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Prometna šola Maribor 

- srednja prometna šola in dijaški dom 

Preradovičeva 33, 2000 Maribor 
 
 
 
 
 
 
 
  Ravnateljica: mag. Mateja TURK, prof. 

  Poslovna sekretarka: Branka BANDUR,Teja VAŠ 

  Tajništvo: 02 4294 100 

  Računovodstvo: 02 4294 104/109/131 

  Svetovalna služba: 02 4294 108 

  Zbornica šole: 02 4294 120 

  Knjižnica: 02 4294 130 

  Dijaški dom: 02 4294 111 

  Fax: 02 4294 110 

  Spletna stran: www.prometna.net 

  E-mail: info@prometna.net 

  Podračun pri UJP Sl. Bistrica: 01100-6030702560 

  Identifikacijaska št. za DDV: SI 49707728 
 
 
 

Uradne ure 

Tajništvo: od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure 

Računovodstvo: ponedeljek in sreda od 8. do 13. ure 

http://www.prometna.net/
mailto:info@prometna.net
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»Šola mora opredeliti svoje lastno in specifično  poslanstvo, 

s katerim bo razpoznavna. Čeprav bi lahko izvajala mnogo stvari, naj razvija le tisto, kar 

dela najbolje.« 
 

(Kotler in Fox, 1995) 
 
 
 

Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovani starši in sodelavci! 
 

Pred Vami je publikacija za šolsko leto 2016/2017. 

 

V njej so zbrane vse pomembnejše informacije, tako da vam bo publikacija 

vodnik po šolskem letu, ki prihaja. S podatki, zbranimi v njej, bi radi dijakom 

olajšali načrtovanje dela, staršem pa omogočili boljšo seznanitev z organizacijo 

šole in dijaškega doma. 

 

Dijaki bodo lahko načrtovali svoje učne dejavnosti in si izbrali zanimive 

interesne dejavnosti, v katerih bodo kvalitetno preživljali svoj prosti čas. 

 

Starši pa bodo našli v publikaciji podatke o skupnih govorilnih urah, 

šolskem koledarju, šolskem in domskem redu, skratka informacije, ki jih 

potrebujejo, da bodo vedeli kaj, kako in kdaj bomo izvajali aktivnosti. 

 

Na šoli in v dijaškem domu potekajo številne aktivnosti (športne, 

kulturne,  …), kajti šola ni le prostor, kjer poteka učni proces. Res je, da je 

uspešen zaključek izobraževanja naša prioritetna naloga, vendar želimo, da je 

naša šola tudi prostor, v katerega bodo dijaki zahajali z veseljem. 

 

Gradili bomo na prijaznih medsebojnih odnosih, prizadevali si bomo za dobro 

sodelovanje s starši, za odprtost do novih pobud in idej. 

 

Želimo, da bi v času šolanja in življenja v naši ustanovi veliko pridobili, ne le 

predpisanih učnih vsebin, temveč tudi dobrih življenjskih izkušenj. 

 

V novem šolskem letu vam želim veliko novih spoznanj, uresničitev 

zastavljenih ciljev in predvsem veliko lepih skupnih trenutkov na poti k uspešni 

pridobitvi izobrazbe. 

 

 

Vaša ravnateljica mag. Mateja Turk 
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Organi šole in doma 
 

Ustanovitelj 

Ustanovitelj šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V okviru zavoda 

delujeta dve organizacijski enoti: Srednja prometna šola z dijaškim domom in Višja 

prometna šola. 
 

Upravljanje šole in doma 

Šolo in dijaški dom upravljajo direktor, ravnateljica, svet zavoda in svet staršev. 

Srednja šola in dom sta organizirana v zavod Prometna šola Maribor, kamor spada 

tudi organizacijska enota Višja Prometna šola. 
 

Strokovni organi šole 

Strokovni organi šole in doma so: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni 

učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredniki in vzgojitelji. 
 

Dijaška skupnost 

Dijaška skupnost je organizirana v razredne skupnosti oziroma v vzgojne skupine. 
 

Stiki s starši 

Učitelji in vzgojitelji si želimo dobro sodelovati s starši, tako da lahko starši redno 

obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure. 

Govorilne ure v domu so možne vsak dan, glede na urnik vzgojitelja. 
 

Šolska svetovalna služba 

Dijakom v raznih sporih, stiskah in drugih šolskih težavah svetuje svetovalna 

delavka ga. Zdenka Cafuta. Dosegljiva je vsak dan od 8. do 12. ure v 

dopoldanskem času, ob torkih pa samo popoldne od 12. do 16. ure. 

Z njo se lahko pogovorite o posameznih učnih problemih, o osebnostnih težavah, 

pomaga vam tudi pri preusmerjanju v manj zahtevne programe izven šole. 

Sodeluje z osnovnimi šolami, s srednjimi šolami, z Zavodom za zaposlovanje ter 

drugimi institucijami. 
 

Govorilne ure 

Skupne govorilne ure bodo ob 17. uri po sledečih dnevih. (7. 9., 8. 11., 13. 12., 14. 

2., 4. 4., 9. 5.) 
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Knjižnica 

Knjižnica na okrog 300 m2 ponuja dijakom in delavcem šole knjige, revije, časnike in 

časopise. Poleg izposoje se knjižnica aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces in 

izvaja bibliopedagoške ure. 

Za pomoč dijakom v knjižnici so v tem šolskem letu na voljo ga. Maja Cafuta, ga. Jasna 

Papak in ga. Martina Belšak. Gradivo v knjižnici je računalniško obdelano, izposoja je 

avtomatizirana. Smo aktivni člani Cobiss Opac-a. Knjižnica vodi tudi učbeniški sklad. Za 

individualno delo v knjižnici je na voljo šest računalnikov. V okviru knjižničnih dejavnosti 

nastajajo razstave in kulturne prireditve. 

Učbeniški sklad 

Dijakom omogočamo izposojo učbenikov, pri čemer plačajo tretjino njihove vrednosti. 

Učbenike si lahko izposodijo vsi dijaki. Obrazce in navodila dobijo dijaki v šoli že 

maja, učbenike pa prvi teden septembra. Učbeniški kompleti in prijavnice za tekoče 

šolsko leto so tudi na spletni strani šole. Vse informacije v zvezi z izposojo daje 

knjižničarka Maja Cafuta, ki je skrbnica sklada. 

Šolska prehrana 

Šolska prehrana pomembno vpliva na zdravje otrok in mladine. Slabo hranjeni dijaki težje 

sodelujejo pri pouku in dosegajo slabše rezultate, zato bomo za dijake poskrbeli v šolski 

kuhinji in jim pripravljali pestro ponudbo obrokov. 

Šolska kuhinja pripravlja dnevno tople obroke. Dijaki naše šole lahko izbirajo med osmimi 

različnimi obroki, in sicer z osnovnim mesnim in brezmesnim, dvema vrstama suhih mesnih 

in dvema vrstama suhih brezmesnih ter z dvema vrstama solatnih krožnikov. Druge sendviče, 

pijače in ostale prigrizke lahko kupijo v šolskem bifeju v jedilnici. Odpiralni čas bifeja je od 

ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure. 

Domski dijaki koristijo ponudbo toplih obrokov v celoti. Pri sestavi jedilnika sodelujejo tudi 

dijaki. 

Upoštevamo pa tudi vse zdravstvene težave naših dijakov in jim ob predložitvi zdravniškega 

priporočila pripravljamo različne obroke glede na njihove zdravstvene težave. Pri sestavi 

jedilnikov se trudimo, da so obroki sestavljeni primerno priporočilom Inštituta za varovanje 

zdravja, seveda pa poskušamo upoštevati želje dijakov. 

Zdravstveno varstvo 

Za zdravje dijakov Srednje prometne šole skrbi zdravstveno osebje Zdravstvenega doma 

Nova vas, Proletarskih brigad 71, Maribor. 

Za dijake 1. letnika so organizirani sistematični preventivni zdravstveni in 

zobozdravstveni pregledi, za dijake 3. letnika pa sistematični preventivni zdravstveni 

pregledi in cepljenje proti tetanusu. 
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Šport 

Šola razpolaga s fitnesom, streliščem in številnimi športnimi igrišči v neposredni 

bližini. Izvajamo dejavnosti: nogomet, košarko, odbojsko, borilne veščine, streljanje, 

namizni tenis,... Udeležujemo se številnih tekmovanj. 

Tajništvo 

Uradne ure za dijake so od ponedeljka do petka od 9. do 11. 

Računovodstvo 

Denarne zadeve posameznih dijakov ali razrednih skupnosti se urejajo v blagajni 

računovodstva v času uradnih ur (vsak ponedeljek in sredo od 8. do 13. ure). 
 

Šolski zvonec 
 

  1.URA 7.15-8.00 

         2.URA 8.05-8.50 

         3.URA 8.55-9.40 

         4.URA 10.10-10.55 

         5.URA 11.00-11.45 

         6.URA 11.50-12.35 

         7.URA 12.40-13.25 

         8.URA 13.30-14.15 
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Pregled razrednikov in oddelkov 
 

1.  LETNIK:   1. A RADOLLI JOLANDA 

   1. BL   ORTHABER ROMANA  

   1.BV    ORTHABER ROMANA 

   1. C PUHAR MILENA   

2.  LETNIK:   2. A JUG SKLEDAR MIRA 

   2. B CAFUTA MAJA 

   2. C ŠTRUCL ANA  

3. LETNIK:  3. A ŠIPEK ANITA  

   3. B BREČKO BOGOMIR 

4. LETNIK:  4. A FRIŠČIĆ FRANJO 

   4. BL HERYNEK BOJAN 

   4.BV   HERYNEK BOJAN 

   4. C ŽIVKO PAL KLAVDIJA 
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Šolski  koledar 2016/17 

Začetek pouka je v četrtek, 1. septembra 2016. Zadnji dan pouka je za dijake 

zaključnih letnikov v ponedeljek, 22. 5 . 2017, za dijake ostalih letnikov pa v petek, 

23. 6. 2017. 
 

Za dijake zaključnih letnikov potekajo priprave za pisni in ustni del poklicne mature 

po koledarju za poklicno maturo. 
 

Ocenjevalna obdobja: 

13. 1. 2017 (petek) – zaključek prvega ocenjevalnega obdobja 

19. 5. 2017 (petek)  – zaključek drugega ocenjevalnega obdobja za 

zaključne letnike 

22. 6. 2017 (četrtek)  – zaključek drugega ocenjevalnega obdobja za 1. 2. 

in 3. letnike 

 

Pomembnejši datumi: 

jesenske počitnice: 31.10. – 4. 11. 2016 

novoletne počitnice: 26.12.2016 – 31. 12. 2017 

zimske počitnice: 20. – 24. 2. 2017 

prvomajske  počitnice:  28.4. - 2. 5. 2017 

poletne počitnice: 26. 6. – 31. 8. 2017 

 

Poklicna matura 

Za dijake zaključnih letnikov poteka poklicna matura po maturitetnem koledarju za 

poklicno maturo, ki je objavljen na uradni spletni strani http://www.ric.si. 

 

Prijava in odjava na poklicno maturo 

Kandidat odda predhodno prijavo k poklicni maturi do 10 .11 .201 6  v tekočem 

šolskem letu, prijavo pa najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne 

mature v spomladanskem izpitnem roku in najpozneje 45 dni pred rokom za 

opravljanje poklicne mature v jesenskem in zimskem izpitnem roku. Vsi uradni roki 

so objavljeni na spletni strani http://www.ric.si. 

 
Dopolnilni in popravni izpiti 

Termini za dopolnilne izpite so objavljeni v šolskem koledarju na spletni strani šole.

http://www.ric.si/
http://www.ric.si./
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Predmetnik izvedbenega kurikula šole po letnikih 
1. PREDMETNIK: LOGISTIČNI TEHNIK/ SSI /2016/17 

Oznaka 

Programske enote 

 Skupno 

št.ur 

1.etnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik 

 

Število tednov 

pouka  

  35 35 33 32 

P1 Slovenščina Slo 487 105 122 132 128 

P2 Matematika Mat 408 105 105 99 99 

P3 Tuji jezik I Tj1 417 105 117 105 90 

P4 Tuji jezik II Tj2 204 70 70 64 0 

P5 Umetnost  Ume 70 70 0 0 0 

P6 Zgodovina Zgo 102 102 0 0 0 

P7 Geografija Geo 70 0 70 0 0 

P9 Psihologija Psi 70 0 0 0 70 

P10 Fizika Fiz 136 68 68 0 0 

P11 Kemija Kem 70 70 0 0 0 

P12 Športna vzgoja Švz 340 105 105 66 64 

Skupaj A  2378     

M1 
Tehnologija 

blagovnih tokov 

Tbt 204 102 

70 + 

32p 

102 

35 + 

67p 

0 0 

M2 
Tehnologija 

komuniciranja 

Tk 204 102 

0 + 

102p 

102 

35 + 

67p 

0 0 

M3 Podjetništvo in 

gospodarsko 

poslovanje 

Pgp 170 0 70 

0 + 70p 

100 

67 + 

33p 

0 

M4 
Transportna 

sredstva 

Tsr 238 0 70 

70 + 0p 

102 

102 + 

0p 

66 

66 + 0p 

M5 
Logistika tovornih 

tokov 

Ltt 442 70 

35 + 

35p 

105 

70 + 

35p 

165 

99 + 33 

+ 33p 

100 

66 + 34p 

M6 

Mednarodna 

blagovna menjava  

Mbm 

204 

0 0 0 204 

144 + 

60p 

Skupaj B  1462     

 Praktični pouk  568     

 PUD  152     

 OID  352     

 Odprti kurikulum  578     

Matematične metode v logistiki Mmv 34 34 0 0 0 

Požarna varnost Pv 68 0 35 33 0 

Fizika v logistiki Fil 66 0 0 66 0 

Etika v cestnem prometu Ecp 33 0 0 33 0 

Strokovna terminologija v tujem Sta/stn 64 0 0 0 64 
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jeziku 

Izbrana poglavja iz MAT ali TJ Ipm, 

Ipa/Ipn 

48 0 0 0 48 

Izbrana poglavja iz logistike  Ipl 64 0 0 0 64 

 Projektiranje cest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pc 32 0 0 0 32 

Prevoz potnikov Pp 66 0 0 66 0 

Tehnologija blaga Tb 34 34 0 0 0 

Nalaganje in zavarovanje tovora Nizt 33 0 0 33 0 

Projektno delo Pdl 35 35 0 0 0 

*Ne velja več. 

 

PREDMETNIK: LOGISTIČNI TEHNIK/ SSI /2016/17 – velja za prve, druge in tretje letnike 

Oznaka Programske enote  Skupno 

št. ur 

1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. letnik 

* 

        

        

Število tednov 

pouka  

  35 35 33 32 

P1 Slovenščina Slo 487 105 122 132 128 

P2 Matematika Mat 408 105 105 99 99 

P3 Tuji jezik I Tj1 417 105 117 105 90 

P4 Tuji jezik II Tj2 204 70 70 64 0 

P5 Umetnost  Ume 70 70 0 0 0 

P6 Zgodovina Zgo 102 102 0 0 0 

P7 Geografija Geo 70 0 70 0 0 

P9 Psihologija Psi 70 0 0 0 70 

P10 Fizika Fiz 136 68 68 0 0 

P11 Kemija Kem 70 70 0 0 0 

P12 Športna vzgoja Švz 340 105 105 66 64 

Skupaj A  2378     

M1 
Tehnologija 

blagovnih tokov 

Tbt 204 102 

70 + 

32p 

102 

35 + 

67p 

0 0 

M2 
Tehnologija 

komuniciranja 

Tk 204 102 

0 + 

102p 

102 

35 + 

67p 

0 0 

M3 Podjetništvo in 

gospodarsko 

poslovanje 

Pgp 170 0 70 

0 + 70p 

65 

32 + 

33p 

30* 

30 + 0p 

M4 
Transportna 

sredstva 

Tsr 238 0 70 

70 + 0p 

102 

102 + 

0p 

66 

66 + 0p 

M5 
Logistika tovornih 

tokov 

Ltt 442 70 

35+35p 

105 

70+35p 

165 

99+33 

+33p 

100 

66+34p 

M6 Mednarodna Mbm 204 0 0 100 104* 
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Oznaka Programske enote  Skupno 

št. ur 

1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. letnik 

* 

blagovna menjava  70 + 

30p 

74 + 30p 

Skupaj B  1462     

 Praktični pouk  568     

 PUD  152     

 OID  352     

 Odprti kurikulum  578     

Matematične metode v logistiki Mmv 35 34 0 0 0 

Požarna varnost Pv 68 0 35 33 0 

Fizika v logistiki Fil 66 0 0 66 0 

Etika v cestnem prometu Ecp 33 0 0 33 0 

Strokovna terminologija v tujem 

jeziku 

Sta/stn 64 0 0 0 64 

Izbrana poglavja iz MAT ali TJ Ipm, 

Ipa/Ipn 

48 0 0 0 48 

Izbrana poglavja iz logistike  Ipl 64 0 0 0 64 

 Projektiranje cest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pc 32 0 0 0 32 

Prevoz potnikov Pp 66 0 0 66 0 

Tehnologija blaga Tb 34 34 0 0 0 

Nalaganje in zavarovanje tovora Nizt 33 0 0 0 33 

Projektno delo Pdl 35 35 0 0 0 

*izvedba v šolskem letu 2017/18 

 

 

1. PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA 2016/17 

 

Oznaka Programske 

enote 

 Skupno 

št. ur 

3. letnik 

* 

4. letnik 

      

      

Število tednov pouka    32 30 

P1 Slovenščina SLO 487 128 114 

P2 Matematika Mat 408 108 90 

P3 Tuji jezik I Tj1 417 105 90 

P4 Tuji jezik II Tj2 204 64 0 

P5 Umetnost  Ume 70 0 0 

P6 Zgodovina Zgo 102 0 0 

P7 Geografija Geo 70 0 0 

P9 Psihologija Psi 70 70 0 

P10 Fizika Fiz 140 0 0 

P11 Kemija Kem 70 0 0 
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Oznaka Programske 

enote 

 Skupno 

št. ur 

3. letnik 

* 

4. letnik 

P12 Športna 

vzgoja 

Švz 

 340 

66 64 

Skupaj A  2378   

M1 Varovanje 

premoženja in 

oseb 

Vpo 330 62 60 

M2 Tehnično 

varovanje 

Tv 196 60 0 

M3 Varnost in 

zdravje pri 

delu 

Vzd 130 0 0 

M4 Varstvo pred 

požari 

Vpp 160 32 58 

M5 Nadzorovanje 

storitev 

varovanja 

Nsv 196 112 84 

M6 

Operaterska 

dela v 

varnostno 

nadzornem 

centru  

Vnc 

196 

91 105 

M12 

Varovanje 

informacijskih 

sistemov 

Vis 

98 

98 

68 + 30p 

0 

Skupaj B  1404   

 Praktični 

pouk 

 568   

 PUD  304 4 4 

 OID  352   

 Odprti 

kurikulum 

 578   

Samoobramba in telesna straža Sats 128 0 30 

Kriminalistika in kriminilogija Kik 68 0 0 

Osnove elektrotehnike Oet 68 0 0 

Uporaba IKT Uikt 34 0 0 

Strokovna terminologija v tujem jeziku Sta/stn 64 0 64 

Izbrana poglavja iz MAT, TJ Ipm, 

Ipa/ipn 

48 0 48 

Izbrana poglavja iz varovanja Ipv 64 0 64 

Usposabljanje za ravnanje z orožjem Uro 30 0 30 

Javna zbiranja Jz 30 0 30 

Prevoz denarja in dragocenosti Pdd 30 0 30 

Matematične metode v varovanju mmv 34 0 0 

  *Ne velja več. 
PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA 2016/17 – velja za prvi, drugi in tretji letnik 
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Oznaka Programske 

enote 

 Skupno št. 

ur 

1. letnik 2. letnik 3. 

letnik 

4. letnik 

(2017/18) 

Število 

tednov 

pouka  

  35 35 32 30 

P1 Slovenščina Slo 487 105 140 128 114 

P2 Matematika Mat 408 105 105 108 90 

P3 Tuji jezik I Tj1 417 105 117 105 90 

P4 Tuji jezik II Tj2 204 70 70 64 0 

P5 Umetnost  Ume 70 70 0 0 0 

P6 Zgodovina Zgo 102 102 0 0 0 

P7 Geografija Geo 70 0 70 0 0 

P9 Psihologija Psi 70 0 0 70 0 

P10 Fizika Fiz 140 70 70 0 0 

P11 Kemija Kem 70 70 0 0 0 

P12 Športna vzgoja Švz 340 105 105 66 64 

Skupaj A  2378     

M1 Varovanje 

premoženja in 

oseb 

Vlp 340 140 

140 + 0p 

70 

35 + 35p 

70 

70 + 0p 

60 

60 + 0p 

M2 Tehnično 

varovanje 

TV 204 70 

70 + 0p 

70 

35 + 35p 

64 

0 + 64p 

0 

M3 Varnost in 

zdravje pri delu 

Vzd 102 70 

70 + 0p 

32 

32 + 0p 

0 0 

M4 Varstvo pred 

požari 

Vpp 136 0 70 

35 + 35p 

34 

34 + 0p 

32 

32 + 0p 

M5 Nadzorovanje 

storitev 

varovanja 

Nsv 102 0 0 70 

70 + 0p 

32 

32 + 0p 

M6 

Delovanje VNC in 

intervencije  

Vnc 

170 

0 0 102 

70 + 

32p 

68 

60 + 8p 

M7 
Kazniva dejanja in 

kriminalistika 

KdK 
136 

0 70 

35 + 35p 

66 

66 + 0p 

0 

M8 
Varovanje javnih 

zbiranj 

Vjz 102 0 0 70 

35 + 

35p 

32 

32 + 0p 

M9 Prevoz gotovine 

ter drugih 

vrednostnih 

pošiljk 

Pg 102 0 0 70 

70 + 0p 

32 

0 + 32p 

M11 

Varovanje 

informacijskih 

sistemov 

Vis 

68 

0 0 68 

34 + 

34p 

0 

Skupaj B  1404     

 Praktični pouk  568     

 PUD  304     



15 
 

Oznaka Programske 

enote 

 Skupno št. 

ur 

1. letnik 2. letnik 3. 

letnik 

4. letnik 

(2017/18) 

 OID  352     

 Odprti kurikulum  578     

Samoobramba in telesna 

straža 

Sats 135 35 

0 + 35p* 

70 

35 + 35p 

35 

0 + 35p 

35 

0 + 35p 

Projektno delo Pdv 35 35 

0 + 35p 

0 0 0 

Osnove elektrotehnike Oet 68 0 68 0 0 

Uporaba IKT Uikt 68 68 

0 + 68p 

0 0 0 

Strokovna terminologija v 

tujem jeziku 

Sta/stn 64 0 0 0 64 

Izbrana poglavja iz MAT, TJ Ipm, 

Ipa/ipn 

48 0 0 0 48 

Izbrana poglavja iz varovanja Ipv 64 0 0 0 64 

 Usposabljanje za ravnanje z 

orožjem 

Uro 30 0 0 0 30 

15 + 15p 

Matematične metode v 

varovanju 

Mmv 34 34 0  0 

*V šol. letu 2018/19 ti dijaki nimajo v 3. l. Sats. 

Urniki izvajanja posameznih izobraževalnih programov so zajeti v posebnem dokumentu, ki se hrani v 
tajništvu srednje šole. 
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Interesne dejavnosti 

 
 

1. letnik - 96 ur 

Obvezn

i 

enotni 

del 

48 ur 

18 ur   športni dnevi 

18 ur   ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 

6 ur seznanitev s kulturnimi in z zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 

(v mestu ali okolici) 

6 ur ogled študijske knjižnice, sejmov (zdravje, informatika, učila) ali izobraževalnih ustanov (dnevi 

odprtih vrat) ipd. 

Vezano 

na 

program 

24 ur 

6 ur ogled sejma s strokovnega področja, strokovna ekskurzija, ogled proizvodnih 

obratov 

6 ur naravoslovni dan, ekološki dan, ekološki tabori (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih 

naprav - vezano na tehnologijo v stroki) 

6 ur metode učenja in posebnosti programa oziroma učnih načrtov 

6 ur spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge in predstavljanje poklicnih profilov in kvalifikacij, 

predstavitev strokovnjakov, mojstrov in njihovih delovnih področij 

Prosta 

izbira 

dijaka 

24 ur 

• mladinska raziskovalna dejavnost 

• gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbori, 

• aktivnost v dramski skupini, društvih, plesni in športni treningi 

• tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstvo mlajšim 

• spoznavanje tujih kultur 

 
2. letnik - 96 ur 

Obvezni 

enotni 

del 

54 ur 

18 ur   športni dnevi 

18 ur   zdravstvena vzgoja 

18 ur   ogled gledališke, filmske ter glasbene predstave, likovne razstave, folklorni plesi in etnologija, sodelovanje 

in priprava kulturnih prireditev na šoli, (novo leto, državni kulturni praznik ipd), 

Vezano 

na 

program 

18 ur 

6 ur ogled sejma s strokovnega področja, strokovne ekskurzije in ogled 

proizvodnih obratov 

6 ur obisk ali organizirano predavanje s strokovnega področja na šoli, 

6 ur naravoslovni dan, ekološki dnevi, ekološki tabori, (organ. čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih 

naprav, povezanih s tehnologijo v stroki) 

Prosta 

izbira 

dijaka 

24 ur 

• mladinska raziskovalna dejavnost 

• spoznavanje in predstavljanje tujih kultur 

• tekmovalna dejavnost v oddelku, organizacija samopomoči 

• gledališki, glasbeni, filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbori, aktivnost v dramski skupini, društvih, 

plesni in športni treningi 

• tečaj cestnoprometnih predpisov 

• tečaj prve pomoči 

• tekmovanja v znanju, mentorstvo mlajšim 
• organizirano dopolnilno  izobraževanje (informatika, tuji jeziki ipd.) 



17 
 

 
 

3. letnik - 96 ur 

Obvezni 

enotni del 
36 ur 

18 ur   športni dnevi 

18 ur   ogled gledališke, filmske ter glasbene predstave, likovne razstave, folklorni plesi in spoznavanje 

etnologije, sodelovanje in priprava kulturnih prireditev na šoli (novo leto, državni kulturni praznik, ipd.) 

Vsebine, 

vezane na 

program 
18 ur 

6 ur ogled sejma s strokovnega področja,strokovne  ekskurzije in ogled proizvodnih 

obratov, ogled univerzitetne študijske knjižnice 

6 ur obisk ali organizirana predavanja s strokovnega področja na šoli 

6 ur naravoslovni dan – ekološki dnevi, ekološki tabori (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi 

čistilnih naprav, povezanih s tehnologijo v stroki) 

Prosta 

izbira dijaka 

42 ur 

• mladinska raziskovalna dejavnost 

• spoznavanje in predstavljanje tujih kultur 

• tekmovalna dejavnost v oddelku, organiziranje samopomoči 

• gledališki, glasbeni, filmski abonmaji, 

• glasbena šola, pevski zbori, aktivnost v dramski skupini, društvih, plesni in športni treningi 

• tečaj cestnoprometnih predpisov 

• plesni tečaji 

• podjetništvo 

• tekmovanja v znanju, mentorstva mlajšim 

• organizirano dopolnilno izobraževanje (informatika, tuji jeziki, ipd.) 

• socialno delo 

 
4. letnik - 64 ur 

Obvezni 

enotni del 
36 ur 

18 ur   športni dnevi 

18 ur   ogled gledališke, filmske ter glasbene predstave, likovne razstave, folklorni plesi in spoznavanje 

etnologije, sodelovanje in priprava kulturnih prireditev na šoli (novo leto, državni kulturni praznik 

ipd.) 

Vsebine, 

vezane na 

program 

16 ur 

4 ure   poklicno usmerjanje, nadaljevanja izobraževanja, 

4 ure    ogled sejma s strokovnega področja, strokovne ekskurzije in ogled proizvodnih  obratov, ogled 

univerzitetne študijske knjižnice 

4 ure   obisk ali organizirano predavanje s strokovnega področja na šoli 

4 ure   naravoslovni dan – ekološki dnevi,  ekološki tabori (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi 

čistilnih naprav, povezanih s tehnologijo v stroki) 

Prosta 

izbira dijaka 

12 ur 

• mladinska raziskovalna dejavnost 

• spoznavanje in predstavljanje tujih kultur 

• tekmovalna dejavnost v razredu,organizacija samopomoči 

• plesni tečaji 

• podjetništvo, izbrane vsebine, delavnice 

• tekmovanja v znanju, mentorstva mlajšim 

• organizirano dopolnilno  izobraževanje (informatika, tuji jeziki ipd.) 
• socialno delo 
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Hišni red 
 
Dijaki 

Od njihovega odnosa  do soljudi in do stvari okrog njih je odvisna njihova osebna in strokovna rast. To želijo 

z določeno izobrazbo na naši šoli, za to pa je potrebno, da: 

•  redno in pravočasno obiskujejo pouk in druge oblike organiziranega izobraževalnega dela, 

•  dijaki prihajajo v šolo skozi glavni vhod (ostali vhodi so namenjeni le učiteljem in drugim 

delavcem šole), 

•  v času pouka dijaki ne smejo zapuščati šolskih prostorov, 

•  imajo pouk v matičnih ali predmetnih učilnicah, 

•  sami so odgovorni  za svojo garderobo in osebne predmete, zato naj jih nosijo vedno s seboj, razen 

če jih zaklenejo v svojo omarico, 

•  poskrbijo, da poteka pouk nemoteno. Uporaba mobilnih telefonov v šoli ni dovoljena(!). Če dijak pri 

pouku uporablja mobilni telefon ali drugo AV sredstvo  (MP3, i pod,…) mu ga lahko učitelj odvzame, 

obvesti razrednika in AV sredstvo shrani (proti podpisu) v sef v tajništvu. Razrednik odvzeto sredstvo vrne 

staršem na govorilnih urah. 

•  v šoli in na zunanjih šolskih površinah je kajenje prepovedano, prav tako uživanje alkoholnih pijač in 

psihogenih sredstev, 

•  prepovedano je posedovati in prinašati v šolo predmete in sredstva, ki ogrožajo varnost  dijakov 

in delavcev v šoli in na šolskih površinah, 

•  v šolo je prepovedano prinašati alkohol ali psihogena sredstva, 

•  prepovedano je namerno uničevanje šolskega inventarja, pisanje po pohištvu in stenah. 

Povzročitelji morajo sami poskrbeti za odpravo povzročene škode, 

•  lahko od pouka izostanejo samo iz opravičenih razlogov. Celodnevne odsotnosti opravičijo starši, ostale 

odsotnosti pa razrednik ali učitelj (slednji le za svojo uro). Razrednik pri opravičevanju upošteva 14. člen 

Pravilnika o šol. redu v srednjih  šolah, 

•  na zahtevo učitelja, varnostnika ali drugega delavca šole se morajo izkazati z osebnim dokumentom, 

•  so dolžni upoštevati posebni hišni red, ki velja v telovadnici ali šolskih delavnicah, 

•  so dolžni spoštovati zaposlene na šoli in se do njih vesti temu primerno. 

 
Kršitve šolskega in hišnega  reda se kaznujejo. 
 

Reditelji 

Dijaki med letom opravljajo naloge in dolžnosti reditelja. Vrstni red določi razrednik po abecednem 

seznamu. Naloge reditelja opravljata dva dijaka hkrati. 

 

Dolžnosti in naloge rediteljev: 

•  če učitelja 10 minut po začetku pouka še ni, reditelj preveri njegovo prisotnost v zbornici oz. pri tajnici 

šole, 

•  javljati poimensko odsotnost dijakov vsako šolsko uro, 

•  skrbeti, da so učilnice ob njihovem odhodu urejene, 

•  poročati učitelju o morebitnih poškodbah šolske opreme, ki jih opazijo ob prihodu v učilnico, 

•  če se v razredu pripeti kaj nepredvidenega, morajo z vednostjo učitelja obvestiti razrednika ali vodstvo šole. 
 

Dežurstvo  dijakov 

Dežurstvo  dijakov se prične ob 7.00 in konča ob 13.00. Vrstni red dežurstva (razrede) 

določi vo d s tvo  šo l e . 

 
Naloge in dolžnosti  dežurnih dijakov: 

•  v list dežurstev vpišejo obiskovalce (kdo so in kam so namenjeni, čas prihoda in čas odhoda), 

•  nosijo okrožnice, 

•  dajejo obiskovalcem potrebne informacije, 

•  če je potrebno, dežurni dijak pospremi  obiskovalca, 

•  dolžni so svojo nalogo opravljati  vestno, odgovorno in vljudno, 

•  paziti morajo na svoje vedenje, da ne bi bil zaradi njihovega neprimernega vedenja prizadet ugled šole, 

•  o vseh nepravilnostih in dogodkih seznanjajo varnostnika, dežurne učitelje, ali vodstvo šole, 

•  hujše kršitve reda in discipline takoj sporočijo vodstvu šole, 

•  v primeru nevarnosti posredujejo informacije  varnostniku oz. poiščejo njegovo pomoč in 

•  ob nejasnih situacijah  nikoli ne ukrepajo samovoljno, temveč se obrnejo na dežurnega učitelja, varnostnika 

ali vodstvo šole, 

 

V primeru večjih kršitev pri opravljanju dežurstev šola lahko izreče dijaku ustrezen vzgojni ukrep. 
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Informiranje dijakov 

Dijaki so redno in pravočasno obveščeni o: 

•  delovanju skupnosti dijakov, 

•  razporedu dežurstev, 

•  šolskih in obšolskih dejavnostih, 

•  razporedu obveznih izbirnih vsebin, 

•  poteku pouka v primeru odsotnosti učiteljev (nadomeščanja), 

•  športnih dnevih in možnostih izbire glede udeležbe na njih, 

•  izpitnih rokih in razporedih. 

 

Informacije dobijo pri razredniku, preko šolskega radia in na oglasni deski šole oziroma spletne strani. 

 

Varnostnik 

Za varnost dijakov, zaposlenih na šoli in tudi tistih, ki v šolo prihajajo občasno, skrbi varnostnik, ki mora v 

primeru hujših kršitev šolskega reda poklicati policijo. 
 

Dežurstvo  strokovnih delavcev 

V času pouka so na šoli dežurni strokovni delavci – učitelji, ki predvsem v času glavnega odmora skrbijo za red in 

disciplino na hodnikih. Razpored dežurstva vodi vodstvo šole. Razpored dežurstva je objavljen v zbornici šole. 
 

Starši 

V njihovem interesu je, da njihov otrok čim uspešneje konča izobraževanje za katerega se je odločil. 

 
Zato naj: 

•  se redno udeležujejo roditeljskih sestankov, 

•  pravočasno poravnavajo denarne obveznosti svojih otrok, 

•  sproti spremljajo napredek svojega otroka tako, da se udeležujejo govorilnih ur razrednika in po potrebi 

učiteljev, 

•  redno  opravičujejo izostanke svojih otrok, po telefonu, v tajništvo na telefonsko številko (02) 42 94 100, 

med 7.00 in 8.00 uro, 

•  se obrnejo na šolsko svetovalno delavko, 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. 

•  Na šoli smo zato, da jim prisluhnemo, svetujemo  in pomagamo, vendar naj ne izkoriščajo tega le zadnjih 

štirinajst dni pred zaključkom pouka! 

 

Domska pravila 

 
Interna domska pravila Dijaškega doma Srednje prometne šole so usklajena s Pravilnikom o šolskem redu, ki ga je 

izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/07) in Pravilnikom o 

bivanju v dijaških domovih, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 97/06). Domski red podrobneje ureja z zakonom določene pravice in dolžnosti dijakov, način uveljavljanja 

pravic in izpolnjevanja dolžnosti, izrekanje ukrepov za kršitve domskih pravil ter dolžnosti strokovnih delavcev in 

ravnatelja doma pri uresničevanju določb pravilnika. 

 

Vpis in izpis dijakov 

Dijaki se vpisujejo v Dijaški dom Srednje prometne šole (v nadaljevanju: dom) za eno šolsko leto na podlagi javnega 

razpisa. 

 
Pogoji za sprejem in bivanje v domu: 

1.   status dijaka ali študenta, 

2.   novinci oddajo prijavni obrazec za sprejem, 

3.   sprejemanje in upoštevanje pravil domskega reda, 

4.   redno plačevanje oskrbnine doma. 

 

Dom sklene s starši ali skrbniki dijaka pogodbo, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti. O sprejemu kandidatov 

odloča Komisija za sprejem v dom. 

Dijaki lahko izstopijo iz doma med šolskim letom samo v soglasju s starši oziroma podpisnikom pogodbe. 

Odpovedni rok za izstop iz doma je en mesec. Dijak, ki izstopa iz doma pred iztekom odpovednega roka, je dolžan 

plačati stroške nastanitve do konca tekočega meseca oz. kot to določa pogodba. 
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Osnovna pravila 

Domska pravila urejajo tista pravila življenja in dela v domu, ki so obvezna za vse dijakinje in dijake ter delavce 

doma. Vsi jih moramo spoštovati, da bi zagotovili enakopravnost, varnost, boljše pogoje za ustvarjalno življenje in 

delo vsakega posameznika. Dom dijakom omogoča bivanje, prehrano in druge storitve. 

Domska pravila oblikujejo strokovni delavci, vodstvo doma in skupnost dijakov. 

Vsi dijaki redno obiskujejo šolo, izpolnjujejo šolske obveznosti in sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem delu doma. 

Dijaki so razporejeni v vzgojne skupine, ki jih vodijo vzgojitelji. 

Vsi dijaki so odgovorni, da z lastnim ravnanjem varujejo svoje zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih. Prepovedano je 

kajenje, uživanje alkohola in drugih drog. Ta prepoved velja za vnos, za uživanje le-teh v domu oziroma za prihajanje v 

dom pod vplivom omenjenih drog. 

 
Za premoženje doma so odgovorni vsi. 

 

Dijak je sam odgovoren za svoje osebne predmete, zato svetujemo, da večjih vsot denarja in dragocenih 

predmetov ne hrani v domu, saj zanje dom ne odgovarja. 

Za urejenost skupnih prostorov in domske okolice je v domu organizirano interno dežurstvo dijakov. Vsak dijak 

pospravlja za seboj in skrbi za red in higieno v svoji sobi, sanitarijah, jedilnici in drugih skupnih prostorih doma in 

njegove okolice. Medsebojni odnosi v domu temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, priznavanju 

različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih. Dijaki komunicirajo med seboj in z delavci doma v duhu 

splošno sprejetega bontona, torej kulturno in vljudno. 
 

Sobna pravila 

Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti, ne glede na letnik ali starost. Soba naj bo vedno urejena in 

čista, pri vzdrževanju reda in higiene se dijaki izmenjujejo. Če kateri od dijakov manjka, očisti sobo tisti, ki je v 

domu prisoten. 

V sobi se vsi dijaki zadržujejo v sobnih copatih, ki ne poškodujejo parketa. Čevlje hranijo v garderobnih omaricah 

na hodniku. 

Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar, ključe sob in omar. Plakate v sobah je dovoljeno 

pripenjati tako, da se ne uničujejo stene in zidne obloge. Okrasitev sobe naj bo sprejemljiva za vse njene 

prebivalce oz. naj nikogar ne žali. Vsako okvaro v sobi ali skupnih prostorih dijaki takoj sporočijo dežurnemu 

vzgojitelju ali vzdrževalcu. 

Vsak dijak ima v sobi svoj zasebni prostor, ki ga uporablja sam (omara, postelja, polica). 

 
Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim pa samo v soglasju ostalih sostanovalcev in v 

njihovi navzočnosti. 

Obiski v sobah so omejeni na sorodnike in sošolce, ostali obiski pa so dovoljeni le z vednostjo in s predhodnim 

soglasjem vzgojitelja (na zahtevo vzgojitelja se oseba ustrezno legitimira). 

Glasbeni aparati po sobah naj bodo naravnani na sobno jakost, tako da ne motijo prebivalcev drugih sob. 

V času obveznih učnih ur in od 22. do 6. ure zjutraj je v sobah in skupnih prostorih doma tišina. 

 
Prepovedano je: 

•  vklapljanje električnih peči ter drugih porabnikov, s katerimi bi ogrožali svojo varnost ali varnost 

drugih; 

•  lepljenje ali čečkanje po zidovih in opremi doma; 

•  odmetavanje predmetov in smeti skozi okna; 

•  kajenje, uživanje alkohola in drog; 

•  posedovanje predmetov, s katerimi se lahko ogroža varnost ali zdravje ljudi; 

•  odnašanje hrane, jedilnega pribora, posode ter ostalega inventarja iz skupnih prostorov v sobe; 

•  nočni izhodi iz doma brez vednosti in soglasja vzgojiteljev oziroma staršev. 

 

Učenje in interesne dejavnosti 

V domu so organizirane obvezne učne ure – dopoldne med 8.00 in 11.00 (odmor 9.30 – 10.00) ter popoldne med 

15.00 in 18.00 uro (odmor 16.30 – 17.00). Vzgojiteljski zbor prilagaja učne ure zahtevnosti šolskih programov in 

urnikom šol. Učenje poteka v učilnicah in sobah – glede na učni uspeh se o tem dogovorita vzgojitelj in dijak. 

V času učnih ur je v domu tišina in dijaki doma ne zapuščajo. V kolikor zapustijo dom, morajo varnostniku predložiti 

dovolilnico, ki jo izpolni vzgojitelj. 

Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo naloge in opravljajo druge aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo. 

Prisotnost dijakov pri učnih urah spremljajo vzgojitelji v posebni evidenci. 

Dom organizira dijakom pomoč pri učenju (vzgojitelji, dijaki), omogoča uporabo literature iz knjižnice (učno gradivo, 

prebiranje dnevnega tiska in revij) ter pisanje seminarskih nalog v računalniški učilnici in v knjižnici. 

V domu so redno organizirane naslednje interesne dejavnosti: športne (odbojka, nogomet, košarka, namizni tenis, 

streljanje, šah, fitnes), kulturne (plesi, domski časopis) in računalništvo. 
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Izostajanje od pouka in odsotnost iz doma 

Če dijak zboli ali iz drugega opravičljivega razloga ne more k pouku, se mora pred začetkom pouka pogovoriti s svojim 

ali z dežurnim vzgojiteljem, ki lahko v takih primerih opraviči odsotnost od pouka. 

Če se dijak, ki gre konec tedna domov, ne vrne v dom do ponedeljka zvečer, morajo starši o vzroku odsotnosti takoj 

obvestiti vzgojitelja v domu. 

Starši dijaka, ki odide domov med tednom, morajo biti o tem seznanjeni. 

Dijak, ki se želi udeležiti prireditev, ki trajajo pozno v noč, mora predhodno vzgojitelju prinesti pisno soglasje staršev, 

s katerim le-ti prevzemajo odgovornost zanj v času njegove odsotnosti. 
 

Izhodi dijakov 

Izhodi dijakov so dovoljeni do 20.30, za dijake prvih letnikov pa do 20.00 ure. V mesecu maju in juniju so dovoljeni 

izhodi do 21.00 ure oziroma do 20.30 za dijake prvih letnikov. 

Dežurni dijak posamezne vzgojne skupine je do 21.00 ure dolžan ugotoviti prisotnost dijakov – o manjkajočih dijakih 

obvesti vzgojitelja. 

Možen je tudi podaljšan večerni izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta ...), vendar  z vednostjo in 

dovoljenjem staršev ter s pisno dovolilnico vzgojitelja. 

Vsak dijak ima pravico do podaljšanega izhoda, razen v primeru, ko vzgojitelj določi drugače (slab učni uspeh ipd.). 
 

Oskrbnina in odjava hrane 

Ceno oskrbnine oblikujejo za vse domove v Sloveniji Komisija za oblikovanje oskrbnine v dijaških domovih, Skupnost 

dijaških domov Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. 

 

Domska oskrbnina vključuje hrano (živila, stroški priprave) in nastanitev. Odjava hrane je možna iz opravičljivih 

razlogov. Odjava hrane je možna za naslednji dan do 17. ure oziroma naročanje/odjava suhega kosila do 20. ure 

tekočega  dneva. 

Dijaki ob koncu tedna (sobote, nedelje, prazniki) odidejo domov, razen če imajo za podaljšanje bivanja opravičljiv 

razlog (npr. pouk po šol. koledarju). 

 
Domska prehrana zajema tri obroke dnevno. Prehrana je organizirana v jedilnici: 

•  zajtrk med 6.00 in 8.00 uro, 

•  kosilo med 11.00 in 16.00 uro, 

•  večerja med 18.00 in 19.30 uro. 

 
Jedilnike sestavlja za to usposobljeno osebje, pri tem sodeluje tudi Komisija za prehrano, ki jo sestavljajo mentor 

in predstavniki dijakov. 

V jedilnici je uveden samopostrežni način razdeljevanja hrane. Med obroki je v jedilnici prisoten dežurni vzgojitelj. 
 

Pohvale,  nagrade,  vzgojni ukrepi 

Pohvale, nagrade 

Dijaki, ki so s svojim delom in z vedenjem pozitivno doprinesli k življenju in vzdušju v domu ter hkrati uspešno  

opravili šolanje, so lahko na koncu šolskega leta pohvaljeni in nagrajeni. 

Pobudo za pohvalo in nagrado lahko dajo vzgojitelji, dijaki in ravnatelj. 

 
Vzgojni ukrepi 

Za kršitve dolžnosti ali neizpolnjevanje domskega reda so dijaki disciplinsko odgovorni. 

 
Za kršitve, določene s tem pravilnikom, se dijaku lahko izrečejo vzgojni ukrepi: 

•   opomin, 

•  ukor, 

•  izključitev iz doma. 

 
Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni: 

•  pobotanje oziroma poravnava konflikta, 

•  poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja, 

•  izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge, 

•  izvršitev nalog in obveznosti  zunaj načrtovanega časa.  

 

Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo. 

 
Vzgojitelj in ravnatelj vodita o svoji dejavnosti za preprečevanje kršitev in o postopku izrekanja vzgojnega ukrepa 

(pogovori z dijaki in s starši, z domsko svetovalno službo, telefonski pogovori, pisna obvestila staršem, pristojnim 

institucijam ipd.) pisno dokumentacijo. 
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Postopek vzgojnega ukrepanja za lažje kršitve uvede in vodi vzgojitelj, za težje in najtežje kršitve pa ravnatelj 

doma oziroma strokovni delavec, ki ga pooblasti ravnatelj. Vzgojitelj odloča o vzgojnem ukrepu za lažjo kršitev, 

vzgojiteljski zbor o ukrepu za težjo in najtežjo kršitev. 

Lažje kršitve so: 

•  motenje bivanja oziroma drugih dejavnosti v dijaškem domu, 

•  večkratno zamujanje učnih ur, 

•  neopravičena odsotnost od organiziranih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, 

•  kolektivni izostanek od organiziranih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, 

•  motenje  aktivnega učenja in drugih oblik izobraževalnega dela, 

•  dejanja, ki škodujejo ugledu doma, 

•  neodgovorno izpolnjevanje domskih obveznosti, 

•  neprimeren odnos do sošolcev, 

•  neprimeren odnos do delavcev doma, 

•  neprimerno vedenje v domu, 

•  malomaren odnos do domskega premoženja in premoženja bivajočih ali drugih oseb v dijaškem 

domu. 

 
Težje kršitve so: 

•  manjše tatvine, 

•  prihod v dom pod vplivom alkohola ali drog, 

•  posedovanje in uživanje alkohola ali ostalih drog v domu, 

•  kajenje v prostorih doma, 

•  namerno poškodovanje domskega inventarja in premoženja sošolcev ali delavcev doma, 

•  ponarejanje in uničevanje domskih evidenc, javnih listin ali drugih uradnih dokumentov, 

•  ponarejanje opravičil ali podpisov staršev, 

•  neupoštevanje določil o varstvu pri delu in o protipožarni varnosti v domu, 

•  nedovoljeno prenočevanje drugih oseb v sobi, 

•  izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom, 

•  prinašanje predmetov in sredstev,  ki lahko ogrozijo varnost ljudi in poškodujejo inventar doma. 

 
Najtežje kršitve so: 

•  nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti  ljudi, storjeno v dijaškem domu ali zoper bivajoče v 

dijaškem domu, 

•  verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje v okviru doma ali zoper bivajoče v dijaškem domu, 

•  zahajanje ali zadrževanje na oddelku nasprotnega spola (brez dovoljenja vzgojitelja), 

•  namerne kršitve pravil o varstvu pri delu in protipožarni varnosti ter drugih predpisov, 

•  prodaja drog, razpečevanje drog ali napeljevanje k uživanju drog v okviru doma oziroma med 

bivajočimi v dijaškem domu, 

•  grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in poškodujejo inventar v okviru doma oziroma med 

bivajočimi v dijaškem domu, 

•  povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev dijaškega doma 

ali drugih oseb v dijaškem domu iz hude malomarnosti ali namenoma. 

 

Varstvo pravic dijakov 

Dijak mora imeti možnost svoje dejanje, za katerega lahko prejme vzgojni ukrep, obrazložiti in opisati vse okoliščine, 

ki so vplivale na dogodek oziroma stanje, ki je predmet obravnave. Lahko se zagovarja sam, lahko ga pa zastopa 

tudi druga oseba, ki jo sam izbere. Poleg ustnega lahko predloži tudi pisni zagovor, tega pa mora predložiti 

najpozneje pet dni po ustnem zagovoru. 

Zoper akt o izreku opomina, ukora vzgojitelja in ukora vzgojiteljskega zbora lahko dijak ali starši vložijo 

pritožbo na pritožbeno komisijo oziroma Komisijo za varstvo pravic, zoper odločbo o črtanju iz evidence vpisanih 

dijakov in zoper akt o izključitvi pa na Svet Prometne šole Maribor. 

 

Pravilnik o šolskem redu 
 
 
Splošne določbe 

V šoli skrbimo za nemoten potek pouka vsi zaposleni skupaj z dijaki. Skupaj si prizadevamo ohranjati red, disciplino 

in čistočo v šolskih prostorih ter na šolskem dvorišču. V času pouka mora biti na hodnikih in v avli šole tišina. 

Dijaki naše šole lahko dobijo na začetku šolskega leta šolsko dijaško izkaznico. Dijaki v času pouka ne smejo 

zapuščati prostorov, kjer se pouk izvaja. Izjemoma jim lahko to dovoli učitelj pri svoji uri pouka. 



23 
 

Učitelj lahko odstrani dijaka od svoje ure pouka, če moti pouk (najtežje kršitve šolskega reda). Dijak je napoten k 

svetovalni delavki ali ravnateljici. 

Dijaki in zaposleni morajo upoštevati splošne sanitarne, varnostne in druge predpise ter navodila varnostnika ali 

delavca šole. 

Namerno poškodovanje šolskega inventarja, pisanje po opremi in stenah je prepove- dano in je opredeljeno kot kršitev. 

Povzročeno škodo je dolžan povrniti storilec, skupina storilcev ali dijaki oddelka, če storilcev ni mogoče ugotoviti. 

Akviziterska prodaja v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko tako prodajo odobrijo vodstveni delavci šole (ravnateljica). 
 

Uporaba prostorov 

Obratovalni čas šole je: 

•  za dneve pouka od 7.00 do 20.00 ure, 

•  v času počitnic in dneh, ko ni pouka, od 8.00 do 12.00 ure, 

•  za posebne  priložnosti se določi obratovalni čas s posebnim urnikom. 

 
Vstop šole je skozi glavni vhod. Stranske vhode lahko uporabljajo le zaposleni v skladu z dogovorom. Obiskovalci šole 

se morajo ob vstopu evidentirati pri dežurnih dijakih ali varnostniku. 

Za red v učilnicah skrbijo dijaki z reditelji pod nadzorom učitelja, ki učilnico trenutno uporablja. Ko zapustijo učilnico, 

mora biti urejena, tabla pobrisana in okna zaprta. Ob prihodu v učilnico morajo dijaki preveriti stanje inventarja in 

prijaviti poškodbe, ki so jih opazili. Za poškodbe  je kriv tisti razred, ki je bil v prostoru pred prijavo poškodbe. 

Pedagoški delavci in ostali zaposleni so dolžni ukrepati v primeru, če opazijo kršenje šolskega reda na hodnikih, v avli 

ali neposredni bližini šole. 

Red po posameznih učilnicah, v šolski knjižnici, telovadnici - fitnesu ali površinah šole je opredeljen v skladu z 

dogovori med zaposlenimi na šoli in ga morajo upoštevati vsi uporabniki, ne le dijaki. 

Dijaki morajo vsa splošna navodila glede reda in čistoče upoštevati tudi v jedilnici. 

 

Ukrepi za čistočo in videz šole 

Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše kulture. V prostorih šole ali na njenih površinah zato 

pospravljamo za seboj. Dijaki skrbijo za urejenost šolskih prostorov in okolice šole skupaj z zaposlenimi delavci. 

Med obratovalnim časom skrbi za čistost na hodnikih šole čistilka. 

Sanitarije naj služijo le svojemu namenu, pri tem pa je potrebna kulturna uporaba naprav in pripomočkov, da 

bodo sanitarije čiste in urejene. Za vzdrževanje higienskega sanitarnega režima v šoli so odgovorni vsi dijaki in 

delavci šole. 
 

Red na zunanjih površinah 

Za primeren zgled zelenic in okolice šole so zadolženi hišniki, ki lahko, v skladu z navodili vodstva šole, 

organizirajo skupaj z dijaki obsežnejše urejevalne akcije. Asfaltne površine pred vhodom, ki so namenjene 

dijakom in delavcem šole, vzdržujejo hišniki. 

Delavci šole morajo kolesa in motorje pustiti na za to določenih mestih, avtomobile pa na parkirnem prostoru. 

Parkirišče je namenjeno delavcem šole. 

Dijaki lahko parkirajo svoja kolesa ali motorje pred prostori AVTO ŠOLE (za primerno varovanje morajo poskrbeti 

sami), avtomobile pa na javnem parkirišču v bližini šole. Vožnja s kolesi in motorji po zelenicah in pešpoteh okoli 

šole ni dovoljena. 
 

Obveščanje 

Razglasno mesto za delavce šole je oglasna tabla v zbornici šole, spletna stran in elektronska obvestila. 

Dijake se obvešča preko oglasne deske v  I. nadstropju šole (pri dežurnem dijaku) ter po šolskem radiu oziroma z 

okrožnicami, ter preko spleta. Uradna obvestila imajo šolski žig in podpis pooblaščene osebe. 

Obvestila šolske skupnosti so na oglasni deski. 

 

Varovanje osebne lastnine 

Vse vrednejše predmete naj dijaki puščajo doma, saj zanje sami odgovarjajo. Šola ni odgovorna, če je dijaku 

ukraden prenosni telefon ali predmet večje vrednosti. Odškodnino za ukradeno oblačilo ali opremo lahko dijak 

uveljavlja po navodilih zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti ob predložitvi shranjenega računa. 
 

Tehnično in fizično varovanje 

Varovanje opravlja varnostnik. Dijaki so dolžni upoštevati njegova navodila. 

 
Vsi delavci šole, dijaki in uporabniki šolskih prostorov se seznanijo s tem hišnim redom in so ga dolžni 

upoštevati. Razrednik seznani dijake s hišnim  redom na začetku šolskega leta. 
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Prilagajanje šolskih obveznosti 
 
Šolska pravila SPŠ Maribor urejajo prilagajanje šolskih obveznosti za dijake šole, ki se pripravljajo na mednarodna 

tekmovanja v znanju ali so perspektivni športniki, raziskovalci ali umetniki. 

 

Pogoji za pridobitev statusa 

Status dijaka kulturnika si lahko pridobi dijak, ki 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. 

Status dijaka športnika si lahko pridobi dijak, ki 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 (naziv podeli Olimpijski komite Slovenije). 

Status dijaka tekmovalca si lahko pridobi dijak, ki 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 ali umetnika. 
 

Postopek podelitve statusa 

O dodelitvi statusa odloča ravnateljica s sklepom na podlagi pisne prošnje staršev/skrbnika ter dokazil kluba ali 

društva. 

Status se praviloma podeljuje na začetku šolskega leta. Status se dodeli za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa 

le za določen čas v šolskem letu. 
 

Prilagajanje obveznosti 

Dijaku s statusom se prilagodijo načini in roki ustnega preverjanja znanja za oceno ter njegova prisotnost pri pouku. 

Načrt prilagajanja potrdi oddelčni učiteljski zbor in podpišejo ga tudi starši. 
 

Prenehanje statusa 

Dijaku status preneha: 

•  če mu je dodeljen za določen čas, 

•  na njegovo izrecno željo ali zahtevo staršev/skrbnika, 

•  če mu preneha status dijaka, 

•  če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil dodeljen, 

•  če se mu status odvzame. 

 
Status se dijaku odvzame: 

•  če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh, 

•  če je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep ukor ravnatelja ali celotnega učiteljskega zbora. 

 

Pedagoška pogodba 

V primeru, da dijak iz zdravstvenih, osebnih ali drugih utemeljenih razlogov ne more redno izpolnjevati šolskih 

obveznosti, se z dijakom sklene pedagoška pogodba. 

 
S pedagoško pogodbo se uredijo: 

•  obdobja obvezne prisotnosti pri pouku, 

•  obveznost dijaka pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa, 

•  načini in roki ocenjevanja znanja oziroma izpolnjevanja drugih obveznosti, 

•  druge medsebojne pravice in obveznosti. 
 
 

Varstvo pravic 

Sklep o dodelitvi statusa in pedagoška pogodba sta obvezujoča za vse, na katere se nanašata. 

Zoper odločitve v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa je možna pisna pritožba. Rok za pisno 

pritožbo je 8 dni po prejemu pisne odločitve in 30 dni, če pisna odločitev ni bila izdana. O pritožbi odloča 

ravnateljica šole. O pritožbi na odločitev ravnateljice odloča Svet šole. Odločitev Sveta šole je dokončna. 

 
 

Pohvale, nagrade, priznanja in vzgojni ukrepi 
 
Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (27. člen Pravilnika) ravnateljica SPŠ Maribor v šolskih 

pravilih opredeljujem merila in postopke za podeljevanje nagrad in priznanj ter merila za opredeljevanje kršitev. 
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Učitelji lahko pri svojih urah pouka vpisujejo v zvezek, ki je priložen dnevniku razreda in je del interne šolske 

dokumentacije, pohvale, opažanja, mnenja in pripombe glede dela dijakov ali njihove kršitve šolskega reda. 

Vsak vpis mora biti opremljen z datumom, vzrokom pohvale ali opisom dogodka ter podpisan s strani učitelja. 

Pohvale, nagrade, priznanja in vzgojni ukrepi se evidentirajo in vodijo v skladu s Pravilnikom. Vzgojni ukrep velja 

eno leto, razen izključitve iz šole, ki se praviloma izreče do konca šolskega leta, največ pa še za naslednje šolsko 

leto. 

 
 

Merila in postopek za podeljevanje nagrad in pohval 
 
Pohvale, priznanja in nagrade dijakom lahko predlagajo: razrednik, strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti, 

oddelčne skupnosti in skupnost dijakov šole, starši ali ravnateljica. Dijaki, ki se udeležujejo šolskih, regijskih ali 

državnih tekmovanj, sodelujejo pri izvedbah šolskih ali obšolskih dejavnosti, nudijo sošolcem individualno pomoč 

pri učenju ali delu, sodelujejo pri urejanju šolskih prostorov ter okolice šole ali kako drugače prispevajo k ugledu 

šole, lahko za svoje delo dobijo pohvalo, priznanje, nagrado. 

 

Razred, ki je ob koncu pouka dosegel 100% učni uspeh, se nagradi z izletom po Sloveniji ali kako drugače (po 

dogovoru). 
 

Pohvale 

Pohvale so lahko ustne ali pisne. 

Kadar se dijak ali več dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, se lahko izreče ustna 

pohvala. Ustno pohvalo izrekajo razredniki, strokovni delavci ali mentorji  posameznih dejavnosti. Pisne pohvale 

podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti. 

Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini dijakov. Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnateljica šole. 
 

Priznanja 

Priznanja se podeljuje dijakom za dosežek, ki je pomemben za šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. 

O podelitvi priznanja odločata učiteljski zbor šole in ravnateljica šole. Priznanja podeljuje dijakom ravnateljica. 
 

Nagrade 

Dijaku se lahko podeli nagrada za izjemne dosežke in s tem širjenje ugleda šole v širšem okolju. O vrsti nagrade za 

posameznega dijaka se odloči ravnateljica po posvetovanju z dijakovim razrednikom oziroma mentorjem. Nagrada je 

praviloma knjiga ali pripomoček, ki jih dijak lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnosti šole. Za nagrado pa lahko 

gre dijak tudi na strokovno  ekskurzijo. Nagrade podeljuje dijakom razrednik, ravnateljica šole, ki organizira tudi 

nagradne izlete (ekskurzije). Sredstva za priznanja, nagrade in nagradne ekskurzije zagotavlja šola. 

 
 

Merila za opredeljevanje kršitev 
Vzgojni ukrepi so: 

•   opomin, 

•  ukor razrednika, 

•  ukor oddelčnega učiteljskega zbora, 

•  ukor učiteljskega zbora, 

•  pogojna izključitev, 

•  izključitev. 

 

Namesto kateregakoli vzgojnega ukrepa se lahko dijaku določi alternativni ukrep. 

•  pobotanje oziroma poravnava, 

•  poprava škodljivih posledic ravnanja, 

•  opravljanje naloge, ki jo določi delavec šole (referat, poročilo, esej,…), 

•  opravljanje dobrih del, 

•  premestitev v drug oddelek. 

 

Lažje kršitve so: 

•  neprimeren odnos do pouka (večkratno zamujanje pouka ali do 10 ur neopravičena odsotnost od 

organiziranih oblik izobraževalnega dela, motenje  pouka ali drugih oblik izobraževalnega dela 

ter neodgovorno izpolnjevanje šolskih obveznosti), 

•  neprimeren odnos do dijakov ali delavcev šole in do njihove lastnine, 
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•  neprimeren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja (dejanja, ki škodujejo ugledu šole, 

neprimerno vedenje v šoli ter malomaren odnos do šolskega premoženja in kršitve hišnega reda), 

•  kajenje, 

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

z določili šolskih pravil ter 

•  neupoštevanje šolski pravil ocenjevanja. 

 
Težje kršitve so: 

•  ponavljajoče lažje kršitve, 

•  tatvina, 

•  uživanje alkohola, 

•  samovoljna prisvojitev tuje stvari, 

•  ponarejanje rezultatov pisnih izdelkov, opravičil ali podpisov staršev/skrbnikov, 

•  žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole ali drugih, 

•  posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev, 

•  neupoštevanje predpisov  o varnosti in zdravju pri delu, 

•  namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine, na primer premoženja sošolcev ali 

delavcev šole in 

•  od 10 do 20 ur neopravičene odsotnosti od pouka. 

 
Najtežje kršitve so: 

•  ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep, 

•  psihično ali fizično nasilje, 

•  uživanje oz. prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drugih drog, 

•  posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog, 

•  ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije: šolskih evidenc, javnih listin in drugih uradnih 

dokumentov, 

•  samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti (večja tatvina ali vlom), 

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

premoženja, 

•  neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je in bi lahko povzročilo večjo telesno poškodbo ali 

večjo materialno škodo, 

•  namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja, 

•  neopravičena odsotnost od pouka več kot 35 ur v šolskem letu oziroma v sorazmernem deležu pri 

krajši organizaciji pouka v šolskem letu. 

 

Po Pravilniku je opredeljeno stopnjevanje vzgojnih ukrepov, uvedba in vodenje postopka ugotavljanja kršitev, odločanje 

o vzgojnem ukrepu, razgovor in zagovor dijaka in pravica do ugovora, izrekanje, sprememba in izbris vzgojnih 

ukrepov. 

 
Dijaki za neopravičeno izostajanje od pouka lahko prejmejo naslednje vzgojne ukrepe: 

opomin  do 5 neopravičenih ur  

ukor razrednika  do 10 neopravičenih ur ukor oddelčnega 

učiteljskega zbora  do 20 neopravičenih ur ukor učiteljskega zbora 

 do 30 neopravičenih ur pogojna izključitev ali 

izključitev  nad 35 neopravičenih ur 

 

Vzgojni ukrep velja eno leto, razen izključitve iz šole, ki se praviloma izreče do konca šolskega leta, največ pa še 

za naslednje šolsko leto. 

Dijaka se lahko premesti v drug oddelek, vendar le, če ta možnost obstaja. 

Dijaku, ki je storil težjo ali najtežjo kršitev, se začasno prepove prisotnost pri pouku. V tem času se morajo opraviti 

pogovori z vsemi prizadetimi ter sklicati pedagoški zbor, ki odloča o vzgojnem ukrepu. 

 
Dijaku se lahko začasno prepove prisotnost pri pouku v primeru: 

•  če ogroža življenje in zdravje dijakov in drugih ljudi, 

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

•  neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu. 

 
Dijaku se izrek o prepovedi, ki ga sprejme ravnateljica šole na podlagi zabeležene kršitve, vroči ali pošlje po pošti. O 

vrsti vzgojnega ukrepa, ki ga dijak dobi zaradi omenjenih kršitev, odloča učiteljski zbor. 

Odločanje, izreki vzgojnih ukrepov, varstvo pravic dijakov je opredeljeno v Pravilniku o šolskem redu v srednjih 

šolah (UR 60/2010). 

V skladu z Zakonom o varstvu pri delu morajo imeti vsi udeleženci pri športnih aktivnostih (ŠVZ, športni dnevi,…) 

ustrezno športno opremo, ki je za posamezne aktivnosti predpisana. 
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Enkratno neupoštevanje le-tega pomeni lažjo kršitev, večkratno neupoštevanje pa težjo kršitev oziroma najtežjo kršitev 

po tem Pravilniku. 

 

 

Šolska pravila ocenjevanja znanja Srednje prometne šole  

Maribor 

 
podrobneje določajo izvedbo Pravilnika o ocenjevanju v poklicnem in srednjem stro- kovnem izobraževanju (Ur. 

l. RS, št. 78/2007 in Ur. l. RS, št. 60/2010). Šolska pravila ocenjevanja SPŠ je določila ravnateljica Srednje 

prometne šole Maribor, dne 1. 9. 2011, po predhodni obravnavi  na učiteljskem  zboru dne 30. 8. 2011. 

 
Uporabljene kratice: 

NOZ – načrt ocenjevanja znanja 

IKK  – integrirana ključna kompetenca 

PUZ – programski učiteljski zbor 

 
Načini in roki izpolnjevanja obveznosti 
 

1. člen 

NOZ določijo strokovni aktivi najpozneje 14 dni po začetku ocenjevalnega obdobja. NOZ posredujejo ravnateljici. 

Potrdi ga PUZ. 

Z roki za pisno ocenjevanje znanja seznani učitelj dijake najpozneje pet delovnih dni po sprejetju načrta 

ocenjevanja. 

Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan. Pisanje pisnih izdelkov za oceno 14 

dni pred konferenco ni dovoljeno. 

Če dijak ponavlja pisni izdelek v skladu s 3. členom tega pravilnika oziroma ga piše na lastno željo, učitelj ni 

dolžan upoštevati pravila iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. Če dijak piše izdelek na lastno željo, zapiše 

soglasje na pisni izdelek. 
 

2. člen 

Na timskem sestanku se določijo roki za pridobivanje ocen za dijake s posebnimi  po- trebami. 
 
 
Pogoji za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov 
 

3. člen 

Kadar je več kot 50% izdelkov ocenjenih z nzd (1), se ocenjevanje enkrat ponovi. Ocenjevanje je obvezno  za 

vse negativne dijake in tiste, ki to želijo. Ocenjevanje se lahko ponovi izven rednih ur pouka. 
 

4. člen 

Pri določanju % z nzd (1) ocenjenih izdelkov se izdelki, ki jih je učitelj ocenil z nzd (1) zaradi  uporabe 

nedovoljenih pripomočkov oz. drugih kršitev ocenjevanja ne štejejo med izdelke z nzd (1). 

 

5. člen 
V dokumentacijo se vpišeta obe oceni. 

 
6. člen 

Učitelj skupaj z dijaki analizira vzroke za neuspeh in jih vpiše v dokumentacijo. 

 
 

7. člen 

Kadar je dijak negativno ocenjen v ocenjevalnem obdobju, učitelj določi način in naj- manj en datum ocenjevanja 

znanja. 
 

8. člen 

Če je dijak po ponovnem ocenjevanju, v skladu s prejšnjim členom,  negativno ocenjen, ima pravico oceno popravljati 

še enkrat do konca pouka. 

 
Roki za vračanje izdelkov 
 

9. člen 

Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj dijake oceni v sedmih delov- nih dneh po tem, ko jih dijak 

odda. 
 

10. člen 
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Učitelj vpiše oceno v dokumentacijo javno, pred razredom, po tem ko so dijaki videli popravljen izdelek. 

V ocenjenih izdelkih učitelj ustrezno označi napake, da dijak lahko prepozna pomanj- kljivosti v svojem znanju.  Dijak 

ima pravico do obrazložitve ocene. 

Na pisnem izdelku je navedeno število točk (točkovnik) za posamezno nalogo in meje za ocene. 
 

11. člen 

Ocene iz prejšnje alineje se vpišejo tudi za odsotne dijake, ne glede na vpogled izdelka. 
 

12. člen 

Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov za posamezno ocenjevanje določi drug rok. Učitelj izroči dijaku ocenjene 

izdelke po petih dneh oziroma  najpozneje v tridesetih dneh po vpisu ocene v redovalnico. 

Dijak, njegovi starši oziroma drug zakoniti zastopnik oziroma pooblaščeni vzgojitelj v dijaškem  domu  lahko  v času do 

izročitve  pisnih  izdelkov,  pisno zahteva  vpogled  v pisni izdelek oziroma fotokopijo izdelka. 

 
Izpitni red 
 

13. člen 

Dijaki lahko opravljajo sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite. 

 

14. člen 

Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. 

Popravni  izpit opravlja  dijak iz predmetov oziroma  programskih enot,  kjer ima ob zaključku pouka 

nezadostno oceno. 
 

15. člen 

Dijak opravlja izpite na šoli, v kateri je vpisan. Na dan lahko opravlja samo en izpit ali dele izpita iz ene 

programske enote. 

Na timskem sestanku se določi razpored in vsebina izpitov ali delov izpita iz ene pro- gramske enote za dijake s 

posebnimi  potrebami. Dijake razrednik pisno obvesti. 
 

16. člen 

V spomladanskem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. 
 

17. člen 

Roki in pogoji za opravljanje izpitov so določeni v 28. členu Pravilnika o ocenjevanju znanja  v srednjih  šolah in 

jih datumsko določi PUZ v vsakoletnem NOZ v skladu  z izobraževalnim programom in pravilnikom, ki ureja 

šolski koledar za srednje šole ta- ko, da dijak lahko opravi vse obveznosti  za napredovanje v naslednji  letnik do 

konca šolskega leta. Ravnatelj  lahko dijakom  iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne  

izpitne roke. 
 

18. člen 

Oblike, načini, trajanje ocenjevanja znanja in dovoljene  pripomočke pri izpitih so za posamezne programske 

enote določeni v NOZ. 
 

19. člen 

Razpored izpitov ali delov izpita posamezne programske enote mora biti javno objav- ljen najmanj  tri dni pred 

datumom njihovega začetka na oglasni deski. 
 

20. člen 

Dijak se prijavi k izpitu najmanj  5 dni pred izpitnim  rokom, odjavi pa najmanj  3 dni pred izpitnim rokom. 

Če se dijak na izpit ne prijavi, izpita ne more opravljati. 

Dijak se prijavi s pravilno izpolnjeno prijavnico, ki jo odda v tajništvu šole. 
 

21. člen 

Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine,  ga lahko opravlja še v istem roku, če je to 

mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in 

priložiti ustrezna dokazila.  O upravi- čenosti razlogov odloči ravnatelj, po dogovoru  z učiteljem. 
 

22. člen 

Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita ne more pristopiti k izpitu v 

naslednjem roku, razen  v terminih konec pouka  in konec šolskega leta. 
 

23. člen 

Dijak, ki opravi le del izpita, opravlja v naslednjem roku samo manjkajoči  del izpita. Dijak opravi izpit, ko opravi 

vse dele izpita. 

 

24. člen 
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Pisni izpit, izdelavo praktičnega izdelka oziroma storitve in vaje nadzoruje nadzorni učitelj, oceni pa ocenjevalec. V 

istem prostoru lahko dijaki pišejo izpite iz različnih programskih enot in letnikov, vendar le če se vsi začnejo in 

končajo ob istem času. Če vsi kandidati pišejo enake naloge, je med njimi vsaj en prazen  prostor. 
 

25. člen 

Naloge nadzornega učitelja so: 

•  nadzorovati pravilen potek izpita, 

•  preprečiti komunikacijo med kandidati, 

•  preprečiti uporabo nedovoljenih pripomočkov, 

•  voditi zapisnik o odsotnih kandidatih in morebitnih kršitvah izpitnega reda, opozorilih kandidatom. 
 

26. člen 

Nadzorni  učitelj lahko kandidatu, ki ne upošteva navodil in krši izpitni red, prepove nadaljevanje opravljanja izpita. 

To zabeleži v zapisnik in o tem obvesti ravnatelja. Za takega  kandidata se šteje, da je izrabil pravico do opravljanja 

izpita v posameznem izpitnem roku. 
 

27. člen 

Dijaki v izpitni prostor vstopajo najmanj 10 minut pred pričetkom izpita. Zamudi lah- ko največ 15 minut,  vendar  se 

mu čas pisanja  ne podaljša.  S seboj prinesejo  samo dovoljene pripomočke. 
 

28. člen 

Ustni izpiti, zagovori in nastopi se opravljajo pred komisijo, ki jo določi ravnatelj. Ko- misija ima predsednika, 

izpraševalca in vsaj enega člana. Dijaka praviloma  sprašuje in ocenjuje učitelj, ki ga je poučeval. Vsaj en član komisije 

mora biti poleg izpraševal- ca učitelj iste programske enote, če je to mogoče. 
 

29. člen 

Izpitna komisija oceni dijaka na obrazložen predlog izpraševalca takoj po ustnem  iz- pitu. Če se izpit opravlja po delih, 

se dijaka obvesti o končni oceni takoj po končanem zadnjem  delu izpita. 
 

30. člen 

Izpitno dokumentacijo arhivira vodstvo šole oziroma pooblaščeni učitelj. 
 
Kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepi 
 

31. člen 

Kršitve pravil ocenjevanja s strani dijaka so: 

•  uporaba nedovoljenih pripomočkov, 

•  zavrne ustno ali napovedano pisno ocenjevanje, 

•  neupoštevanje navodil učitelja, 

•  se iz neutemeljenih razlogov ne udeleži napovedanega ocenjevanja. 

 

32. člen 

Učitelj evidentira kršitve iz prejšnje alineje v uradni dokumentaciji. 
 

33. člen 

V prvih treh alinejah  iz 31. člena, se dijakovo znanje evidentira z nzd (1). 

V primeru četrte  alineje iz 31. člena je dijak izgubil pravico do pisnega ocenjevanja. Pisno ocenjevanje se ponovi 

v naslednjem ocenjevalnem obdobju,  oz. po presoji uči- telja. 
 
 
Postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja 
 

34. člen 

Pisni ugovor za odpravo napake pri ocenjevanju izdelka mora dijak vložiti v 3 dneh od seznanitve z oceno. 

Ocenjevani izdelek je obvezna priloga vloge. 
 

35. člen 

Ravnatelj mora v treh dneh ugotoviti utemeljitev. Če ni utemeljena, jo s sklepom zavr- ne. Sklep je dokončen. 
 

36. člen 

Dijak lahko v treh dneh od seznanitve z oceno oziroma ugotovitvijo v spričevalu ali v obvestilu o uspehu vloži 

zoper njo pisni ugovor. 

Ravnatelj mora v treh dneh od prejema  ugovora ugotoviti njegovo utemeljenost. Če ugovor ni utemeljen, 

ravnatelj ugovor s sklepom zavrne. 

Če je ugovor utemeljen, mora ravnatelj najpozneje v treh dneh od dneva ugotovitve utemeljenosti ugovora 

imenovati tričlansko  komisijo. 

Sklep ravnatelja iz drugega odstavka  tega člena je dokončen. 
 

37. člen 
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Komisija iz prejšnjega člena s sklepom odloči o ugovoru v treh dneh od njenega ime- novanja. 

Če komisija ugotovi,  da je ugovor  neutemeljen, ga zavrne  in potrdi  prvotno  oceno oziroma ugotovitev. Sklep 

komisije se dijaku in učitelju izroči v treh dneh po sprejeti odločitvi. 

Če komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko določi novo oceno oziroma  spre- meni ugotovitev na podlagi 

dokumentacije ali s ponovnim ocenjevanjem znanja dija- ka. 

Če je dijaka treba ponovno  oceniti, mora sklep vsebovati tudi datum, čas, kraj in na- čin ter obseg ponovnega 

ocenjevanja znanja,  s čimer mora biti dijak in učitelj sezna- njen najpozneje tri dni pred izvedbo ponovnega 

ocenjevanja znanja. 

Odločitev komisije je dokončna. 

 

Priprava in hramba izpitnega gradiva 
 

38. člen 

Izpitno gradivo pripravi strokovni aktiv programske enote v skladu z izobraževalnim programom in je del NOZ. 
 

39. člen 

Pri ustnem izpitu mora biti vsaj 5 listkov več, kot je dijakov, ki opravljajo izpit v skupi- ni. Dijak izbere izpitni listek in ga 

lahko enkrat zamenja, kar ne vpliva na oceno. Izpit- ni listki z vprašanji, na katera so dijaki odgovarjali, se vrnejo v 

komplet izpitnih vpra- šanj. 
 

40. člen 

Vodja strokovnega aktiva ali ocenjevalec izroči izpitno gradivo ravnatelju najpozneje dan pred izpitom. Izpitno 

gradivo se varuje na način, določen s šolskimi pravili oce- njevanja znanja. 
 

41. člen 

Šolska pravila ocenjevanja se javno objavijo na šolski oglasni deski. 
 
 
Druga pravila (ustno ocenjevanje) 
 

42. člen 

Strokovni aktivi za posamezno šolsko leto določijo pravila ustnega ocenjevanja (na- povedano ali nenapovedano 

ustno ocenjevanje). 

Dijake na uvodni uri učitelj seznani s pravili ustnega ocenjevanja. 

 
 

43. člen 

Pri ustnem ocenjevanju učitelj oceni dijakovo znanje takoj po končanem izpraševanju in oceno zapiše v redovalnico. 

 
 

44. člen 

Na timskem sestanku se določijo roki in vsebina ustnega ocenjevanja za dijake s po- sebnimi potrebami. 

 
 

45. člen 

Dijak je pozitivno ocenjen pri posameznem predmetu, če dosega vsaj 85% prisotnost pri predmetu in je ocenjen pri 

vseh sklopih predmeta s pozitivno oceno. 

 
 

 

 

 

 

 


