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UVOD v DISCIPLINSKI   PRAVILNIK   DTZ »ŽIGA ŽOIS« 

v smislu OPR št. 249/1998 in OPR št. 235/2007 

 

Na osnovi 4. člena Statuta dijakinj in dijakov srednjih šol vsak zavod odobri Disciplinski 

pravilnik. Ta določa, »katero ravnanje se lahko obravnava kot disciplinski prekršek z ozirom 

na dolžnosti, ki so navedene v 3. členu statuta, na normalne odnose v šolski skupnosti in na 

specifične razmere vsake šole«. Disciplinski pravilnik razčlenjeno navaja možne disciplinske 

prekrške dijakov, predvidene ukrepe in pristojne organe za sprejemanje ukrepov. Za popolno 

razumevanje smisla in vloge Disciplinskega pravilnika je potrebno dobro poznavanje Statuta 

dijakinj in dijakov srednjih šol (OPR št. 249/1998), nadaljnjih sprememb in dopolnil (OPR št. 

235/2007) ter dopisa MIUR z dne 31.07.2008, ki potrjuje in pojasnjuje določila zgoraj 

navedenih odlokov. 

Iz Statuta dijakinj in dijakov srednjih šol: »Šola je skupnost medsebojnega sodelovanja, 

raziskovalnih in socialnih izkušenj; gradi na demokratičnih vrednotah in si prizadeva za 

vsestransko rast posameznika.« ... »Šolska skupnost je sestavni del širše državne in 

družbene skupnosti. V sodelovanju z njo gradi svoje projekte in svoje vzgojno-izobraževalno 

delo na kvaliteti odnosov med učitelji in učenci. Osebnost mladega človeka razvija tudi s tem, 

da ga vzgaja k uzaveščenosti in k ovrednotenju lastne identitete, čuta odgovornosti in osebne 

avtonomije.« 

Zasledujemo torej vzgojne cilje, ki težijo k krepitvi čuta odgovornosti in pripadnosti šolski 

skupnosti, v medsebojnem spoštovanju med vsemi šolskimi komponentami. Vzgoja dijakinj in 

dijakov k spoštovanju pravil in opravljanju dolžnosti ima kot osnovni cilj zagotavljanje pravic 

vsem na šoli, zato si želimo, da bi obravnavali čim manj disciplinskih prekrškov. Potrebni 

disciplinski ukrepi imajo vsekakor vzgojni namen, osnovni cilji posegov so  utrjevanje čuta 

odgovornosti in razvijanje korektnih odnosov v šolski skupnosti. 

Zahtevne naloge vzgoje se lotevamo predvsem z dialogom, s pozitivnimi in doslednimi 

vzgojnimi prijemi, z uresničevanjem projektov za sprejemanje, za preprečevanje osipa, za 

preprečevanje odvisnosti, z ukrepi za izboljšanje komunikacije in šolske klime. 

Pri uresničevanju omenjenih načrtov je pomembna soudeležba vseh komponent šolske 

stvarnosti, tudi staršev, ki so odgovorni za vzdrževanje, vzgojo in izobraževanje svojih otrok. S 

tem imajo tudi odgovornost za obnašanje in za morebitne prekrške ter za škodo, ki bi jo njihovi 

otroci povzročili osebam na šoli ali šolski imovini. 

Pravice in dolžnosti šole, dijakov in družin so navedene v Dogovoru o vzgojni soodgovornosti, 

ki ga podpišejo starši in dijaki ob vpisu na šolo. 

 

 

Šolska ravnateljica 

Milena Padovan 
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DISCIPLINSKI PRAVILNIK 
DTTZG  Žige Zoisa 

 
 
 

 
Disciplinski oz. hišni pravilnik DTTZG Žige Zoisa se sklicuje na: 
-     Statut dijakinj in dijakov srednje šole (O.P.R. z dne  24.jun.1998, št. 249) 
- Spremembe Statuta (O.P.R. z dne 21.nov.2007, št. 235) 
- Opombo ministrstva z dne 31.jul.2008, št. 3602. 
 
Vsako leto se na seji zbornih organov preveri in dopolni Disciplinski pravilnik ter se ga odobri 
ob odobritvi VIP-a. Zavodno Razsodišče ga posodobi in predlaga spremembe Disciplinskega 
pravilnika zbornim organom. Vsaka šolska komponenta lahko predlaga spremembe 
Disciplinskega pravilnika, če to omogoča večjo učinkovitost šolskega dela. 
 
 

Temeljna pravila 
1. člen  
Ob vpisu se dijaki/dijakinje in starši obvežejo, da bodo spoštovali Dogovor o vzgojni 
soodgovornosti. 
 
2. člen  
Dijaki/dijakinje so dolžni redno obiskovati pouk in stalno izpolnjevati učne obveznosti. V 
Statutu je zapisano: “ Šola je skupnost medsebojnega sodelovanja, raziskovalnih in socialnih 
izkušenj; gradi na demokratičnih vrednotah in si prizadeva za vsestransko rast posameznika. 
V njej vsakdo, v skladu s svojo vlogo, enakovredno prispeva k izoblikovanju državljanske 
zavesti, izvajanju pravice do učenja, razvijanju posameznih sposobnosti ter k preseganju 
neenakosti, in to v skladu z načeli Ustave in Meddržavne konvencije o pravicah otrok ter v 
skladu s splošnimi načeli italijanske državne ureditve.” (člen 1, drugi odstavek) 
 
3. člen 
Šolska disciplina temelji na samodisciplini posameznika, ki je del šolske skupnosti. 
Dijaki/dijakinje so dolžni/e spoštovati učno in neučno osebje ter sošolce/sošolke.  
Dijaki/dijakinje ne smejo motiti pouka in ovirati didaktične dejavnosti. 
Dijaki/dijakinje prispevajo k ugledu šole. 
 
4. člen 
Dijaki/dijakinje spoštujejo pravila ustreznega vedenja v javnosti. Skrbijo za lastno zdravje in 
varnost ter ne smejo ogrožati zdravja in varnosti  ter telesne in duševne integritete drugih. 
Na šoli je prepovedano dviganje glasu, kričanje, prerivanje, zmerjanje, preklinjanje in 
sramotenje kogarkoli. Prepovedano je fizično in psihično nasilje nad sošolci in sošolkami.  
V vseh šolskih prostorih in na dvorišču je oblivanje prepovedano. 
Vsak dijak mora odgovorno ravnati s šolsko in zasebno lastnino. 
 
5. člen 
Dijaki/dijakinje smejo stopiti v razred 10 minut pred pričetkom pouka. 
 
6. člen 
Dijaki/dijakinje so dolžni/e spoštovati šolski urnik. Zamujanje ni dovoljeno. Zamudniki vstopijo 
v razred le z dovoljenjem profesorja oz. počakajo do pričetka naslednje učne ure. Pravilo velja 
tudi v primeru neopravičljivega zamujanja med učnimi urami in po odmorih. Dijak/dijakinja, ki 
zamudi prvo uro, bo opravičen/a le v primeru, da ima že isti dan s seboj opravičilo za kasnejši 
prihod ali da je kasnejši prihod odvisen od zunanjih dejavnikov (tehtni razlogi). V nasprotnem 
primeru je ura neopravičena. 
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Opravičevanje odsotnosti 
7. člen 
Dijaki/dijakinje so dolžni imeti pri sebi dijaško knjižico, ki je uradni dokument. Ko se 
dijak/dijakinja vrne po odsotnosti v šolo, mora v teku naslednjega tedna prinesti opravičilo. 
Daljše odsotnosti se opravičujejo v tednu po odsotnosti in ob prihodu v šolo. 
Polnoletni dijaki/dijakinje se sami opravičujejo. Starši pisno izjavijo, da so seznanjeni s 
sinovim/hčerinim lastnim opravičevanjem. Razredniki preverijo verodostojnost izjave staršev. 
 
8. člen 
Prošnjo za predčasni odhod mora dijak/dijakinja izročiti v tajništvu zjutraj (pred 8. uro). 
Dijaki/dijakinje ne smejo zapustiti šolskega poslopja brez dovoljenja. 
 
9. člen 
Neopravičene odsotnosti se upoštevajo pri oceni iz vedenja. Tudi prekomerne opravičene 
odsotnosti se upoštevajo pri oceni iz vedenja, v skladu s kriteriji ocenjevanja vedenja. 
 
10. člen 
V primeru odsotnosti se mora dijak/dijakinja sam/a pozanimati za predelane učne vsebine in 
nadoknaditi zamujeno učno snov. Dijak/dijakinja, ki je odsoten/a na dan napovedanega 
preverjanja, lahko po presoji profesorja opravi preverjanje ob prvi priliki. 
 
11. člen 
Dijaške stavke niso opravičljive, ker jih zakon ne predvideva. 
V primeru stavke profesorjev, šola vnaprej obvesti družine, da ne more jamčiti rednega poteka 
pouka. 
 
 

Ekskurzije, izleti in obiski kulturnih dejavnosti 
12. člen 
Za udeležbo na šolskih dejavnostih (ekskurzije, izleti, ogled predstav in razstav, itd.) morajo 
dijaki/dijakinje prinesti podpisano dovoljenje staršev, polnoletni lahko podpišejo sami. 
Dovolilnice izročijo dijaki/dijakinje razrednikom ali referentom pred pobudo. Dijaki/dijakinje, 
brez podpisane dovolilnice, ostanejo na šoli. 
 
13. člen 
Poučne ekskurzije so del pouka. Tudi za prestopke izven šole v sklopu šolskih dejavnosti so 
predvideni disciplinski ukrepi. 
 

Zborovanja 
14. člen 
Dijaki/dijakinje imajo pravico do razrednih in zavodnih celodnevnih zborovanj, za kar morajo 
oddati pisno prošnjo in ustrezen program vsaj 5 dni pred napovedanim zborovanjem 
upoštevajoč 23. člen Zavodnega pravilnika. Zborovanja se lahko v izrednih slučajih skličejo 
tudi mimo predvidenega roka. 
 
15. člen 
Dijaki/dijakinje so sami odgovorni/e za reden in korekten potek zborovanj in za spoštovanje 
varnostnih pravil. V primeru kršitve je zborovanje prekinjeno in sledi redni pouk. Zborovanja se 
lahko v izrednih slučajih skličejo tudi mimo predvidenih rokov. 
 
 

Šolski prostori in  
šolska oprema 

16. člen 
Šolski prostori, učilnice, knjižnica, računalniki in vsa šolska oprema so skupne dobrine, s 
katerimi je treba skrbno in odgovorno ravnati. Morebitno materialno škodo poravna 
povzročitelj. 
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 17. člen 
Med poukom imajo dijaki/dijakinje dostop do računalnikov in laboratorijske opreme, oz. smejo 
vstopitiv racunalniško učilnico in v ostale laboratorije, izključno v spremstvu profesorjev. Raba 
računalnikov in Interneta ni dovoljena za zasebno rabo in kratkočasje. 
 
18. člen 
V vsaki učilnici je omara za hranjene dijaških učbenikov in potrebščin. Za potrebščine v 
razredni omari je odgovoren posamezni razred. 
 
19. člen 
Razrednik določi tedensko enega ali dva reditelja, ki sta odgovorna, da je šolska tabla čista, 
da je dovolj krede, da je učilnica urejena in prezračena. Reditelja tudi poskrbita za prenos 
dnevnika v laboratorije in druge učilnice. 
 
20. člen 
Dijaki/dijakinje samostojno skrbijo za red in snago v svoji učilnici in jo zapustijo čisto. Če so v 
učilnici smeti, dijaki/dijakinje ostanejo po pouku na šoli in jo počistijo. 
 
21. člen 
Dijaki/dijakinje smejo izobešati plakate na stene razreda le po dogovoru z razrednikom. 
 
22. člen 
Šolske knjige in knjige iz dijaške knjižnice morajo dijaki/dijakinje vrniti pravočasno in 
nepoškodovane. Ob izgubi ali hujšem poškodovanju morajo dijaki/dijakinje poravnati škodo ali 
odplačati znesek za nakup nove knjige. 
 
 

Razno 
 
23. člen 
Za fotokopije so zadolženi sluge. Dijaki/dijakinje lahko prosijo za osebne fotokopije (npr. 
zapiskov, besedil, itd.), a morato imeti pri sebi kartončenk za fotokopije, ki ga izda tajništvo.  
 
24. člen 
V šolskih prostorih in na zunanjih stopniščih je kajenje prepovedano. Odgovorna komisija na 
šoli skrbi za spoštovanje zakona proti kajenju. 
 
25. člen 
Prepovedano je prinašati v šolo nevarne in nedovoljene predmete. 
 
26. člen 
V šoli je prepovedano prinašati, uživati in prodajati alkoholne pijače ter mamila. Enako  pravilo 
velja tudi na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah. Dijaki/dijakinje pod vplivom alkohola in 
mamil nimajo vstopa v šolske prostore. 
 
27. člen 
Dijaki/dijakinje ne smejo poškodovati uradnih šolskih dokumentov (dijaško knjižico, razredni 
dnevnik itd.). Ponarejanje ali uničevanje dokumentov bo strogo kaznovano. Ravnatelj javi na 
pristojne organe ponarejanje ali uničevanje razrednega dnevnika. 
 
28. člen 
Na osnovi M.O. z dne 15.3.2007 je na šoli uporaba prenosnih telefonov prepovedana. 
Dijaki/dijakinje lahko hranijo izklopljene mobitele v osebnih torbah pod lastno odgovornostjo. 
Mobilni telefon lahko uporabijo le v izrednih primerih in po predhodnem dovoljenju profesorjev. 
V primeru nedovoljene uporabe mobilnega telefona bo slednji odvzet in izročen ravnateljstvu, 
kjer ga bodo morali starši ali polnoletni dijaki dvigniti po posebnem postopku.  Ponavljanje 
prekrška bo vplivalo na oceno v vedenju. 
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29. člen 
Prav tako je med učno uro prepovedana uporaba slušalk in tehnoloških predvajalcev (MP3, I-
pod, CD-player itd.). Kršiteljem bo slednji predvajalec odvzet in ga bodo morali starši oz. 
polnoletni/a dijak/dijakinja dvigniti v ravnateljstvu po posebnem postopku. Ponavljanje 
prekrška bo vplivalo na oceno v vedenju. 
 
30. člen 
Med učno uro je prepovedano jesti in piti, se česati, ličiti in podobno. Dolžnost dijakov/dijakinj 
je tudi, da s samodisciplino prispevajo k skupni zbranosti in učinkovitosti pouka. Dijaki in 
dijakinje zahajajo k pouku primerno oblečeni. 
 
 
 
 

Disciplinski ukrepi, postopki in pristojni organi 
 

31. člen  
Glede na težo disciplinskih prekrškov so predvideni ukrepi, ki so nakazani na priloženih 
RAZPREDELNICAH ZA LAŽJE, HUJŠE IN ZELO HUDE PREKRŠKE. 
 
32. člen 

o Vsi prekrški vplivajo na oceno iz vedenja. 
o Vedenje ne vpliva na oceno iz posameznih predmetov. 
o Pri določitvi ukrepov šolski organi upoštevajo osebni položaj posameznega 

dijaka/dijakinje. 
o Kršitve disciplinskega pravilnika veljajo tudi na ekskurzijah, v gledališču, na ogledih 

razstav ter na delovni praksi. 
o Če dijaki kršijo šolske in disciplinske obveznosti v obliki, ki ni izrecno navedena v 

omenjenih razpredelnicah, a vsekakor predstavlja neustrezno vedenje, se bodo šolski 
organi pri določitvi ukrepa zgledovali po sorodnih primerih. 

o Namernost kaznjivega dejanja oz. naklepnost poostri predvideno kazen. 
o Kazni so časovno omejene, vzgojne, sorazmerne s težo prekrška in  usmerjene v 

povračilo morebitne škode. Kazni niso ponižujoče. 
o Glede na ponavljajoče lažje kršitve in hude prekrške, razširjeni razredni svet lahko 

določi oz. dijak lahko zaprosi, da dodeljeno kazen (izključitev) zamenja z alternativnimi 
dejavnostmi, ki jih izvaja izven pouka, kot so npr. prostovoljno delo na šoli v korist 
šolske skupnosti (pospravljanje v knjižnici in skladišču, čiščenje prostorov, majhna 
vzdrževalna dela, itd.), obiskovanje popoldanskih izobraževalnih tečajev, priprava 
izdelkov v pisni ali multimedialni obliki itd. 

o Izključitev dijaka/dijakinje se lahko vrši v dneh, ko se odvija večdnevna ekskurzija.  
o Pravno kazenski ukrepi vsekakor ne izključujejo šolskih disciplinskih kazni. 
o Dijakove kazenske prekrške šola zabeleži v njegovo osebno mapo. 

 
33. člen 
Postopek izvajanja ukrepov: 

1. Profesor v prisotnosti prič izreče dijaku/dijakinji ustni opomin glede kršitve hišnega 
pravilnika; dijak/dijakinja lahko obrazloži svoja stališča in iznese morebitna opravičila. 

2. Profesor zabeleži prekršek in morebitne dijakove obrazložitve v razredni dnevnik oz. v 
dijaško knjižico, z namenom, da se obvesti starše. 

3. Razrednik ali ravnatelj obvesti oz. skliče starše oz. skrbnika in jih seznani o kršitvi 
šolskega pravilnika in o ustreznem ukrepu. 

4. V primeru hude kršitve pravilnika ravnatelj pisno obvesti starše oz. skrbnike in sklice 
razširjeni razredni svet, ki bo sklepal o zadevi. Ukrep o morebitni izključitvi ali drugačni 
kazni bo sporočen staršem oz. skrbnikom. Dijaki/dijakinje imajo možnost, da pisno 
obrazložijo potek dogodkov. Postopek se mora zaključiti v roku 30 dni.  

5. Zavodni svet obvesti/skliče starše oz. skrbnika in dijaka/dijakinjo ter se pisno izreče 
glede zelo hudih kršitev pravilnika in izda ukrep o izključitvi, ki presega 15 dni ali 
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izključitev do konca šolskega leta ali, da ostane dijak neocenjen pri vseh predmetih ali, 
da ni prepuščen k državnemu izpitu. Dijak/dijakinja lahko pisno obrazloži potek 
dogodkov. Postopek se mora zaključiti v roku 30 dni.  

 
34. člen 
Pritožbe 
Proti disciplinskim ukrepom lahko vloži kdorkoli ima pri tem interes pritožbo v roku 15-ih dni po 
prejetju obvestila o odrejeni kazni. Pritožbe je treba poslati zavodnemu Razsodišču, ki ga 
ustanavlja in ureja XIII. poglavje Zavodnega pravilnika. Razsodišče se mora izreči v roku 10-ih 
dni. 
Zainteresirani lahko vloži pritožbo tudi na Deželno Razsodišče, ki ga uvaja O.P.R. št. 235 z 
dne 21.nov.2007 v 2. členu. 
 
 
                                                                                     

 
odobril Zavodni svet DTTZG Žige Zoisa dne 22.6.2009 

na predlog Profesorskega zbora z dne 15.06.2009 
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RAZPREDELNICE O DISCIPLINSKIH UKREPIH 
 
 
 
 

LAŽJE KRŠITVE 
 

Kršitve Zaporedje ukrepov Pristojni organi 

• Zamujanje na začetku pouka oz. med    
urami in po odmorih 

• Strateške odsotnosti 
• Neopravičene odsotnosti  
• Neredno obiskovanje pouka  

(visoko število odsotnosti) 

 
• Ustni opomin in 

zabeleženje v razredni 
dnevnik 

• Pisno sporočilo staršem 
oz. skrbniku v dijaško 
knjižico * 

• Vabilo na pogovor  
staršev oz. skrbnikov 

 

 
• Predmetni profesor 
• Razrednik  
 

 
• Občasno neizpolnjevanje učnih obveznosti 

oz. skromna prizadevnost za učenje 
• Občasno nespoštovanje navodil 

profesorjev oz. šolskega pravilnika   (npr. 
zamujanje nadoknadenja snovi po krajši 
odsotnosti) 

• Zamujanje rokov, ki so jih določili profesorji 
(nalog, poročil, referatov, itd.) 

• Zamujanje oz. neprinašanje dovolilnic in 
drugih obvestil družinam 

 
 
• Občasno in lažje motenje pouka 
• Jesti, piti, zvečiti gume, se česati itd. med 

poukom 
• Nespodobno oblačenje glede na javno 

moralo 
• Izobešanje plakatov, slik itd. v šolskih 

prostorih brez dovoljenja 
• Neizpolnjevanje rediteljskih zadolžitev 
 
 
• Občasno neprimerno izražanje in vedenje 
 

• Ustni opomin 
• Zabeleženje v 

profesorski predmetni 
dnevnik 

• Vpis v razredni dnevnik 
• Pisno sporočilo staršem 

oz. skrbniku v dijaško 
knjižico 

• Vabilo na pogovor  
staršev oz. skrbnikov 

• Predmetni profesor 
• Razrednik 

 

• Krivdno poškodovanje šolske in tuje 
lastnine (klopi, vrat, knjig, nahrbtnikov itd.) 

 
• Sporočilo staršem oz. 

skrbniku 
• Poravnanje škode 

(osebno ali skupinsko) 
 

• Razširjeni razredni 
svet 

• Uporaba prenosnih telefonov in drugih 
tehnoloških predvajalcev in slušalk 

 
• Začasna zaplemba in 

vračanje pod določenimi 
pogoji 

• Sporočilo staršem oz. 
skrbniku 

 

• Predmetni profesor 
• Ravnatelj 

 
 

* neposedovanje dijaške knjižice zabeležimo v razredni dnevnik 
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HUDE KRŠITVE 
 

 
 

Kršitve Zaporedje ukrepov Pristojni organi 
 
• Ponavljajoče se lažje kršitve 
• Zapuščanje šolskega poslopja brez 

ustreznega dovoljenja 
• Stalno motenje pouka in oviranje 

didaktičnih dejavnosti 
• Oblivanje v šolskih prostorih in na 

dvorišču 
 

• Vpis v razredni dnevnik 
in sporočilo staršem oz. 
skrbniku 

• Vzgojna kazen, ki jo 
določi razširjeni razredni 
svet 

• Kričanje, prerivanje, zmerjanje, 
preklinjanje, sramotenje in žalitve 

• Nespoštovanje varnostnih in 
zdravstvenih predpisov, ki ogrožajo 
prisotne na šoli in poškodujejo šolske 
prostore 

• Posedovanje nevarnih predmetov ali 
sredstev (npr. žepni nož, petard itd.) 

 
• Vpis v razredni dnevnik 

in sporočilo staršem oz. 
skrbniku  

• Zaplemba nevarnih 
predmetov in sredstev 

• Izključitev do 15 dni ali, 
po sklepu razširjenega 
razrednega sveta, 
vzgojna kazen v primeru 
ponavljajoče se kršitve 

 

• Namerno poškodovanje šolske in tuje 
lastnine (klopi, vrat, knjig, nahrbtnikov, 
zidov, grelcev itd.)  

• Kraja tujih predmetov 
• Prinasanje alkohola v šolo in na 

ostale šolske pobude 

 
• Vpis v razredni dnevnik 

in sporočilo staršem oz. 
skrbniku 

• Poravnava škode 
• Izključitev do 15 dni ali 

vzgojna kazen na prošnjo 
dijaka * 

 

• Predmetni profesor 
• Razrednik  
• Razširjeni razredni 

svet 

• Kajenje v šolskih prostorih  

• Ustni opomin 
• Vpis v razredni dnevnik 

in sporočilo staršem oz. 
skrbniku 

• Globa določena po 
zakonskih predpisih 

 
• Učno in neučno 

osebje 
• Odgovorni za 

spoštovanje zakona 
proti kajenju 

• Razširjeni razredni 
svet 

 
 
 
 
* v primeru izključitve je šola v stiku z dijakom/dijakinjo in starši/skrbnikom z namenom, da ga/jo pripravi na novo 
vrnitev v šolo 
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ZELO HUDE KRŠITVE 
(kazenski prekrški) 

 
 
 

Kršitve Zaporedje ukrepov Pristojni organi 
 
• Ponavljajoče se hude kršitve 
• Ponarejanje ali uničevanje šolskih 

dokumentov (dijaške knjižice, 
razrednega dnevnika itd.) 

• Kraja  denarja in predmetov z večjo 
vrednostjo 

 

• Začasna izključitev nad 
15 dni ali vzgojna kazen 
na prošnjo dijaka 

• Poravnanje škode 
 

• Snemanje s prenosnim telefonom 
ali drugimi tehnološkimi sredstvi in 
objava posnetkov (npr. po 
internetu) 

• Fizično in psihično nasilje (hude 
žalitve, grožnje, obrekovanje, 
pretep, ‘bulizem’, spolno nasilje 
itd.)  

• Uporaba predmetov ali sredstev za 
ogrožanje varnosti in zdravja ljudi 

• Kršenje varnostnih in zdravstvenih 
predpisov, ki ogrožajo prisotne na 
šoli in poškodujejo šolske prostore, 
kar bi lahko povzročilo oz. povzroči 
telesno poškodbo ali večjo 
materialno škodo 

• Posedovanje, ponujanje, uživanje, 
prodajanje alkohola in mamil 

• Namerno uničevanje šolskega ali 
drugega premoženja (požig, 
poplavljanje prostorov itd.) 

• Izključitev nad 15 dni  
• Izključitev do konca 

šolskega leta oz. 
dijak/dijakinja ni ocenjen 
pri vseh predmetih oz. ni 
prepuščen k državnemu 
izpitu, v primeru izredno 
hudega in 
ponavljajočega dejanja, 
ki ogroža socialno 
varnost (Min. nota št. 
3602 31.julij 2008, 
razvrstitev sankcij, točki 
D in E) 

 
• Zavodni svet 
• Ravnatelj  

 
 
 
 

• Zunanji pristojni 
organi - za kršitve 
predpisov civilne in 
kazenske 
zakonodaje šola 
prijavi krivce 
pristojnim organom 

 
 
 
 
                                                                                

odobril Zavodni svet DTTZG Žige Zoisa dne 22.6.2009 
na predlog Profesorskega zbora z dne 15.06.2009 

 


