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SEZNAM KRŠITEV, POSTOPKOV IN UKREPOV 
PRILOGA 1 
 
Po vsakem vpisu otroka v dnevnik vzgojnih ukrepov se obvesti starše (s pomočjo maila po Lopolisu), mail pa v vednost zmeraj pošljemo tudi razredniku. 
 

1. Lažje kršitve 
 

KRŠITEV – neopravičeni izostanki POSTOPEK UKREP 

Večkratno zamujanje k pouku in drugim VIZ dejavnostim 
(trikrat zamudi do 5 minut). 

Učitelj opozori učenca. 

 
Razgovor učitelja z učencem. 
 
Razgovor razrednika z učencem. 

Ustno opozorilo učitelja 

 
Učenec dobi neopravičeno uro. 

Neprimerno obnašanje v šolski jedilnici v času kosila 
(metanje hrane, brskanje po hrani drugih učencev, 
neupoštevanje dežurnega učitelja, nepospravljanje 
svojega pladnja…). 
 

Učitelj opozori učenca. 

 
Razgovor razrednika z učencem. 
 
Razrednik obvesti starše. 

Ustno opozorilo razrednika 

Razgovor razrednika z učencem in 
pogovor s starši. 

Neopravičeni izostanki od pouka do 3 ur. Razgovor razrednika z učencem. 

 
Razrednik obvesti starše. 
 
Razrednik zabeleži kršitev v mapo vzgojnih 
ukrepov. 

Ustno opozorilo razrednika 

Učenec dobi neopravičeno uro. 

Razrednik pošlje e-sporočilo 
staršem. 

Učenec dobi neopravičeno uro. 

Neopravičeni izostanki od pouka do 6 ur. 
 
 

Razgovor razrednika z učencem. 
 
Razrednik obvesti starše. 

Pisno opozorilo razrednika 
Učenec dobi neopravičeno uro. 
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Razrednik zabeleži kršitev v mapo vzgojnih 
ukrepov. 

Razrednik povabi starše in jim 
preda pisno opozorilo. 

Neopravičeni izostanki od pouka nad 10 ur. Razgovor razrednika, ŠSS in učenca s 
starši. 

Učenec dobi neopravičene ure. 

Razrednik povabi starše in jim 
skupaj z ŠSS predstavijo nadaljnje 
postopke ukrepanja. 

Neopravičeni izostanki nad 15 ur. Razgovor razrednika, ŠSS in učenca s starši. 
 

Učenec dobi neopravičeno uro. 

Vključitev v zunanjo obravnavo 
(CSD). 

Neopravičena neudeležba na dejavnostih izven šole (npr. 
tabori, ekskurzije, šole v naravi, športni dnevi…). 

Razgovor razrednika, ŠSS in učenca s starši. 
Vključitev pristojnega CSD. 

Učenec dobi neopravičene ure. 

Vključitev v zunanjo obravnavo 
(CSD). 

Ponovno neprimerno obnašanje v šolski jedilnici v času 
kosila (metanje hrane, brskanje po hrani drugih učencev, 
neupoštevanje dežurnega učitelja, nepospravljanje svojega 
pladnja…).  

Učitelj opozori učenca.  
 
Le temu več ne omogočamo kosila v šoli za 
obdobje 14 dni. 

 
Razgovor razrednika z učencem. 
 
Razrednik obvesti starše. 

Pisno opozorilo razrednika 

Razgovor razrednika z učencem in 
pogovor s starši. Seznanitev z 
ukrepi prepovedi kosila v obdobju 
14 dni. 
 
Odvzem pravice do kosila v šolski 
jedilnici za obdobje šolskega leta 

 
Po morebitnem 3 opozorilu 
neprimernega obnašanja, učencu 
ne dovolimo več kosila v prostorih 
šole. 
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Opomba: glej 53. člen Zakona o OŠ 
 

KRŠITEV – mobilni telefoni POSTOPEK UKREP 

Uporaba mobilnega telefona znotraj šole (tudi 
predprostor, odmor, jutranje varstvo, varstvo vozačev…). 
 

Učitelj opozori učenca. 
 
Učitelj odvzame mobilni telefon in ga 
preda pomočnici ravnateljice. 

Ustno opozorilo učitelja 
 

Začasni odvzem mobilnega 
telefona. 
O odvzemu mobilnega telefona 
starše obvesti učenec.  
 
Odvzeto napravo lahko starši 
prevzamejo v pisarni pomočnice 
ravnateljice. 

 

KRŠITEV – motenje pouka POSTOPEK UKREP 

Učenec ne spoštuje osebnosti drugega. 
Učenec uporablja neprijazne in nespoštljive besede. 
Učenec se posmehuje manj uspešnejšim, ranljivejšim in 
izključenim učencem. 
Učenec noče pripraviti šolskih potrebščin. 
Učenec ugovarja učitelju. 
Učenec moti pouk z govorjenjem. 

Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
Obvestilo za starše in razrednika (e-pošta). 

 
Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
Obvestilo za starše in razrednika (e-pošta). 

 

Ustno opozorilo učitelja 
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Klic asistence v razred oz. odstranitev 
motečega učenca iz razreda. 
Pogovor s starši (povabilo v šolo). 

 
 

Asistenca v razredu ali odstranitev 
motečega učenca iz razreda ter e-
sporočilo staršem. 

 

 

KRŠITEV – lastnina POSTOPEK UKREP 

Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih otrok Razgovor učitelja z učencem. 
 
Pogovor z učencem.  

 
Razrednik obvesti starše. 

 

Ustno opozorilo učitelja 

 
Osebno opravičilo učenca. 

 
Otrok opravlja restitucijo  
(predlog učitelja). 

Poškodba osebne ali šolske lastnine. Razgovor razrednika z učencem. 

 
Razrednik obvesti starše. 

Pisno opozorilo razrednika 

 
Povračilo škode 
 
Ob namernih, težjih poškodbah 
lastnine vpis v dnevnik vzgojnih 
ukrepov. 

 
 
 

KRŠITEV – ocenjevanje znanja POSTOPEK UKREP 

Prepisovanje pri ocenjevanju znanja Učitelj opozori učenca. 

 

Ustno opozorilo učitelja 
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Razgovor učitelja z učencem po končani 
uri. 
 

Prekinitev opravljanja ocenjevanja 
znanja za učenca, ki prepisuje, 
odvzem pisnega izdelka in 
negativna ocena tega izdelka. 

 
 

KRŠITEV – neupoštevanje šolskega reda POSTOPEK UKREP 

Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil učitelja 
(nošenje športnih copat ali poletnih natikačev, ki jih otrok 
uporablja tudi zunaj šole…). 

Učitelj opozori učenca. 

 
Razgovor učitelja z učencem. 
 

Ustno opozorilo učitelja 

 
Otrok opravlja restitucijo  
(predlog uči). 

 

MOŽNOST PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ŠOLE 

V primeru ponavljajočih se lažjih kršitev  lahko šola koristi možnost prestavitve učenca v drug oddelek, v skladu z preventivnimi in proaktivnimi 
dejavnostmi in soglasjem staršev. 

 
2. Težje kršitve 

 

KRŠITEV – ponavljanje lažjih istovrstnih kršitev brez 
izrečene asistence 

POSTOPEK UKREP 

3 vpisi zaradi motenja pouka Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
Obvestilo za starše (povabilo v šolo). 

 

Ustno opozorilo učitelja 

5 vpisov zaradi motenja pouka Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
Obvestilo za starše (povabilo v šolo). 

Ustno opozorilo razrednika 



  

 
 

SLOVENJ GRADEC 

 

6 vpisov zaradi motenja pouka Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
Obvestilo za starše (povabilo v šolo). 

 

Pisno opozorilo razrednika 

10 vpisov zaradi motenja pouka Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
Obvestilo za starše (povabilo v šolo). 

 

Pisno opozorilo oddelčnega 
učiteljskega zbora 

15 vpisov zaradi motenja pouka Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
Obvestilo za starše (povabilo v šolo). 

Postopek izrekanja vzgojnega opomina v 
skladu z Zakonom o OŠ. 
Priprava individualiziranega vzgojnega 
programa skupaj z razrednikom in po 
potrebi z učitelji. 

I. Vzgojni opomin v 
skladu z Zakonom o 
OŠ. 

 
 
 
 

KRŠITEV – ponavljanje lažjih istovrstnih  z izrečeno 
asistenco kršitev  

POSTOPEK UKREP 

Če se istovrstne kršitve ponavljajo – neizpolnjevanje 
dolžnosti ali neupoštevanje dogovorjenih pravil, zaradi 
česar so že bili izvedeni vzgojni postopki. 

Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
Obvestilo za starše (povabilo v šolo). 

 

Pisno opozorilo OUZ 
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Ponovni pregled individualiziranega 
programa skupaj z razrednikom in po 
potrebi učitelji in dopolnitev le tega. 
 

Če se istovrstne kršitve ponavljajo – neizpolnjevanje 
dolžnosti ali neupoštevanje dogovorjenih pravil, zaradi 
česar so že bili izvedeni vzgojni postopki. 

Učitelj opozori učenca. 
Pogovor z učencem (po uri). 
 
Obvestilo za starše (povabilo v šolo). 

 
 

Pisno opozorilo UZ 

Če se istovrstne kršitve ponavljajo – neizpolnjevanje 
dolžnosti ali neupoštevanje dogovorjenih pravil, zaradi 
česar so že bili izvedeni vzgojni postopki. 

Postopek izrekanja vzgojnega opomina v 
skladu z Zakonom o OŠ. 
 
Ponovni pregled individualiziranega 
programa skupaj z razrednikom in po 
potrebi učitelji in dopolnitev le tega. 
 

II. Vzgojni opomin v 
skladu z Zakonom o OŠ 

Če se istovrstne kršitve ponavljajo – tretja asistenca v 
razredu ali tretje opravljanje petkovega dela. 

Razgovor ŠSS, razrednika in učenca s 
starši. 
 
Ponovni pregled individualiziranega 
programa skupaj z razrednikom in po 
potrebi učitelji in dopolnitev le tega. 
 

Pisno opozorilo ravnateljice 
 

Če se istovrstne kršitve ponavljajo – četrta asistenca v 
razredu ali tretje opravljanje petkovega dela. 

Postopek izrekanja vzgojnega opomina v 
skladu z Zakonom o OŠ. 
 

III. Vzgojni opomin v 
skladu z Zakonom o 
osnovni šoli 
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Razgovor ŠSS, razrednika in učenca s 
starši. 
 
Stečejo postopki za prešolanje otroka. 

 

KRŠITEV – neupoštevanje pravil šolskega reda POSTOPEK UKREP 

Zapuščanje razreda in šolskega okolja v času pouka ter 
varstva vozačev, malice ali rekreativnega odmora. 

Učitelj opozori učenca. 
Obvestilo za starše (povabilo v šolo). 

Ustno opozorilo učitelja 
 

 
 

KRŠITEV – verbalno, fizično nasilje in zloraba substanc  POSTOPEK UKREP 

Verbalno nasilje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje, 
nestrpne opazke do drugačnih, različnih narodnosti in ver, 
prerivanje učencev, pretep…) 

Razgovor učitelja z učencem. 

Razgovor učitelja z učencem in obvestilo 
staršem (e-pošta). 

Vrstniška/šolska mediacija. 
Postopek izrekanja vzgojnega opomina. 

Opravičilo učenca 

Pisno opozorilo učitelja 

 

Restitucija, mediacija 

Ukrep določen z mediacijo 
Učencu se izreče vzgojni opomin v 
skladu z zakonom o OŠ 

Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali 
drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, opolzko 
govorjenje, razširjanje lažnih govoric (FB, Instagram, 
WhatsApp…). 

Razgovor učitelja  z učencem. 

Razgovor učitelja z učencem in obvestilo 
staršem. 

Vrstniška/šolska mediacija. 
 
Postopek izrekanja vzgojnega opomina. 

Ustno opozorilo učitelja 

Opravičilo učenca 
Pisno opozorilo razrednika 

Ukrep določen z mediacijo 
 
Učencu se izreče vzgojni opomin v 
skladu z zakonom o OŠ 
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Fizični napad oz. fizično obračunavanje na učenca, učitelja, 
delavca šole ali drugo osebo 

Razgovor učitelja  z učencem. 

Razgovor učitelja z učencem in obvestilo 
staršem. 

 
Razgovor ŠSS, razrednika, vodstva šole in 
učenca s starši. 

 
Učencu se izreče vzgojni opomin v 
skladu z zakonom o OŠ  

 
 
Vključitev policije v primeru 
večjega nasilja  
Vključitev v ustrezno obravnavo 

Prihod oz. prisotnost v šoli pod vplivom alkohola ali drugih 
psihoaktivnih sredstev v času pouka, dni dejavnosti in 
drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, ki so opredeljene v LDN ali prinašanje le-teh v 
šolsko okolje. 
Kajenje v šolskem okolišu. 

Razgovor ŠSS, razrednika, vodstva šole in 
učenca s starši. 

Učencu se izreče vzgojni opomin v 
skladu z zakonom o OŠ 
Izključitev učenca od pouka in 
dejavnosti, prevzamejo ga starši 

 

KRŠITEV – poškodovanje in uničevanje lastnine  POSTOPEK UKREP 

Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, 
drugega inventarja šole, zgradbe ter stvari in opreme 
drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole 

Razrednik obvesti starše (e-pošta in 
povabilo v šolo). 

Povračilo stroškov in restitucija 

Uničevanje javnih prevoznih sredstev (avtobus, kombi…) Razrednik obvesti starše (e-pošta in 
povabilo v šolo). 

Povračilo stroškov in restitucija 

 

KRŠITEV – ponarejanje dokumentov  POSTOPEK UKREP 

Ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj in preverjanj 
znanja, ponarejanja opravičil, obvestil, podpisov staršev… 

Pogovor z učencem (po uri). 
Učitelj obvesti starše (e-pošta). 
 

Pisno opozorilo razrednika 

 
Vključitev v ustrezno obravnavo 
(policija). 
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Razgovor ŠSS, razrednika in učenca s starši 
(po potrebi vodstvo šole) 

 
 
 
Postopek izrekanja vzgojnega opomina 

ali: 
 
Učencu se v skladu z dogovorom 
UZ izreče vzgojni opomin v skladu 
z Zakonom o OŠ 

 
3. Najtežje kršitve 

 

KRŠITEV – te kršitve šola odstopi v obravnavo pristojnim institucijam (policija, CSD, zdravstvo, Zavod za šolstvo, Inšpektorat RS za 
šolstvo…) 

Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na površinah šole ali dnevih šolskih dejavnosti. 

Izsiljevanje ali ekonomsko nasilje (zahteve po denarju, grožnje, virtualno nasilje, vrstniško nasilje…). 

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

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

Fizični napad učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer pride do telesnih poškodb. 

Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari ali opreme drugih učencev in delavcev šole (poškodba skiroja, 
kolesa, telefona, torbe, …). 

Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov, fotografij v medijih ali njihova uporaba z namenom uničevanja in zasmehovanja. 

Laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja. 

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

 
 
Za ostale kršitve, ki niso navedene, učitelj opravi razgovor z učencem, po potrebi z razrednikom ter primerno ukrepa. Po potrebi se posvetuje 
s ŠSS ali ravnateljico. 
 
september 2019 


