
Cesta v Mestni log 39 
1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 
Faks: 01 893 92 55 

Davčna številka: 
SI 90536398 

 

 

OBVESTILO O VZGOJNEM UKREPU pred izrekom vzgojnega opomina 

 
Učenki/učencu  rojeni/ rojenemu  

 (ime in priimek)  (datum rojstva) 

 

ki v šolskem letu  obiskuje  razred,  

 

je bilo v skladu s Pravili šolskega reda in z Vzgojnim  načrtom šole izrečeno    

 

 

PISNO OPOZORILO pred izrekom vzgojnega opomina 

 

 

 

 

Obrazložitev: 

 

1. Učenka/učenec je  izvršil kršitev iz _________. 

alineje 

________. člena Pravil šolskega reda. 

 

 Opis kršitve:     

  

 

 

 

2. Razrednik je dne  opravil razgovor s starši učenca. 

 

3. Pred izrekom pisnega opozorila je šola uporabila naslednje ukrepe, določene s Pravili šolskega reda in z Vzgojnim 

načrtom šole: 

  

 

 

 

 

Kraj in datum:    

 

  Razrednik: _____________________     Evid. št. ________/________ 

  Pečat    

Ravnateljica/ravnatelj:  

 

Dva izvoda obvestila izročena učenki/učencu dne   Podpisan izvod vrnjen dne . 

 

  Kopijo in original vložiti v mapo vzgojnih ukrepov. 

  -------------------------------------------------------------------- 

 

Podpisana/podpisani 
 

 
potrjujem prejem obvestila o vzgojnem ukrepu. 

 (starši/zakoniti zastopnik otroka –  

TISKANE ČRKE) 

 

 

Datum:   Podpis staršev:  

 

Učenka/učenec vrne šoli en izvod s podpisom staršev. 



Cesta v Mestni log 39 
1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 
Faks: 01 893 92 55 

Davčna številka: 
SI 90536398 

 

 
OBVESTILO o vzgojnem opominu 

 
Učenki/učencu , rojeni /rojenemu , 

 (ime in priimek)  (datum rojstva) 
 

ki v šolskem letu  obiskuje  razred, je bil v skladu s 60.f členom Zakona o osnovni šoli  

     

izrečen  vzgojni opomin. 

 (prvi, drugi, 

tretji) 
 

 

Obrazložitev: 
 

1. Učenka/učenec je dne  kršila/kršil  

     

   (navesti pravni akt - zakon, akt šole …)  

 Opis kršitve:     

  

 

 

 
 

2. Pisni predlog za izrek vzgojnega opomina je bil podan razredniku dne .  

3. Razrednik je dne  opravil razgovor z učenko/učencem in s starši/ .  

4. Razrednik je učiteljskemu zboru dne  podal pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina. 

5. Učiteljski zbor je učenki/učencu dne  za kršitev iz 1.točke izrekel  opomin.  

    (prvi, drugi, tretji)   
 

Šola lahko v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli učenko/učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu 

prešola na drugo šolo brez soglasja staršev. 
 

6. Pred izrekom vzgojnega opomina je šola uporabila naslednje ukrepe, določene z Vzgojnim načrtom šole: 

  

 

 

 
 

Kraj in datum:   Evidenčna številka:  
 

   Pečat 

Ravnateljica/ravnatelj:  
 

Dva izvoda obvestila izročena učenki/učencu dne   Podpisan izvod vrnjen dne . 
 

Kopijo in original vložiti v mapo vzgojnih opominov. 
 

Podpisana/podpisani  potrjujem prejem obvestila o vzgojnem opominu. 

 (starši/zakoniti zastopnik otroka)  
 

Datum:   Podpis staršev:  

 

Učenka/učenec vrne šoli en izvod s podpisom staršev. 

 


