogovor razrednika z 

učencem. 

S soglasjem in vednostjo staršev zadržanje na 

razgovoru o reševanju problemov pri pouku. 

Napeljevanje h kršitvam ali nagovarjanje drugih h 

kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo 

kršitev 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

   

NAMERNO POŠKODOVANJE IN UNIČEVANJE šolske 

opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, 
delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih 

prevoznih sredstev ali namerno uničevanje opreme in 
drugega inventarja šole z manjšo premoženjsko škodo 

Mediacija (vrstniška ali 

šolska). 

Določen z mediacijo. 
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Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, 

zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev 
ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih 

sredstev ali namerno uničevanje opreme in drugega 
inventarja šole z manjšo premoženjsko škodo 

Mediacija (vrstniška ali 

šolska). 

Določen z mediacijo. 

Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, 

zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev 
ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih 

sredstev ali namerno uničevanje opreme in drugega 
inventarja šole z manjšo premoženjsko škodo 

Razrednik obvesti starše. Restitucija. 

Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, 
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev 

ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih 
sredstev ali namerno uničevanje opreme in drugega 
inventarja šole z manjšo premoženjsko škodo 

Postopek izrekanja 
vzgojnega opomina. 

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

   

PONAREJANJE vrednostnih bonov (listkov) za kosila Mediacija (vrstniška ali 
šolska). 

Določen z mediacijo. 

Ponarejanje vrednostnih bonov (listkov) za kosila Pogovor razrednika,  
šolske svetovalne službe,  

vodstva šole z učencem in 
starši. 

Vključitev v ustrezno delavnico. 

Ponarejanje vrednostnih bonov (listkov) za kosila Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 

osnovni šoli. 

   

NEPOOBLAŠČENO BRANJE DOKUMENTOV osebne 

narave oz. zaupne narave, šolske dokumentacije idr. 

Mediacija (vrstniška ali 

šolska). 

Določen z mediacijo. 

Nepooblaščeno branje dokumentov osebne narave oz. 

zaupne narave, šolske dokumentacije idr. 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 
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PONAREJANJE, POPRAVLJANJE pisnih 

ocenjevanj, preverjanj, opravičil, obvestil ali 
ponarejanje podpisov in obvestil staršev 

Mediacija (vrstniška ali 

šolska). 

 

Določen z mediacijo. 

Ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj, 
preverjanj, opravičil, obvestil ali  

ponarejanje podpisov in obvestil staršev 

Pogovor razrednika,  
šolske svetovalne službe,  

vodstva šole z učencem in 
starši. 

Vključitev v ustrezno delavnico. 

Ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj, 

preverjanj, opravičil, obvestil ali 

ponarejanje podpisov in obvestil staršev 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

   

KRŠITEV PRAVIL MEDIACIJSKEGA POSTOPKA Pogovor s šolskim 
mediatorjem. 

Šolski mediator opozori kršitelja. 

Ponavljajoča se kršitev mediacijskega postopka Pogovor s šolskim 

mediatorjem. 

Mediacija se prekine in se izvedejo drugi predvideni 

postopki. 

   

KRŠITEV, NEOPREDELJENA S TEMI PRAVILI  Postopek pred tričlansko 
komisijo. 

Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli 
za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi 

pravili. 
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3. NAJTEŽJE KRŠITVE 
 
 
Kršitev Postopek Ukrep 

UPORABA PIROTEHNIČNIH SREDSTEV  

v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah 

Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

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 ali vrstniško nasilje 

Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 

instituciji. 

OPRAVLJANJE NEDOVOLJENE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI v šoli ali njeni 

okolici (prodaja) 

Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 

instituciji. 

KRAJA LASTNINE šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam.. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

POPRAVLJANJE in VPISOVANJE OCEN v šolsko dokumentacijo (dnevnike, 
redovalnice, spričevala … ) 

Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

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. 

FIZIČNI NAPAD na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer 
sta ogrožena zdravje ali življenje 

 

 

 

 

življenje 

Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

KAJENJE ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje 

ALKOHOLA, DROG ter DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SREDSTEV in 

NAPELJEVANJE k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih 

organiziranih oblikah vzgojno‐izobraževalne dejavnosti 

Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 

instituciji. 
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NAPELJEVANJE H KRŠITVAM ali NAGOVARJANJE drugih h kršenju pravil, 

ki bi imelo za posledico najtežjo kršitev 

Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 

instituciji. 

NAMERNO POŠKODOVANJE in UNIČEVANJE šolske opreme, zgradbe ter 
stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje 

javnih prevoznih sredstev ali namerno uničevanje opreme in drugega 
inventarja šole z večjo premoženjsko škodo 

Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

OBJAVA slikovnih ali zvočnih POSNETKOV, FOTOGRAFIJ v medijih ali 

UPORABA slednjih z namenom zaničevanja ali zasmehovanja 

Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 

instituciji. 

UPORABA NAPRAV, ki ogrožajo zdravje, varnost ali življenje drugih oseb Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

OKRNITEV UGLEDA ŠOLE s škodljivimi posledicami Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

NAMERNO POŠKODOVANJE in UNIČEVANJE TUJEGA IMETJA v času 
šolskih dejavnosti izven šole z večjo premoženjsko škodo 

Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

LAGANJE z namenom prikrivanja kaznivega dejanja Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 

instituciji. 

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

Odstop obravnave kršitve 
pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 
instituciji. 

SPOLNO NADLEGOVANJE učencev in delavcev šole, 

PREDVAJANJE erotičnih ali pornografskih vsebin z elementi kaznivega 

dejanja 

Odstop obravnave kršitve 

pristojnim institucijam. 

Odstop zadeve pristojni 

instituciji. 

 


