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Priloga A: Seznam kršitev, postopkov, ukrepov 

1. Lažje kršitve 

Kršitev Postopek Ukrep (glede na težo kršitve praviloma zapis uradnega 
zaznamka) 

Občasni neopravičeni izostanki nad 20 ur 

oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 30 ur  

Pogovor razrednika s starši 

Individualna obravnava z upoštevanjem teže kršitve 
in vseh okoliščin 

Vpis v e-asistenta 

Pisno oz. ustno obvestilo razrednika staršem 

Vpis neopravičenih ur 

Motenje pouka Pogovor učitelja z učencem 

Pogovor razrednika z učencem 

 

Ustno opozorilo učitelja, presedanje, vpis v opažanja  
 

Neupoštevanje pravil vedenja v odmorih, sanitarijah, 
prostorih šole 

Pogovor učitelja z učencem 

Pogovor razrednika z učencem 

Ustno opozorilo učitelja 

Pisno oz. ustno obvestilo razrednika staršem 

Možnost opravljanja 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 

Odklanjanje dela (učenec noče pisati, vendar pri tem 
ne moti ostalih) 
 

 

 

 

 

 

 

Pogovor učitelja z učencem 

Pogovor razrednika z učencem 

Pogovor šolske svetovalne službe, ravnatelja 

Ustno opozorilo učitelja 

Pisno oz. ustno opozorilo razrednika staršem 

Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod nadzorom 
učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in vednostjo staršev 
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Neupoštevanje navodil učitelja Pogovor učitelja z učencem 
Pogovor razrednika z učencem 
Pogovor šolske svetovalne službe, ravnatelja 

Ustno opozorilo učitelja 
Pisno oz. ustno opozorilo razrednika staršem 
Možnost opravljanja 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. 

Neupoštevanje pravil hišnega reda (pospravljanja, 
obnašanja, bontona, itd.) 

Pogovor učitelja z učencem 

Pogovor razrednika z učencem 

Ustno opozorilo učitelja 

Ustno opravičilo učenca 

Pisno oz. ustno obvestilo razrednika staršem  

Vpis v e-asistenta 

Možnost opravljanja 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 

Neprimeren prihod na malico, kosilo ali neprimerno 
obnašanje v jedilnici 

Pogovor učitelja z učencem 

Pogovor razrednika z učencem 

Ustno opozorilo učitelja 

Osebno opravičilo učenca 

Možnost opravljanja 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 

Prepisovanje pri preverjanju ali ocenjevanju znanja Pogovor učitelja z učencem 

Pogovor razrednika z učencem 

Prekinitev opravljanja preverjanja ali ocenjevanja znanja, odvzem 
pisnega izdelka in negativna ocena tega pisnega izdelka (kadar gre 
za ocenjevanje znanja) 

Pisno oz. ustno obvestilo staršem 
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Uporaba mobilnega telefona ali multimedijskega 
predvajalnika v času učnega procesa, razen za namen 
učnega procesa. 

Pogovor učitelja z učencem 

Pogovor razrednika z učencem 

Pogovor šolske svetovalne službe, ravnatelja 

Ustno opozorilo učitelja 

Pisno oz. ustno opozorilo razrednika staršem 

Neupoštevanje pravil knjižničnega reda Pogovor knjižničarja z razrednikom Ustno opozorilo knjižničarja 

Nedovoljeno zapuščanje šolske stavbe in zadrževanje 
izven šolskega prostora  

 

Pogovor učitelja z učencem 

Pogovor razrednika z učencem 

Pogovor šolske svetovalne službe, ravnatelja 

Ustno opozorilo učitelja 

Pisno oz. ustno opozorilo razrednika staršem 

Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev Pogovor razrednika z učencem Ustno opozorilo učitelja 

Vpis v e-asistent 

Pisno oz. ustno obvestilo razrednika staršem 

Neprimerno vedenje ob izvajanju dejavnosti izven 

šolskega prostora ali neupoštevanje varnostnih 

predpisov in navodil učitelja ali drugega 

pooblaščenega delavca 

Pogovor učitelja z učencem 
Pogovor razrednika z učencem 
Pogovor šolske svetovalne službe, ravnatelja 

Ustno opozorilo učitelja 

Vpis v e-asistent 
Pisno oz. ustno obvestilo razrednika staršem 
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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 

Individualna obravnava z 
upoštevanjem teže kršitve in vseh 
okoliščin  

Postopek izrekanja vzgojnega 
opomina 

Razrednik ugotovi težo kršitve in predlaga izrek vzgojnega 
opomina 

 

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

Občasni neopravičeni izostanki oziroma strnjeni neopravičeni 
izostanki  

Individualna obravnava z 
upoštevanjem teže kršitve in vseh 
okoliščin  

Postopek izrekanja vzgojnega 
opomina 

Razrednik ugotovi težo kršitve in predlaga izrek 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 …) 

Individualna obravnava z 
upoštevanjem teže kršitve in vseh 
okoliščin  

Postopek izrekanja vzgojnega 
opomina 

Razrednik ugotovi težo kršitve in predlaga izrek vzgojnega 
opomina 

 

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

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 

Individualna obravnava z 
upoštevanjem teže kršitve in vseh 
okoliščin  

Pogovor šolske svetovalne službe, 
razrednika, vodstva šole in učenca s 
starši  

Postopek izrekanja vzgojnega 
opomina 

 

Odstranitev učenca od pouka in dejavnosti v šoli, 
prevzamejo ga starši 

Razrednik vodi postopek in predlaga izrek 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 … ) / javno 
spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega, verskega ali 
drugega sovraštva ali nestrpnosti, ali spodbujanje k drugi 
neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti 
oziroma drugačnosti 

Individualna obravnava z 
upoštevanjem teže kršitve in vseh 
okoliščin  

Pogovor šolske svetovalne službe, 
razrednika, vodstva šole in učenca s 
starši  

Postopek izrekanja vzgojnega 
opomina 

 

Razrednik ugotovi težo kršitve in predlaga izrek vzgojnega 
opomina 

 

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 
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Napeljevanje h kršitvam / nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi 
imelo za posledico lažjo ali težjo kršitev 

Individualna obravnava z 
upoštevanjem teže kršitve in vseh 
okoliščin  

Pogovor razrednika z učencem 

Postopek izrekanja vzgojnega 
opomina 

 

Pisno opozorilo razrednika staršem 

Razrednik ugotovi težo kršitve in predlaga izrek 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 / namerno uničevanje opreme 
in drugega inventarja šole z manjšo premoženjsko škodo 

Individualna obravnava z 
upoštevanjem teže kršitve in vseh 
okoliščin  

Pogovor šolske svetovalne službe, 
razrednika, vodstva šole in učenca s 
starši 

Postopek izrekanja vzgojnega 
opomina 

 

Pisno opozorilo razrednika staršem 

Razrednik ugotovi težo kršitve in predlaga izrek vzgojnega 
opomina  

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

Kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole Odstop obravnave kršitve pristojnim 
institucijam 

Odstop obravnave kršitve pristojnim institucijam 

Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in 
podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 
institucijam 

Odstop obravnave kršitve pristojnim institucijam 

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

Odstop obravnave kršitve pristojnim 
institucijam 

Odstop obravnave kršitve pristojnim institucijam 

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 obravnave kršitve pristojnim institucijam 

Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov, fotografij v medijih ali 
uporaba slednjih z namenom zaničevanja ali zasmehovanja 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 
institucijam 

Odstop obravnave kršitve pristojnim institucijam 
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Namerno poškodovanje in uničevanje tujega imetja v času šolskih 
dejavnosti izven šole z večjo premoženjsko škodo 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 
institucijam 

Odstop obravnave kršitve pristojnim institucijam 

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje erotičnih 
ali pornografskih vsebin z elementi kaznivega dejanja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Odstop obravnave kršitve pristojnim 
institucijam 

Odstop obravnave kršitve pristojnim institucijam 

 

 

 

 


