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Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 

30/18, 70/19) kot sestavni del Šolskih pravil Gimnazije Kranj izdajam 

 

PRAVILNIK O VZGOJNEM DELOVANJU ŠOLE IN IZREKANJU 

VZGOJNIH UKREPOV 

 

1. člen 

(kršitve) 

Dejanja dijakov, ki se štejejo za kršitve in za katere se lahko izreče opomin ali ukor:   

• neprimeren odnos do pouka,  

• neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih,  

• neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja,  

• neupoštevanje predpisov in šolskih pravil. 

2. člen 

(najtežje kršitve) 

Najtežje kršitve so tiste, za katere se lahko dijaka izključi iz šole: 

• ogrožanje svojega življenja ali zdravja oziroma življenja ali zdravja drugih, ki 
ima ali bi lahko imelo za posledico težjo telesno poškodbo oziroma težje duševne 
motnje, 

• namerno uničenje oziroma poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, s 
katerim je povzročena večja materialna škoda, 

• vdor v varovani podatkovni sistem, s katerim je bila povzročena škoda ali 
pridobljena korist, 

• uničenje ali ponarejanje šolske dokumentacije, 

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

• posedovanje, ponujanje ali prodajanje prepovedanih drog, 

• posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola, 

• prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog oziroma uživanje 
alkohola ali prepovedanih drog, 

• neopravičene odsotnosti od pouka, ki znašajo 35 ur v šolskem letu. 

 

Dijaka se lahko izključi iz šole tudi za četrti oziroma vsak nadaljnji izrečeni ukor v 

posameznem šolskem letu. 
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3. člen 

(vzgojno delovanje šole) 

Šola lahko zaradi neizpolnjevanja šolskih obveznosti oziroma kršitev dolžnosti (v 
nadaljnjem besedilu: kršitve) zoper dijaka vzgojno ukrepa. 

Vzgojni ukrepi se lahko izrečejo za kršitve, ki jih dijak stori v času šolskih obveznosti. 

Vzgojni ukrepi so opomin, ukor in izključitev iz šole. Dijaku se lahko namesto vzgojnih 
ukrepov iz tretjega odstavka tega člena določijo tudi drugi alternativni ukrepi. 

Izključitev iz šole se lahko izreče za najtežje kršitve, določene v 2. členu tega pravilnika. 

4. člen 

(vrste vzgojnih ukrepov) 

Vzgojni ukrepi so: 

• opomin, 

• ukor, 

• pogojna izključitev, 

• izključitev. 

5. člen 

(uvedba in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja) 

(1) Za uvedbo in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja ter izrek vzgojnega ukrepa za 
kršitve, določene v prvem členu teh pravil, je pristojen razrednik. 

Za uvedbo in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja ter izrek vzgojnega ukrepa za 
kršitve, za katere se lahko izreče izključitev iz šole, je pristojen ravnatelj. 

(2) Za kršitve, zaradi katerih se lahko izreče vzgojni ukrep opomin ali ukor, se postopek 
vzgojnega ukrepanja lahko uvede najpozneje v tridesetih dneh od dneva, ko se je 
izvedelo za kršitev in dijaka, ki je kršitev storil. 

(3) V postopku ugotavljanja kršitev ima dijak pravico do zagovora, pri katerem 
sodelujejo starši. 

(4) Če gre za enkratno lažjo kršitev, razrednik opravi razgovor z dijakom in ustrezno 
ukrepa po svoji presoji. Dijaka lahko opozori in mu ne izda ustreznega vzgojnega 
ukrepa. Če se odloči za vzgojni ukrep, postopa, kot je navedeno v nadaljevanju tega 
pravilnika.  
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(5) Pri ponavljajočih se (enakih ali različnih) lažjih kršitvah razrednik opravi razgovor 
z dijakom in njegovimi starši. Na razgovor lahko povabi (ali razgovor opravi posebej) 
tudi svetovalno delavko, ravnatelja, učitelja (učitelje) oddelčnega učiteljskega zbora. 
Na željo dijaka se razgovora udeleži tudi strokovni delavec šole, ki ga predlaga dijak ali 
druga polnoletna oseba, ki ji dijak zaupa. Če s starši ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali 
če so prisotnost odklonili, se zagovor dijaka lahko izvede brez njihove prisotnosti. 
Razrednik se lahko odloči za izrek opomina ali ukora.  

 

(6) Pri najtežjih kršitvah ravnatelj opravi razgovor z dijakom in njegovimi starši. Na 
razgovor lahko povabi (ali razgovor opravi posebej) tudi svetovalno delavko, učitelja 
(učitelje) oddelčnega učiteljskega zbora. Na željo dijaka se razgovora udeleži tudi 
strokovni delavec šole, ki ga predlaga dijak, ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak 
zaupa. Če s starši ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so prisotnost odklonili, se 
zagovor dijaka lahko izvede brez njihove prisotnosti. Ravnatelj dijaku izreče pogojno 
izključitev oziroma izključitev iz šole.  

 

(7) V postopku vzgojnega ukrepanja se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, pomembne 
za odločitev, kot npr.: teža kršitve, odgovornost dijaka za kršitev, osebnostna zrelost 
dijaka, nagibi, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje 
storjeno, druge okoliščine, pomembne za ukrepanje, in možne posledice ukrepanja. 

(8) Če se po proučitvi vseh okoliščin ugotovi, da dijak potrebuje pomoč oziroma 
svetovanje, se lahko postopek vzgojnega ukrepanja zoper dijaka ustavi. 

6. člen 

(neopravičeno izostajanje od pouka) 

Za neopravičene izostanke (in zamude) se praviloma izreče vzgojni ukrep po naslednji 

lestvici: 

• 5 ur: opomin, 

• 10 ur: ukor (prvi ukor), 

• 15 ur: ukor (drugi ukor), 

• 20 ur: ukor (tretji ukor), 

• 30 ur: pogojna izključitev, 

• 35 ur: izključitev. 

7. člen 

(opomin) 

 

Opomin se izreče za kršitve, določene v 1. členu teh pravil. Postopek se lahko uvede v 
tridesetih dneh od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki je kršitev storil.  
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8. člen 

(ukor) 

Ukor se izreče za  kršitve, določene v 1. členu teh pravil. Postopek se lahko uvede v 
tridesetih dneh od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki je kršitev storil.  

9. člen 

(pogojna izključitev) 

Izključitev iz šole se lahko izreče pogojno, tako da se ta ne izvrši, če dijak v pogojnem 
obdobju, ki lahko traja največ eno leto, ne stori kršitve iz 2. člena teh pravil. Če dijak v 
pogojnem obdobju stori kršitev iz 2. člena teh pravil, se pogojna izključitev lahko 
prekliče.  

10. člen 

(izključitev iz šole) 

Izključitev iz šole se lahko izreče za najtežje kršitve, kot izhaja iz 2. člena teh pravil. 

Izključitev iz šole traja do konca šolskega leta, če pa je bil dijaku ukrep izrečen mesec 
dni ali manj pred iztekom pouka v skladu s šolskim koledarjem, lahko izključitev traja 
še največ do konca naslednjega šolskega leta. 

Za kršitve iz prve do šeste alineje 2. člena  teh pravil se postopek lahko uvede v treh 
mesecih od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki je kršitev storil. Za kršitve iz 
sedme, osme in devete alineje prvega odstavka 2. člena se postopek lahko uvede v 
tridesetih dneh od dneva, ko je dijak storil kršitev.  

11. člen 

(alternativni ukrepi in vrste alternativnih ukrepov) 

(1) Pri izreku alternativnega ukrepa se pisno določijo način izvrševanja alternativnega 
ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa ter oseba, ki bo spremljala izvajanje 
ukrepa. 

(2) Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je dijaku omogočeno obiskovanje pouka. 

(3) Z vsebino in načinom izvrševanja alternativnega ukrepa se seznani dijaka in starše. 
Če dijak z določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način 
in v določenem roku, se mu izreče vzgojni ukrep. 

(4) Vrste alternativnih ukrepov: 

• pobotanje oziroma poravnava spora,  

• odprava škodljivih posledic njegovega ravnanja, 

• izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge,  
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• opravljanje nalog in obveznosti izven načrtovanega časa. 
 

12. člen 

(izrek vzgojnega ukrepa) 

(1) O vzgojnem ukrepu se dijaku vroči pisni sklep v osmih dneh po izreku vzgojnega 
ukrepa. 

(2) Akt o izreku vzgojnega ukrepa mora biti obrazložen in vsebovati mora pouk o 
pravnem varstvu. 

 

13. člen 

(pritožba zoper vzgojni ukrep) 

(1) Dijak se lahko zoper izrečeni vzgojni ukrep pritoži v osmih dneh po prejemu pisne 
odločitve o izrečenem vzgojnem ukrepu. 

(2) O pritožbi odloči pristojni organ, določen z zakonom, v petnajstih dneh po prejemu 
pritožbe tako, da se: 

• pritožbi ugodi in se razveljavi odločitev o ukrepu, 

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

• pritožbo kot neutemeljeno zavrne. 

(3) O pritožbi zoper vzgojne ukrepe (opomin, ukor) odloča pritožbena komisija, razen 
zoper izključitev in pogojno izključitev, o katerih odloča svet šole. 

14. člen 

(odškodninska odgovornost) 

Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o 
odgovornosti za škodo. 

15. člen 

(kazenska in prekrškovna odgovornost) 

Z dopolnjenimi štirinajstimi leti nastopi za mladoletnika kazenska in prekrškovna 
odgovornost. 

16. člen 
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(sodno varstvo)  

Zoper odločitev sveta šole se lahko sproži upravni spor. 

17. člen 

(uveljavitev pravilnika) 

Vsakršna sprememba tega akta je sprememba šolskih pravil in zahteva postopek, 

naveden v Šolskih pravilih.  

Pravilnik začne veljati dne 4. 1. 2021 

 

 

 

Ravnatelj  

mag. Aljoša Brlogar  


