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Na osnovi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010)  ravnatelj Ekonomske 

šole Murska Sobota, organizacijske enote Srednja šola in gimnazija po predhodnem mnenju učiteljskega 

zbora, skupnosti dijakov in sveta staršev    d o l o č a  

  

  

ŠOLSKA PRAVILA 

  

1. Hišni red  

Pravilnik o hišnem redu je sestavni del Šolskih pravil in njihova priloga in je objavljen posebej.  

  

 

2. Podeljevanje pohval, nagrad in priznanj dijakom  

Podeljevanje pohval, nagrad in priznanj dijakom je urejeno s posebnim pravilnikom, ki je priloga in sestavni 

del Šolskih pravil in je objavljen posebej.  

  

 

3. Način sodelovanja s starši  

Šola sodeluje s starši preko oddelčnih roditeljskih sestankov, ki jih razredniki skličejo vsaj enkrat v 

ocenjevalnem obdobju.   

  

Kot obliko individualnega svetovanja in informiranja staršev izvaja šola govorilne ure učiteljev. Govorilne 

ure bodo potekale vsak 2. torek v mesecu po razporedu, ki bo objavljen na spletni strani šole.  

  

Razredniki se lahko s starši dogovorijo za druge oblike sodelovanja.  

  

  

4. Pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti  

  

(1) Dijak ima pravico in dolžnost prisostvovati pri pouku v skladu z izobraževalnim programom, 

šolskim koledarjem, letnim delovnim načrtom šole, pedagoško pogodbo, Pravilnikom o prilagajanju 

šolskih obveznosti in drugimi predpisi.  

  

(2) Starši o vzroku odsotnosti obvestijo šolo (razrednika) najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne 

odsotnosti.  

  

Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v zgoraj navedenem roku, razrednik oziroma šola o odsotnosti 

dijaka obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh od prvega dne odsotnosti, razen, če se s starši ni 

drugače dogovorila.  

  

(3) Starši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka k pouku razrednika pisno obvestiti o 

razlogu odsotnosti. Starši morajo izostanek  opravičiti pisno, na obrazcih, ki jih izda šola in jih dobijo 

pri razredniku.   

  

Za več kot petdnevni izostanek morajo obvezno priložiti potrdilo dijakovega osebnega zdravnika. 

Dijak lahko prinese zdravniško potrdilo tudi v primeru krajšega izostanka. Na zahtevo razrednika mora 

dijak zdravniško opravičilo prinesti, če je odsoten manj kot pet dni. Zdravniško potrdilo je priloga 

opravičila.   
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(4) Odsotnost od pouka dovoli učitelj za uro, ki jo vodi.   

  

Če je tisti dan potrebna daljša odsotnost dijaka od ene ure, pa na šoli ni razrednika, dovoli odsotnost 

učitelj, ki ga je dijak prosil za odsotnost za uro, ki jo vodi. Odsotnost v obeh primerih učitelj vpiše v 

dnevnik in o odločitvi čim prej obvesti razrednika.   

  

(5) V skladu s 13. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah lahko starši ali ob soglasju staršev 

športne, kulturne oziroma druge organizacije ali šole, o vzroku odsotnosti obvestijo šolo najkasneje v 

treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti.  V tem primeru mora biti obvezno priloženo pisno 

soglasje staršev. Pisno soglasje staršev razredniki upoštevajo kot opravičilo staršev. Če pisnega 

soglasja pred odsotnostjo ni bilo mogoče dobiti, morajo odsotnost pisno opravičiti starši v skladu s 

Šolskimi pravili.    

  

(6) Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu.  

  

  

5. Upravičeni razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka  

  

Dijaku se zaradi utemeljenih razlogov lahko dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka.  

  

Starši v pisni obliki o razlogih obvestijo razrednika, ki na podlagi presoje razlogov dovoli zamujanje ali 

predčasno odhajanje od pouka.   

  

  

6. Način odločanja o oprostitvi sodelovanja dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov in način 

vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku  

  

Če dijak iz zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri določenih oblikah pouka, mora v treh dneh 

od začetka pouka v šolskem letu o tem razredniku predložiti potrdilo z napotki zdravnika. Če nastanejo 

zdravstveni razlogi med šolskim letom, mora razredniku predložiti potrdilo z napotki zdravnika  v treh dneh 

od nastanka razlogov.  

  

Razrednik v treh dneh od prejema zdravniškega potrdila pisno predlaga ravnatelju oprostitev sodelovanja 

dijaka pri pouku. Predlogu priloži zdravniško potrdilo.  

  

Ravnatelj v treh dneh od predloga razrednika pisno odloči o oprostitvi dijaka in z odločitvijo seznani 

razrednika, svetovalno službo, dijaka in učitelja predmeta, pri katerem je dijak oproščen določenih oblik 

pouka.  

  

Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri določenih predmetih, učitelj na podlagi navodil zdravnika 

individualno usmerja v dejavnost, ki ne ogroža njegovega zdravja.  

 

Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku posameznega predmeta, 

se vključi v druge dejavnosti v skladu z odločitvijo strokovnega aktiva.  
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7. Način obravnave dijaka, ki mu je začasno prepovedana prisotnost pri uri pouka oziroma pouku 

določenega dne in način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času začasne prepovedi 

prisotnosti pri pouku oziroma pouku določenega dne   

  

(1) Dijaku se v primeru, če ogroža življenje in zdravje dijakov oziroma drugih ali moti pouk, lahko začasno 

prepove prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega dne.  

  

(2) Dijaku, ki onemogoča normalen potek pouka, lahko učitelj poleg vzrokov iz 20. člena Pravilnika o 

šolskem redu v srednjih šolah, v skrajnem primeru prepove prisostvovati pri njegovi učni uri s tem, 

da mora zapustiti prostor. Dijak, ki je moral zapustiti učno uro, mora opravljati le tiste aktivnosti, ki 

mu jih je dovolil oziroma naložil učitelj in to v prostoru, ki mu ga je določil (kabinet, pred učilnico, v 

svetovalni službi, pri varnostniku, idr.).  

  

Šteje se, da dijak onemogoča normalen potek pouka, če s svojim vedenjem tako izrazito moti učitelja 

in skupino, da učitelj ne more več kakovostno voditi ure in se za takšno dejanje lahko izreče vzgojni 

ukrep. Za onemogočanje normalnega poteka pouka se šteje tudi nepripravljenost dijaka za pouk, 

predvsem predpisana oprema, ki je nujna za izvajanje pouka,  neopravljene zadolžitve (npr. domača 

naloga, idr.), ki so pogoj za minimalno sodelovanje pri pouku in neprinašanje učnih pripomočkov k 

pouku posameznega predmeta (npr. učbeniki, zvezki za šolsko delo, idr.). Učitelj lahko izreče prepoved 

prisostvovanja pri pouku posameznega predmeta. 

  

Prepoved začasnega prisostvovanja pri učni uri lahko učitelj izreče največ trem dijakom.  

  

O izrečeni prepovedi in razlogih mora  poročati razredniku takoj, ko je mogoče. Prepoved evidentira v 

mapo vzgojnih ukrepov oddelka. Takšna odsotnost dijaka se ne šteje kot neopravičena.  

  

(3) O prepovedi prisotnosti pri pouku celotnega dne odloča ravnatelj na podlagi predloga učitelja ali 

razrednika. 

  

  

8. Pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim 

omrežjem  

  

Pri pouku in drugih aktivnostih, ki jih organizira šola, je prepovedana uporaba osebnih naprav za 

povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.  

  

V primeru, da dijak uporablja zgoraj navedene naprave, ali jih ima odložene na mizi lahko učitelj navedeno 

napravo zaseže, upoštevajoč koristi drugih udeležencev v učnem procesu. Zaseženo napravo učitelj lahko 

zadrži do konca pouka tistega dne, ko je bila naprava zasežena in jo vrne dijaku pred odhodom iz šole istega 

dne, ali do prihoda staršev, če so bili o tem obveščeni in se je strokovni delavec s starši tako dogovoril. 

Starši prevzamejo napravo v tajništvu šole. Dijaku se lahko izreče vzgojni ukrep. 

  

  

9. Zagotavljanje varnosti in zdravja dijakov  

  

(1) Šola bo s preventivnim delovanjem ozaveščala dijake o varstvu okolja, zdravem načinu življenja in 

izrabi prostega časa, varovanju pred različnimi nevarnostmi in tveganji, različnih vrstah nasilja, 

tveganjem sploh. V okviru pouka in drugih šolskih aktivnosti (OIV, ID) jim bo ponujala znanje in 

veščine, kako naj zdravo živijo, kako naj se zavarujejo pred različnimi nevarnostmi in tveganji 

(nezgode, kajenje, uživanje alkohola in drugih drog, druge zasvojenosti, različne vrste nasilja, tvegano 

spolno vedenje).  
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(2) Šola skrbi za varnost in zdravje dijakov z upoštevanjem normativov in standardov ter drugih predpisov, 

ki urejajo varnost in zdravje pri delu. Za nesreče in poškodbe, ki so se zgodile zaradi neupoštevanja 

varnostnih ukrepov s strani dijakov, odgovarjajo dijaki sami.  

  

(3) Zaradi varnosti in zdravja dijakov šola zahteva ustrezno opremo pri laboratorijskih vajah, terenskih 

vajah, športni vzgoji, športnih dnevih in na strokovnih ekskurzijah. Pravila in navodila v zvezi s tem 

določijo strokovni aktivi za posamezno predmetno področje v 14-tih dneh po začetku veljavnosti 

Šolskih pravil. Pravila in navodila morajo biti objavljena na vidnem mestu v prostoru, kjer poteka pouk 

posameznega predmeta. Pravila in navodila podpiše vodja aktiva po vnaprejšnji uskladitvi z 

ravnateljem šole.  

  

Pravila in navodila v zvezi z ekskurzijami, javnimi prireditvami, praktičnim izobraževanjem pri 

delodajalcu (PID) ter drugimi aktivnostmi v okviru OIV oziroma ID določijo za PID vodje PID-a, za 

ekskurzije in ostale aktivnosti v okviru OIV in ID pa nosilci teh aktivnosti v 14-tih dneh po začetku 

veljavnosti Šolskih pravil. Pravila in navodila za PID podpiše  vodja PID-a, za ekskurzije in druge 

aktivnosti v okviru OIV oziroma ID pa učitelj, zadolžen za to področje po predhodni uskladitvi z 

ravnateljem šole. S pravili in navodili seznani dijake pred aktivnostmi organizator PID-a oziroma vodja 

posamezne aktivnosti.  

  

Dijaki morajo pravila in navodila upoštevati. Neupoštevanje se šteje za kršitev Šolskih pravil.  

  

(4) Pri izvajanju zdravstvenega varstva dijakov šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi v njenem  šolskem 

okolišu, predvsem pri izvedbi obveznih zdravstvenih pregledov in obveznih cepljenj dijakov.  

  

(5) V času pouka in drugih šolskih aktivnosti nudi poškodovanemu dijaku ali dijaku, ki kaže znake 

bolezni, najnujnejšo pomoč učitelj, ki izvaja aktivnosti. Če je potrebno, učitelj dijaka napoti v 

Zdravstveni dom Murska Sobota v spremstvu ene zaposlene osebe ali varnostnika ali pokliče reševalno 

vozilo. V primeru, da je bil dijak napoten k zdravniku, učitelj oziroma šola obvesti starše.   

 

10. Prepovedi  

  

V šoli je prepovedano:  

• kajenje v šolskih prostorih in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih,  

• psihično in fizično nasilje,  

• uživanje alkohola in drugih drog,  

• prisostvovanje pod vplivom alkohola in drugih drog,  

• posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog,  

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

• uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem,  

• zvočno in slikovno snemanje brez izrecnega predhodnega soglasja snemanega učitelja ali dijakov, 

• obnašanje v nasprotju z določili Pravilnika o šolskem redu, s šolskimi pravili in navodili delavcev šole.  
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11. Kršitve Pravilnika o šolskem redu in Šolskih pravil  

  

(1)   Lažje kršitve so:  

• neprimeren odnos do pouka (zamujanje pouka ali drugih šolskih obveznosti; večkratna pomanjkljiva 

oprema za šolsko delo; motenje šolskih aktivnosti kljub opozorilom učitelja; pogosto neizvajanje ali 

odklanjanje učiteljevih navodil o zadolžitvah v zvezi s poukom; blažji poskusi goljufanja pri pouku);  

• neprimeren odnos do dijakov ali delavcev šole in do njihove lastnine (objestno in nespodobno vedenje 

do sošolcev, učiteljev in delavcev šole ter nespoštovanje njihove lastnine);  

• nedovoljeno zvočno in slikovno snemanje brez izrecnega predhodnega soglasja snemanega učitelja ali 

dijakov, 

• neprimeren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja (kršenje hišnega reda; neprimerno vedenje, 

ki škodi ugledu šole);  

• neupoštevanje določil o kajenju;  

• uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v nasprotju 

z določili šolskih pravil;  

• neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja;   

• do 10 ur neopravičene odsotnosti od pouka (neopravičena odsotnost od posamezne ure pouka, ki je 

rezultat odločitve dijaka – »špricanje« ali večje dijakove malomarnosti pri postopku opravičevanja. 

Zamuda pouka lahko po odločitvi razrednika šteje za neopravičeno uro).  

  

(2)  Težje kršitve so:  

• ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin razrednika (za ponavljajočo kršitev 

se lahko šteje že drugo kršenje, posebej, če je bilo storjeno na predrzen način);  

• uživanje alkohola;  

• samovoljna prisvojitev tuje stvari;  

• ponarejanje (ponarejanje rezultatov pisnih izdelkov; ponarejanje opravičil, podpisov staršev; lažno 

prikazovanje identitete);  

• žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole ali drugih (zmerjanje, žaljive obdolžitve, žalitve v sredstvih 

obveščanja, sporočila v pisnih in elektronskih medijih);  

• posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev;  

• neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu;  

• namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine;  

• od 10 do 20 ur neopravičene odsotnosti od pouka.  

  

(3)   Najtežje kršitve so:  

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

• psihično ali fizično nasilje;  

• uživanje alkohola ali drugih drog,  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 od pouka 35 ur v šolskem letu oziroma v sorazmernem deležu pri krajši 

organizaciji pouka v šolskem letu.  
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Strokovni delavec, ki sumi, da je dijak v vinjenem stanju, o tem obvesti ravnatelja. Ravnatelj  lahko v takem 

primeru za ugotovitev dejanskega stanja odredi preizkus z alkotestom, ki ga opravi pooblaščena 

inštitucija. V primeru, da je dijak pri preizkusu alkoholiziranosti pozitiven, plača preizkus sam ali njegovi 

starši. V šoli je dovoljena stopnja alkohola v krvi 0 mg alkohola/kg krvi. 

  

(4) Vse kršitve se vpisujejo v vzgojno mapo oddelka.  

  

(5) Pri krajši organizaciji pouka se uporablja sorazmerni delež neopravičenih ur z ozirom na čas trajanja 

pouka.  

  

(6) Za kršitve, določene s pravilnikom in šolskimi pravili, se določajo alternativni ukrepi ali izrekajo 

vzgojni ukrepi.   

  

Alternativni ukrepi so:  

• pobotanje oziroma poravnava,  

• poprava škodljivih posledic ravnanja,  

• opravljanje dobrih del,  

• premestitev v drug oddelek istega izobraževalnega programa.   

  

Alternativni ukrep se dijaku lahko določi večkrat.  

  

Vzgojni ukrepi so:  

• opomin,  

• ukor razrednika,  

• ukor oddelčnega učiteljskega zbora,  

• ukor učiteljskega zbora,  

• pogojna izključitev,   

• izključitev.  

  

 (7) Pritožba  

  

Zoper akt o izreku opomina, ukora razrednika, ukora oddelčnega učiteljskega zbora dijak ali starši vložijo 

pisno pritožbo na ravnatelja, zoper akt o izreku ukora učiteljskega zbora in pogojne izključitve vložijo pisno 

pritožbo na pritožbeno komisijo oziroma komisijo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: pritožbena 

komisija), zoper akt o izreku izključitve pa na svet zavoda.  

  

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

  

12. Veljavnost Šolskih pravil  

  

Šolska pravila začnejo veljati 30. dan po javni objavi.   

  

Murska Sobota,  oktober 2016  

  

         Ravnatelj: 

         Darko Petrijan, univ. dipl. ekon. 


