
SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA ŠOLA MARIBOR 
 
 

ŠOLSKA PRAVILA – ŠOLSKI RED 
 
 

Šolska pravila – šolski red določi ravnatelj po predhodno pridobljenem mnenju 
učiteljskega zbora, skupnosti dijakov in sveta staršev (3. člen Pravilnika o šolskem redu v 
srednjih šolah – UL RS, 30/2018). 
 
Pripravljena in sprejeta so na osnovi Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni 
list RS, št. 30/2018, 26. 4. 2018). S šolskimi pravili šola seznani starše in dijake pred 
začetkom veljavnosti.  
 

1. člen 
Splošna določila 

 
S šolskimi pravili se določi:  
- merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom,  
- načini sodelovanja s starši, 
- vzgojno delovanje šole,  
- pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti,  
- upravičene razloge za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka,  
- upravičene razloge za oprostitev prisotnosti dijaka pri pouk in način vključitve dijaka 

v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja,  
- način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času prepovedi prisotnosti pri 

pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela šole, 
- način obravnave dijaka, ki mu je začasno prepovedana prisotnost pri uri pouka 

oziroma pri pouku določenega dne, 
- pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in 

telekomunikacijskim omrežjem.  
 
  S šolskimi pravili se lahko določi:  

- hišni red,  
- druge pravice, dolžnosti, prepovedi, kršitve, alternativne ukrepe ter pravila o varnosti 

in zdravju, ki niso določena s tem pravilnikom,  
- število ur neopravičene odsotnosti, ki šteje za lažjo oziroma težjo kršitev,  
- druga pravila šolskega reda v skladu z drugimi predpisi. 

 
2. člen 

 
Merila in postopek za podeljevanje pohval 

 
Učitelji lahko pri svojih urah pouka vpisujejo pohvale, pa tudi opažanja in mnenja o 
prizadevnosti dijakov v aplikacijo eAsistent.  

 
Predloge za pohvalo dijaka lahko predlagajo učitelji, mentorji, razrednik in ravnatelj. 
Predloge s sklepom potrdi učiteljski zbor. 
 
Pohvale so lahko pisne in ustne. Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini dijakov in jih 
podeli mentor dejavnosti ali ravnatelj. 
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     Kriteriji za pisno pohvalo: 
 

- odličen učni uspeh, 
- vzorno vedenje in druge odlike v času izobraževanja, 
- uspešnost na tekmovanjih v znanju in praktičnih veščinah na področju lesarstva in 

gozdarstva na šolski, regijski in državni ravni, 
- uspešnost v raziskovalni dejavnosti, pri projektih, 
- vidni rezultati na področju šolskih športnih aktivnosti, 
- uspešnost na umetniškem in kulturnem področju, 
- nudenju individualne pomoči pri učenju ali delu sošolcem, 
- uspešnost na tekmovanju lesarskih šol – lesarijadi, 
- širjenje ugleda šole. 

 
     Pohvala je lahko izrečena: 

-   v obliki listine, 
- kot knjižna ali materialna nagrada. 

 
      Pohvalo podeli razrednik v razredu, ravnatelj šole ali pooblaščena oseba pa na javni 

prireditvi šole. 
 

3. člen 
 

Način sodelovanja s starši  
 

Razredniki se o načinih sodelovanja s starši dogovorijo na prvem roditeljskem sestanku. 
Sodelovanje poteka na pogovornih urah, roditeljskih sestankih, s pomočjo elektronske 
pošte, če se tako dogovorijo. Obveščanje staršev ali njihovih zakonitih zastopnikov poteka 
na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, po potrebi tudi z individualnimi pisnimi 
obvestili, lahko tudi s pomočjo elektronske pošte.  

 
4. člen 

 
Pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti 

 
Odsotnost od pouka se opravičuje v skladu z določbami Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju  šolah (Uradni list RS 
68/2017, ki se prične uporabljati 1. 9. 2018). 
 
Če dijak zamudi pouk iz neopravičenega razloga, je izostanek od pouka pri tisti šolski uri 
neopravičen. Starši, skrbniki oziroma polnoletni dijak o vzroku odsotnosti dijaka ali svoji 
odsotnosti obvestijo šolo - razrednika najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne 
odsotnosti. Če tega ne storijo, šola – razrednik o odsotnosti mladoletnega dijaka obvesti 
starše dijaka naslednji dan, v primeru polnoletnosti pa dijaka samega. Šola – razrednik 
odloči o upravičenosti odsotnosti dijaka na podlagi ustreznega opravičila o odsotnosti v 
treh delovnih dneh po prejemu opravičila. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi 
presoje vzroka odsotnosti v opravičilu. 
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5. člen 

 
Utemeljeni razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka 

 
Dijaku se zaradi utemeljenih razlogov (neurejene in slabe prometne zveze, težak socialno-
ekonomski položaj družine …) lahko dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. 
Utemeljenost razlogov presodi razrednik. Zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka ne 
sme presegati polovice šolske ure. V primeru, da gre za daljši čas, mora razrednik 
pridobiti soglasje razrednega učiteljskega zbora. Če je le mogoče in izvedljivo, dijak 
zamujene ure nadomesti bodisi z individualnim delom, ki ga določi učitelj, pri katerem 
zamuja oz. predčasno odhaja od pouka bodisi s prisotnostjo pri pouku v okviru drugega 
oddelka. 
 

6. člen 
 

Oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku 
 

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 

 
Dijaka, ki je iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri pouku, lahko učitelj 
primerno zaposli in ga vključi v drugo dejavnost. O oproščenosti sodelovanja presodijo 
razrednik ali učitelj oz. strokovni aktiv na podlagi  pisnih dokazil. V ustrezno rubriko v 
eAsistentu razrednik vpiše obdobje, ko je dijak oproščen sodelovanja pri določenem 
predmetu. 
Dijaki, ki manjkajo pri praktičnem pouku, morajo manjkajoče ure nadoknaditi. Sem ne 
sodijo ure, ko so bili odsotni zaradi zdravljenja v bolnišnici ali napotitve na druge 
obveznosti s strani šole. 
 

7. člen 
 

Začasna prepoved prisotnosti pri pouku 
 

Način obravnave dijaka, ki mu je začasno prepovedana prisotnost pri uri pouka oziroma 
pri pouku določenega dne, in način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času 
 
Šola lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela 
šole, če s svojim ravnanjem ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje 
oziroma življenje ali zdravje drugih (56. člen ZPSI). Prepoved lahko traja največ do konca 
šolskih obveznosti tistega dne, v primeru hujših ali dolgotrajnejših posledic kršitve pa 
lahko največ do zaključka postopka vzgojnega ukrepanja. 

 
Prestavila iz zadnjega odstavka na drugi. Dijak, ki je moral zapustiti učno uro, mora ostati 
po navodilu učitelja pred učilnico ali v drugem šolskem prostoru in opravljati le tiste 
aktivnosti, ki jih je določil učitelj. 
 
Učitelj evidentira dijakovo odsotnost v dnevnik (eAsistent),  kršitev in ukrep pa  zabeleži v 
razrednikovo mapo. 
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Šola lahko zaseže predmete, s katerimi dijak ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje 
življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih ali povzroča oziroma bi lahko 
povzročil materialno škodo. Če gre za predmet, s katerim lahko dijak stori kaznivo dejanje 
ali ima elemente kaznivega dejanja, mora šola o tem obvestiti pristojne organe pregona in 
ravnati v skladu z njihovimi navodili. 
 
Šola o prepovedi prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole oziroma 
o zasegu predmetov dijaku izda sklep najpozneje do konca pouka tistega dne. Zoper sklep 
lahko dijak vloži pritožbo na komisijo za varstvo pravic (80. čl. ZPSI). Učitelj, pri katerem 
pride do zgoraj navedenega ogrožanja, o tem obvesti razrednika ali ravnatelja, ki izdata 
ustrezen sklep.  
 

8. člen 
 

Pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in 
telekomunikacijskim omrežjem 

 
Prenosne telefone morajo dijaki izklopiti med poukom in drugimi šolskimi aktivnostmi. V 
primeru, da ima dijak vklopljen prenosni telefon in z njegovo uporabo moti učni proces, 
lahko učitelj prenosni telefon odvzame, vendar mu ga mora takoj po učni uri vrniti. Učitelj 
lahko zahteva, da dijaki pred pričetkom ure prenosne telefone odložijo na določeno mesto. 
Dijak vzame svoj prenosni telefon po koncu ure. 
 

9. člen 
 

Vzgojni ukrepi 
 
Skladno z veljavnim Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 
30/2018, 26. 4. 2018) se v primeru kršitev izrekajo naslednji vzgojni ukrepi: opomin 
razrednika, ukor razrednika, ukor ravnatelja in izključitev (6. čl. Pravilnika o šolskem 
redu).  
 
Za kršitve, zaradi katerih se lahko izrečeta vzgojna ukrepa opomin ali ukor, se postopek 
vzgojnega ukrepanje uvede najpozneje v tridesetih dneh od dneva, ko se je izvedlo za 
kršitev in dijaka, ki je kršitev storil. Ravnatelj je pristojen (slogovna sprememba) za 
uvedbo in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja in izrek vzgojnega ukrepa, za katerega 
se lahko izreče izključitev iz šole. Za ostale kršitve je pristojen pa razrednik. O pritožbi 
zoper izrečena vzgojna ukrepa opomin in ukor (slogovna sprememba) je pristojna 
komisija za varstvo pravic, za izrečen ukrep pogojne izključitve in izključitve pa je 
pristojen svet šole.  
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10. člen 

 
Izrek vzgojnih  ukrepov 

 
Kdo ga 
izreče? 

Vzgojni 
ukrep 

Neopravičene ure 

razrednik 
opomin 
razrednika 

do 10 ur 

razrednik 
ukor 
razrednika 

11 - 20 ur 

ravnatelj 
ukor 
ravnatelja 

21 – 35 ur 

ravnatelj izključitev 

najtežje kršitve, 
neopravičeno 

izostajanje nad 35 
ur 

 
 
                                                               10. a člen 
 

Opomin razrednika 
 
Opomin razrednika se lahko izreče za naslednje kršitve 
 
- neopravičeno odsotnost, ki znaša do 10 ur v šolskem letu, 
- 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 zavračanje učiteljevih navodil o zadolžitvah v zvezi s poukom), 
- neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ter do njihove lastnine (objestno in 
nespodobno vedenje do sošolcev, učiteljev in delavcev šole ter nespoštovanje njihove 
lastnine), 
- neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja (kršenje hišnega reda, neprimerno 
vedenje, ki škodi ugledu šole), 
- kajenje na območju šole,  
- uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim 
omrežjem v nasprotju z določili šolskih pravil oziroma navodili učitelja 
- neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja, 
- neprimeren odnos do šolske malice. 
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10. b člen 

 
Ukor razrednika 

 
Ukor razrednika se lahko izreče za naslednje kršitve 
 
- neopravičena odsotnost, ki znaša od 11 do 20 ur v šolskem letu, 
- ponavljajoče se kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin razrednika, 
- uživanje alkohola, 
- samovoljna prisvojitev tujih stvari, 
- ponarejanje (rezultatov pisnih izdelkov, opravičil, podpisov staršev, lažno prikazovanje 
identitete, goljufanje pri pisnem ali ustnem preverjanju znanja ipd.), 
- žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih (zmerjanje, žaljive obdolžitve, žalitve v 
sredstvih obveščanja – napisi, sporočila v pisnih ali elektronskih medijih),  
- posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev, 
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, 
- namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine. 

 
10. c člen 

 
Ukor ravnatelja 

 
Ukor ravnatelja se lahko izreče za naslednje kršitve 
 
- neopravičena odsotnost, ki znaša od 22 do 35 ur v šolskem letu, 
- ponavljajoče se kršitve, za katere je bil dijaku izrečen ukor razrednika, 
- snemanje, fotografiranje, dajanje podatkov na medmrežje brez dovoljenja, 
- psihično ali fizično nasilje, 
- kajenje na prepovedanih prostorih, uživanje alkohola ali drugih drog, uživanje oziroma 
prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog, 
- prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog, 
- prinašanje ali posredovanje nevarnih predmetov ali sredstev, 
- samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti,  
- posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost 
premoženja,  
- namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja,  
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je povzročilo težjo telesno 
poškodbo ali večjo materialno škodo.  
 
Vse kršitve se vpisujejo v mapo oddelka. O primerih najtežjih kršitev, še posebno o vseh 
oblikah nasilja in posedovanja nevarnih predmetov in sredstev, morajo razrednik, starši ali 
dijak obvestiti ravnatelja in svetovalno službo. 
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10. č člen 

 
Izključitev iz šole 

 
Dijaka se lahko izključi iz šole zaradi naslednjih kršitev (56.a čl. ZPSI): 
 
– 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 in več ur v šolskem letu. 

 
10. d člen 

 
Trajanje izključitve 

 
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 prvega odstavka tega člena 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 tega člena se postopek lahko 
uvede v tridesetih dneh od dneva, ko je dijak storil kršitev. 
 

10. e 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 predhodno navedene kršitve. Če dijak v 
pogojnem obdobju stori predhodno navedene kršitve  iz 10. č člena, se pogojna izključitev 
lahko prekliče in se izvede postopek izključitve. 
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                                                             10. f člen 

 
Postopki izrekanja vzgojnih ukrepov 

 
 

V postopku ugotavljanja kršitve ima dijak pravico do zagovora, pri katerem lahko 
sodelujejo starši mladoletnega dijaka, starši polnoletnega pa le, če dijak s tem soglaša. Če 
starši odklonijo sodelovanje ali z njimi ni bilo možno vzpostaviti stika, se zagovor dijaka 
lahko izvede brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka lahko pri zagovoru sodeluje 
strokovni delavec šole.  
 
Pri izbiri ukrepa se upoštevajo 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.  
 
Če se po preučitvi vseh okoliščin ugotovi, da dijak potrebuje pomoč oziroma svetovanje, 
se lahko postopek vzgojnega ukrepanja preloži ali ustavi.  
 
Za kršitve, ki imajo elemente kaznivega dejanja, se postopek uvede v treh mesecih od 
dneva, ko se je izvedelo za kršitev dijaka, ki je kršitev storil, za druge kršitve pa v 
tridesetih dneh od dneva, ko je dijak storil kršitev. 

 
O vzgojnem ukrepu se dijaku vroči pisni sklep v osmih dneh po izreku vzgojnega ukrepa.  
Akt o izreku vzgojnega ukrepa mora biti obrazložen in vsebovati mora pouk o pravnem 
varstvu. (9.čl. Pravilnika o šolskem redu) 
 
O izrečen vzgojnem ukrepu se dijaku osebno vroči pisni sklep v osmih dneh po njegovem 
izreku ali pošlje staršem po pošti. Vse kršitve se vodijo v mapi oddelčne skupnosti. 
 
O primerih najtežjih kršitev, še posebno ob vseh oblikah nasilja in posedovanja nevarnih 
predmetov in sredstev, morajo razrednik, starši ali dijak obvestiti ravnatelja in svetovalno 
službo.  
 

10. g člen 
                                           

Pritožba zoper vzgojni ukrep 
 
Dijak se lahko zoper izrečeni vzgojni ukrep pritoži v osmih dneh po prejemu pisnega 
sklepa (namesto pisne odločitve) o izrečenem vzgojnem ukrepu. O pritožbi odloči pristojni 
organ, določen z zakonom, v petnajstih dneh po prejemu pritožbe tako, da se:  
 
1. pritožbi ugodi in se razveljavi odločitev o ukrepu,  
2. pritožbi ugodi in odloči, da se postopek ukrepanja ponovi in o ukrepu ponovno odloči,  
3. pritožbo kot neutemeljeno zavrne.  
Za odločanje o pritožbi zoper izrečene ukrepe opomin in ukor je pristojna komisija za 
varstvo pravic, o pritožbi zoper izključitev pa svet šole.  
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11. člen 

 
Alternativni ukrepi 

 
Razrednik ali ravnatelj se lahko namesto vzgojnega ukrepa odločita za alternativni  ukrep, 
pod pogojem, da dijak s tem soglaša. Alternativni ukrepi se lahko dijaku določijo namesto 
katerega koli vzgojnega ukrepa, razen izključitve. Alternativni ukrep se lahko dijaku 
določi večkrat. 
 
Alternativni ukrepi so: 
 

  - pobotanje oziroma poravnava, 
  - poprava škodljivih posledic ravnanja, 
  - opravljanje dobrih del, 

                 - premestitev v drug oddelek istega izobraževalnega programa  
                 - opravljanje nalog in obveznosti, izven načrtovanega časa. 

 
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. 
Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je dijaku omogočeno obiskovanje pouka. 
  
Z vsebino in načinom izvrševanja alternativnega ukrepa se seznani dijaka in starše, starše 
polnoletnega dijaka pa, če dijak s tem soglaša. Če dijak z določenim alternativnim 
ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v določenem roku, se mu izreče 
vzgojni ukrep.  

  
12. člen 

 
Prilagajanje šolskih obveznosti 

 
Šolske obveznosti se prilagodijo dijakom šole, ki:  
- se vzporedno izobražujejo, 
- so dijaki s posebnimi potrebami skladno z odločbo o usmeritvi,  
- izostajajo zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  
- so nadarjeni dijaki,  
- so perspektivni športniki, 
- so vrhunski športniki,   
- se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in 

kulturne prireditve ter izmenjave,  
- sodelujejo pri drugih športnih in kulturnih dejavnostih,  
- prihajajo iz tuje države, 
- imajo druge utemeljene razloge. 
 

 
12. a člen 

 
Pogoji za pridobitev pravice do prilagoditve opravljanja obveznosti 

 
Dijak kulturnik si lahko pridobi pravico do prilagoditve opravljanja obveznosti, če se vzporedno 
izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo veljavni program ali aktivno sodeluje v 
javnem kulturnem društvu, v skladu z obstoječo zakonodajo.  
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Dijak športnik si lahko pridobi pravico do prilagoditve opravljanja obveznosti, če je registriran pri 
nacionalni panožni športni zvezi in se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih 
zvez, ali dijak, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z zakonom o športu. 

 
Dijak tekmovalec si lahko pridobi pravico do prilagoditve opravljanja obveznosti, če se pripravlja 
na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno društvo, združenje ali 
pristojni organ uvrsti na ta tekmovanja. Po enakih izhodiščih se obravnava tudi dijaka 
raziskovalca, umetnika ali drugega nadarjenega dijaka. 
 

12. b člen 
 

Postopek podelitve pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti 
 
Pisno vlogo za pridobitev pravice do prilagoditev obveznosti dijaki oziroma starš mladoletnega 
dijaka vložijo do 30. septembra tekočega šolskega leta, iz utemeljenih razlogov lahko tudi med 
šolskim letom. Vlogi priložijo ustrezna dokazila skladno  s 3. členom Pravilnika o prilagoditvah 
šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli.  
 
O pridobitvi pravice odloča ravnatelj s sklepom v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. 
Pravica do prilagoditve velja za tekoče  šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa le za določen čas v 
šolskem letu. 
 

12. c člen 
 

Osebni izobraževalni načrt 
 
Šola v petnajstih dneh po izdaji sklepa pripravi osebni izobraževalni načrt, v sodelovanju z 
dijakom in starši mladoletnega dijaka. Z osebnim izobraževalnim načrtom se dijaku prilagodi 
izvedba pouka in druge pravice in obveznosti dijaka in šole. Pri pripravi osebnega izobraževalnega 
načrta se upošteva 5. člen Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti.  

 
12. č člen 

 
Mirovanje pravice do prilagoditev 

 
Mirovanje pravice do prilagoditev ureja 6. člen Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti.  
 
Dijaku, ki mu je šola prilagodila obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje:  
- če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu, 
- če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih, 
- če mu je izrečen ukor, 
- v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe.  
 
O mirovanju in obdobju mirovanja odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem 
mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi. O odločitvi obvesti oddelčni učiteljski zbor.  
 

12. d člen 
 

Prenehanje pravice do prilagoditev 
 
Prenehanje pravice do prilagoditev ureja 7. člen Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti.  
Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditve preneha:  
- če ob poteku obdobja mirovanja pravice do prilagoditev ne popravi ocen, 
- če preneha pogoj za pridobitev pravice do prilagoditev, 
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- če je izključen iz šole, 
- na njegov predlog oziroma predlog staršev mladoletnega dijaka, 
- s potekom obdobja, za katerega mu je bila pravica do prilagoditve podeljena.  
 
O prenehanju pogoja za pridobitev pravice do prilagoditev morajo dijak oziroma starši 
mladoletnega dijaka obvestiti šolo v petih delovnih dneh po prenehanju pogoja. O prenehanju 
pravice do prilagoditve odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku oziroma staršem 
mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi. O odločitvi obvesti učiteljski zbor in tiste, s 
katerimi je šola uskladila osebni izobraževalni načrt.  
 

12. e člen 
 

Pritožba na sklep  
 
O pritožbi skladno z 8. členom Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti odloči pritožbena 
komisija. Zoper sklep o zavrnitvi vlogi oziroma o prenehanju pravice do prilagoditev je dovoljena 
pritožba na pritožbeno komisijo, ki od tem odloči  v petnajstih dneh po prejemu pritožbe.  
 

13. člen 
 

Informiranje dijakov 

Dijaki so redno in pravočasno obveščeni o: 

- šolskih in obšolskih dejavnostih, 
- poteku pouka v primeru odsotnosti učiteljev (nadomeščanja), 
- razporedu dežurstev, 
- športnih dnevih in možnostih izbire glede udeležbe na njih, 
- razporedu obveznih izbirnih vsebin (športni dnevi, kulturni dnevi, strokovne ekskurzije), 
- izpitnih rokih in razporedih, 
- sistematskih zdravniških in zobozdravniških pregledih 
- delovanju Dijaške skupnosti, 

Informacije dobijo z okrožnicami,  pri razredniku, v eAsistentu,  na oglasni deski šole oziroma na 
spletni strani šole. 

14. člen 
Obveznosti staršev 

Sproti spremljajo napredek svojega otroka tako, da se udeležujejo govorilnih in pogovornih ur 
razrednika in po potrebi drugih učiteljev. Če zaznajo, da je njihov otrok v stiski in ob zapletih in 
težavah najprej poskusijo problem rešiti skupaj z učiteljem in razrednikom, nato s svetovalno 
službo, na koncu pa z vodstvom šole. Pravočasno poravnavajo denarne obveznosti svojih otrok. V 
primeru odsotnosti svojega otroka morajo starši zanj sporočiti odjavo šolske malice do 9. ure v 
tajništvo šole na telefon 02 421 66 50. 

 
Maribor, 30. 11. 2018                                                         Ravnatelj:  Aleš Hus, univ. dipl. inž.les. 

 


