
Na podlagi 60.f člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) 

minister za šolstvo in šport izdaja 

P R A V I L N I K  

o vzgojnih opominih v osnovni šoli 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik ureja izrekanje vzgojnih opominov v osnovni šoli. 

2. člen 

(izrekanje vzgojnih opominov) 

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi 

predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. 

Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda. 

Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih 

oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, 

hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole. 

II. POSTOPEK IZREKANJA VZGOJNIH OPOMINOV 

3. člen 

(postopek izrekanja vzgojnih opominov) 

Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku. 

Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, 

ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi 

razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se 

starši ne udeležijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina 

in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani 

učiteljski zbor. 

Z razrednikom sodeluje šolska svetovalna služba, po potrebi pa tudi drugi strokovni delavci šole. 

4. člen 

(način izrekanja vzgojnih opominov) 

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. 

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. 

5. člen 

(obvestilo o vzgojnem opominu) 



Šola učencu izroči dva izvoda obvestila o vzgojnem opominu. Učenec en izvod s podpisom staršev vrne šoli. 

Če razrednik dvomi v verodostojnost podpisa staršev oziroma če učenec v petih delovnih dneh od prejema ne 

vrne podpisanega obvestila, obvesti o tem starše. 

6. člen 

(evidentiranje vzgojnih opominov) 

O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke. 

Izrek opomina razrednik zabeleži v mapo vzgojnih opominov in v mapo vloži izvod vzgojnega opomina, ki so ga 

podpisali starši oziroma izvod obvestila iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika. 

7. člen 

(individualizirani vzgojni načrt) 

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina 

pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne 

ukrepe, ki jih bo izvajala. 

Za učenca, ki se prešola na drugo šolo, individualizirani vzgojni načrt pripravi ta šola. 

Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši učenca. 

Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta. 

8. člen 

(prešolanje) 

Šola starše učenca, ki mu je bil izrečen drugi vzgojni opomin v posameznem šolskem letu, obvesti o tem, da lahko 

učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev, v skladu s 54. 

členom Zakona o osnovni šoli. 

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

9. člen 

(uporaba predpisa) 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja do 31. avgusta 

2009. 

Vsi vzgojni ukrepi, izrečeni na podlagi Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, se izbrišejo 

najkasneje do 1. septembra 2009. 

10. člen 

(veljavnost pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 

septembra 2009. 
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Ljubljana, dne 10. julija 2008 
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dr. Milan Zver l.r.  

Minister za šolstvo in šport 

  

 


