
ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE KOPER 
 
Na osnovi 8. člena Pravilnika o šolskem redu za srednje šole (Uradni list RS, 60/2010) ravnatelj 
Gimnazije Koper določa naslednja šolska pravila:    
 
1. Hišni red 

1.  člen 
(avtonomija šolskega prostora) 

V šolske prostore imajo dostop dijakinje in dijaki (v nadaljevanju dijaki), delavci šole, starši dijakov oz. 
njihovi zakoniti zastopniki ter z dovoljenjem ravnatelja gostje šole.  
V popoldanskem času imajo dostop v šolske prostore tudi osebe, ki se udeležujejo aktivnosti v 
prostorih, ki jih šola daje v najem. 

2.  člen 
Dejavnosti, ki niso povezane s pedagoškim delom, se lahko izvajajo v šoli le z dovoljenjem ravnatelja.  
Za opravljanje nalog pooblaščenih državnih organov v šoli, razen inšpekcijskih organov in računskega 
sodišča, je potrebno dovoljenje ravnatelja.  
Uradna oseba lahko brez dovoljenja ravnatelja vstopi v šolo, če je za to pooblaščena z zakonom ali 
odločbo pristojnega sodišča oz. če je neogibno potrebno, da lahko neposredno prime storilca 
kaznivega dejanja ali da zavaruje ljudi in premoženje. 
 

3.  člen 
Učno uro oziroma kakšen drug učni proces ali aktivnost (izpiti idr.) lahko zmoti, oziroma je 
nenapovedano navzoč le ravnatelj oziroma za to od njega pooblaščeni pomočnik ali v soglasju z 
ravnateljem tudi kateri drug delavec šole. 
 

4.  člen 
(šolski red v času pouka in dejavnosti) 

Urnik zvonjenja: 
 
 

šolska ura začetek konec 

0. 7.10 7.55 

1. 8.00 8.45 

2. 8.50 9.35 

3. 9.40 10.25 

odmor  10.25 11.00 

4.  11.00 11.45 

5.  11.50 12.35 

6.  12.40 13.25 

7.  13.30 14.15 

8.  14.20 15.05 

9. 15.10 15.55 

 
Dijaki morajo k pouku prihajati redno in pravočasno, po zvonjenju ob začetku šolske ure morajo biti na 
svojih prostorih oz. pred zaklenjenimi prostori, kjer v miru počakajo na učitelja in se pripravljajo na 
šolsko delo. Zaradi kabinetnega pouka morajo posamezni oddelki večkrat na dan menjati učilnice. 
Zamenjava mora potekati  mirno in brez zastojev, brez nepotrebnega zadrževanja na stopnišču.  
Med poukom je prepovedano zadrževanje in preglasno govorjenje na šolskih hodnikih in v šolskem 
atriju ali kakršen koli drug način motenja pouka.  
Med poukom morajo dijaki  ravnati v skladu z navodili učiteljev oziroma šole in ne smejo motiti 
šolskega dela.  
Dijaki k pouku ne smejo prinašati hrane in pijače. Skrbeti morajo za čistočo učilnic in šolskega okoliša. 
 

5.  člen 
Zbornica, kabineti za učitelje in fotokopirnica za učitelje so namenjeni učiteljem. Dijak lahko pride v te 
prostore le po naročilu in v spremstvu učitelja oziroma ravnatelja.  
 
 
 



6.  člen 
(šolska knjižnica) 

Člani šolske knjižnice so lahko vsi dijaki in zaposleni na Gimnaziji Koper. Uporabnikom je gradivo 
dostopno brezplačno, članarine ni.  
Rok izposoje je 14 dni za domače branje ter 21 dni za drugo gradivo. Časopisi, revije ter referenčno 
gradivo (enciklopedije, leksikoni, slovarji) niso namenjeni izposoji, temveč uporabi v čitalnici ali pri 
pouku. Gradivo (razen domačega branja) je možno podaljšati za eno časovno enoto v primeru, da ni 
rezervirano.  
Dijakom, ki neredno vračajo izposojeno gradivo, se izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih 
obveznosti.  
Ob koncu šolskega leta dijaki poravnajo vse svoje obveznosti v šolski knjižnici. Dijaki četrtih letnikov 
vrnejo izposojeno gradivo najkasneje do 30. junija.  
Poškodovano ali izgubljeno gradivo uporabnik plača ali nadomesti z novim.  
Knjižnica je namenjena branju, učenju, iskanju gradiva ter izobraževanju.  
V knjižnici ni dovoljeno glasno govorjenje, prinašanje hrane in pijače, uporaba mobilnih telefonov, 
fotoaparatov, video kamer in MP3 predvajalnikov ter neprimerno vedenje nasploh. Računalniki so 
namenjeni iskanju knjižničnih in drugih strokovnih informacij ter drugim šolskim dejavnostim. Uporabo 
računalnika, ki ni v skladu s knjižničnim redom, se kaznuje s prepovedjo uporabe le-tega.  
Za fotokopiranje v knjižnici razredniki na začetku šolskega leta določijo po dva dijaka iz vsakega 
oddelka. Prav tako se ob začetku šolskega leta dijake seznani s pravili uporabe fotokopirnega stroja.  
Vsi uporabniki skrbijo za red in čistočo šolske knjižnice tako, da pred odhodom iz knjižnice za seboj 
pospravijo. 
Podrobnejša pravila šolske knjižnice so opredeljena v Knjižničnem redu, ki je objavljen na oglasni 
deski šolske knjižnice. 
 

7.  člen 
Za red v učilnicah in za njihovo estetsko urejenost odgovarjajo vsi dijaki oddelka, neposredno 
odgovorna pa sta reditelja. Naloga vseh dijakov šole je, da skrbijo za red in čistočo v učilnicah, 
knjižnici, telovadnici, laboratorijih, hodnikih, sanitarijah in šolski okolici.  
Dijaki so materialno odgovorni za prostore, inventar in pohištvo. Reditelji morajo nastalo škodo takoj 
javiti vodstvu šole. Škodo poravna storilec, ki se mu v skladu s Pravilnikom o šolskem redu za srednje 
šole izreče tudi vzgojni ukrep.  
 

8.  člen 
(povezava s  4. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

 
Kajenje, uživanje in posedovanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v šolskih prostorih, 
na zunanjih šolskih površinah in šolskih ekskurzijah ter organiziranih dejavnostih prepovedano. Igranje 
kart je v šolskem prostoru prepovedano. 
Dijaku, ki ne upošteva tega določila, se izreče vzgojni ukrep v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v 
srednjih šolah. 
 

9.  člen 
(garderobe) 

Garderobne omarice imajo vsi dijaki. Za izgubljene in ukradene stvari šola ne prevzema odgovornosti. 
 

10. člen 
(informiranje dijakov) 

Informacije posredujejo profesorji, razredniki in drugi strokovni delavci šole v dogovoru z vodstvom 
šole. Obvestila se posredujejo z okrožnico, ki jo potrdi vodstvo šole. Okrožnice se po objavi v oddelkih, 
objavi tudi na spletni strani šole in  oglasnih panojih.  
Dnevna nadomeščanja so objavljena na spletni strani šole in oglasnih panojih.  
Uradna oglasna deska je pri vhodu z Martinčevega trga. Na njej so objavljeni izpitni roki in druga 
pomembna obvestila. 
Objave, ki visijo na oglasnih deskah in niso žigosane, se odstranijo. 
 

11. člen 
(urejanje administrativnih in denarnih zadev) 

Vse administrativne zadeve lahko dijaki in starši urejajo v tajništvu šole vsak delavnik od 9. do 11. ure 
in od 13. 30 do 14.30, v računovodstvu pa od 8. do 12. ure. 



2. Uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim  in telekomunikacijskim omrežjem 
 

12. člen 
 

V času pouka in drugih dejavnosti dijakom ni dovoljena uporaba naprav za povezovanje s 
podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem. Naprave morajo biti med poukom izklopljene. 
Uporaba naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem je dovoljena v času 
odmora.  
Dijaku, ki ne upošteva tega določila, se izreče vzgojni ukrep v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v 
srednjih šolah. 
 
3. Način sodelovanja s starši 

 
13. člen 

(stiki s starši) 
Obveščanje staršev ali njihovih zakonitih zastopnikov poteka na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, 
prek dijakov, prek e-redovalnice in e-dnevnika, po potrebi pa tudi z individualnimi pisnimi obvestili ali 
po telefonu.  
Vsi učitelji imajo dopoldanske govorilne ure enkrat na teden. Z letnim koledarjem se določijo 
popoldanske govorilne ure od 17. do 18 ure.  Urnik govorilnih ur je objavljen na spletni strani šole. 
V vsakem letniku sta najmanj dva roditeljska sestanka. 
 

14. člen 
(šolski sklad) 

Starši dijakov prostovoljno plačujejo prispevek za šolski sklad, če tako odloči svet staršev na prvi seji v 
šolskem letu.  
 
 
 
4. Šolska prehrana 
 

15. člen 
(malica) 

Šolska prehrana po zakonu pomeni organizirano prehrano dijakov v dneh, ko se v skladu s šolskim 
koledarjem izvaja pouk. 
Šolska prehrana obsega toplo ali energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico. Pri organizaciji 
šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. 
Šolsko prehrano opredeljujejo Pravila o šolski prehrani Gimnazije Koper. 
Dijaki so dolžni upoštevati navodila vodje šolske prehrane, razrednikov in ponudnika dijaške prehrane. 
 
5. Šolske ekskurzije, izleti in prireditve 
 

16. člen 
Priprava na ekskurzijo, tabor ali drugo prireditev: 

- Pravila šolskega reda veljajo tako pri pouku kot pri vseh drugih dejavnostih, ki jih organizira 
šola, da bi omogočila dijakom pridobivanje novih znanj. Ta pravila urejajo vedenje in ukrepe 
na ekskurziji, taboru ali drugi prireditvi, ki jo organizira šola. 

- Dijak se je pred odhodom na ekskurzijo, tabor ali drugo prireditev, ki jo organizira šola (v 
nadaljevanju: aktivnost), dolžan nanjo pripraviti po navodilih vodje aktivnosti (npr. izdelati 
seminarsko nalogo, prebrati učno gradivo itd.). Ustrezno opravljene priprave so pogoj za 
udeležbo na aktivnosti. 

- Dijaki in njihovi starši morajo biti predhodno obveščeni o pravilih, ki veljajo na aktivnosti, ter 
seznanjeni z njenim programom, kar potrdijo s podpisom. Zadostuje podpis enega od staršev 
oziroma skrbnika. Podpisano izjavo, ki je pogoj za udeležbo na aktivnosti, mora dijak ali starš 
izročiti razredniku ali vodji aktivnosti najkasneje tri dni pred izvajanjem aktivnosti. 

- Starši oziroma skrbnik morajo pravočasno obvestiti razrednika ali vodjo aktivnostiije o 
morebitnih posebnih potrebah svojih otrok in drugih zahtevah (npr. zdravilih, ki jih mora dijak 
jemati, alergijah, poškodbah itd.).  

- Dijak mora pred udeležbo na aktivnosti poravnati vse finančne obveznosti v zvezi z njo. 



- Dijak, kateremu je bil izrečen višji vzgojni ukrep od pisnega opomina, se aktivnosti ne sme 
udeležiti. Ravnatelj lahko na predlog razrednika odloči drugače in dijaku dovoli udeležbo.  

- Dijak, ki se ne udeleži aktivnosti, mora obiskovati pouk  ali  drugo organizirano dejavnost. 
Razporeditev določi vodstvo šole.  

 
Pravila na ekskurziji, taboru ali drugi prireditvi: 

- Dijak se je na ekskurziji, taboru ali drugi prireditvi dolžan obnašati v skladu s civilizacijskimi 
normami in splošno sprejetimi pravili. 

- V skladu s 4. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) je na 
ekskurziji, taboru ali drugi prireditvi, ki jo organizira šola (v nadaljevanju: ekskurzija), 
prepovedano psihično in fizično nasilje, prepovedana je navzočnost pod vplivom alkohola in 
drugih drog ter prepovedano je kajenje, uživanje alkoholnih in drugih drog ter posedovanje 
predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja. 

- Dijak se mora na ekskurziji udeleževati njenega programa, spoštovati navodila vodje, 
spremljevalca ali razrednika, spoštovati pravila ustanove, ki jih gosti, ter opravljati predvidene 
naloge. Dijak se brez dovoljenja ne sme oddaljiti od skupine.  

- Če obstaja sum, da dijak poseduje alkoholne in druge droge ali predmete in sredstva, ki 
ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, lahko kateri koli od učiteljev, navzočih  
na ekskurziji, pregleda dijakovo prtljago, zaseže droge oziroma predmete za čas trajanja 
ekskurzije ter o tem obvesti vodjo ekskurzije in dijakove starše.  

- Dijaku, ki ne spoštuje prvega in drugega odstavka tega člena, se izreče vzgojni ukrep glede 
na težo kršitve. Razrednik lahko po pogovoru z vodjo ekskurzije odloči, da se dijaka, ki je težje 
kršil pravila (droge, alkohol, nevarni predmeti, nasilno obnašanje), ki veljajo na ekskurziji, po 
predhodnem obvestilu staršev pošlje domov. Če razrednik na ekskurziji ni navzoč, sprejme 
odločitev vodja ekskurzije sam.  

- Starši so v primeru iz prejšnjega odstavka dolžni na lastne stroške priti po dijaka na mesto, ki 
ga določi razrednik oziroma vodja ekskurzije.  

- Dijaku, ki je lažje kršil pravila, lahko razrednik prepove udeležbo na naslednjih ekskurzijah.  
- Dijaku, ki je težje kršil pravila (droge, alkohol, nevarni predmeti, nasilno obnašanje), ravnatelj 

po pogovoru z razrednikom prepove udeležbo na vseh nadaljnjih ekskurzijah.  
  

17. člen 
(organizacija kulturnega in družabnega življenja na šoli) 

V okviru dijaške skupnosti, krožkov in drugih aktivnosti lahko dijaki organizirajo razne oblike kulturnega 
in zabavnega življenja: predstave, koncerte, razstave, plese ... 

Pogoji za organizacijo so:  
1. Prireditev je treba obvezno prijaviti ustrezni mestni službi. 
2. Urejeno mora biti dežurstvo. 
3. Poskrbljeno mora biti za varnost udeležencev. 
 
 
 

6. Organizacija oddelka 
 

18. člen 
Oddelčna skupnost izvoli predsednika, tajnika in blagajnika. Vsak teden razrednik določi dva reditelja. 
 
7. Naloge rediteljev 
 

19. člen 
Za red in čistočo sta v učilnici neposredno odgovorna reditelja. Naloge rediteljev so: 

- na začetku učne ure javita odsotne dijake, 
- brišeta tablo, 
- po odhodu iz učilnice pobrišeta tablo, poravnata klopi v pravilnih razmikih in pospravita smeti, 
- poskrbita, da je učilnica prezračena, 
- k učnim uram prinašata pripomočke, ki jih naroči učitelj, 
- vodstvu šole javita škodo, ki sta jo opazila v učilnici, 
- če 5 minut po zvonjenju ni profesorja, sta dolžna obvestiti tajništvo ali vodstvo šole. 

 
 



8. Pravila obveščanja, obvezna prisotnost, dovoljena prisotnost in opravičevanje odsotnosti. 
 

20. člen 
Reditelji vsako uro učečega učitelja obvestijo o odsotnih sošolcih, ta pa odsotnosti zabeleži v 
elektronskem dnevniku. V primeru, da učitelj dijaku sam dovoli odsotnost od pouka, to v dnevnik tudi 
zapiše. Odsotnost mora dijak opravičiti razredniku. Odsotnost od ure pouka dovoli učitelj, ki uro vodi.  
Odsotnost do tri dni dovoljuje razrednik, nad tri dni pa ravnatelj. 
Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, o vzroku 
odsotnosti dijaka obvestijo razrednika ali šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne 
odsotnosti.  
Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnjega odstavka, razrednik o odsotnosti dijaka 
obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh od prvega dne odsotnosti, razen, če se s starši ni 
drugače dogovoril. 
  

21. člen 
Odsotnost vpiše v dnevnik šolskega dela učitelj, ki uro vodi, druge odsotnosti pa razrednik. 
 

22. člen 
Dijak mora biti prisoten vsaj 80 odstotkov realiziranih ur pri posameznem predmetu. Učitelj lahko 
določi, da je dijak, ki tega pogoja ne izpolni, neocenjen ne glede na pridobljene ocene. Odstotek 
obvezne prisotnosti dijaka se ugotavlja ob koncu pouka. 
 
 

23. člen 
Na dan napovedanega ocenjevanja mora biti dijak navzoč pri vseh urah pouka. V nasprotnem primeru 
ga lahko učitelj, če dijak ne pridobi njegovega predhodnega soglasja, ne oceni. 
 
 

             24. člen 
Starši/vzgojitelji iz dijaškega doma so dolžni o predvideni opravičeni odsotnosti dijaka od pouka šolo 
obvestiti vnaprej, in sicer najkasneje tri dni pred načrtovano predvideno odsotnostjo oziroma ob nujnih 
primerih do začetka pouka istega dne. Razredniku so dolžni priložiti dokazilo o nujnosti odsotnosti 
dijaka od pouka.   
Starši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka k pouku razrednika pisno obvestiti o 
vzroku odsotnosti. 
Če starši v roku iz prvega odstavka tega člena razrednika ne obvestijo o vzroku odsotnost, se 
odsotnost šteje kot  neopravičena. 
Če razrednik podvomi v verodostojnost obvestila, to preveri pri starših. 
Razrednik redno obvešča starše o odsotnosti na roditeljskih sestankih, mesečnih popoldanskih in 
tedenskih dopoldanskih govorilnih urah. 
 

                    25. člen 
Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu. 
Neopravičeno zamujanje k pouku ali drugi vzgojno-izobraževalni dejavnosti  je kršitev teh pravil in se 
tako tudi obravnava (izrekanje vzgojnih ukrepov in določanje alternativnih ukrepov v skladu s Šolskimi 
pravili in Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah).  
 
 
 
9. Oprostitev sodelovanja pri pouku iz zdravstvenih razlogov 

 
                26. člen 

Če dijak iz zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri določenih oblikah pouka, mora o tem 
razredniku predložiti potrdilo z napotki zdravnika. 
Razrednik v sodelovanju s šolsko svetovalno službo predlaga ravnatelju oprostitev sodelovanja dijaka 
pri pouku. 
O oprostitvi odloči ravnatelj. 
Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku posameznega 
predmeta, lahko šola v tem času vključi v drugo dejavnost. 



Razrednik v predpisani dokumentaciji evidentira vrsto in trajanje oprostitve sodelovanja pri pouku in o 
tem obvesti oddelčni učiteljski zbor. 
 
10. Razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka 

 
                 27. člen 

Starši lahko pisno zaprosijo ravnatelja, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov dovoli zamujanje ali 
predčasno odhajanje od pouka.  
Po pridobitvi mnenja razrednika ravnatelj lahko dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. 
Zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka razrednik evidentira v dnevniku. Razrednik o tem obvesti 
oddelčni učiteljski zbor. 
 
11. Kršitve 
 

                       28. člen 
(povezava s 16., 17. in 18. členom  

Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 
Lažje kršitve so: 

- neprimeren odnos do pouka, 
- neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih, 
- neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja, 
- zamujanje k pouku, 
- samovoljna, nedovoljena odsotnost od pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, 
- kajenje,  
- uporaba naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v nasprotju 

z določili šolskih pravil, 
- neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja, 
- druge kršitve, določene s šolskimi pravili. 

 
Težje kršitve so: 

- ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin,  
- uživanje alkohola,  
- samovoljna prisvojitev tuje stvari,  
- ponarejanje,  
- žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih,  
- posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,  
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,  
- namerno poškodovanje šolskega ali drugega premoženja. 

 
Najtežje kršitve so: 

- ponavljajoče se istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen ukor,  
- psihično ali fizično nasilje,  
- uživanje alkohola in drugih drog oziroma prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drugih 

drog,  
- posedovanje, ponujanje in prodajanje alkohola ali drugih drog,  
- ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije,  
- samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti,  
- posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost 

premoženja,  
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je in kar bi lahko povzročilo težjo 

telesno poškodbo ali večjo materialno škodo,  
- namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja,  
- neopravičena odsotnost, ki znaša 35 ur v šolskem letu. 

 
 
 
 
 
 
 



12. Vzgojni in alternativni ukrepi 
 

                  29. člen 
Za kršitve, določene s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah in s šolskimi pravili, se določajo 
alternativni ukrepi ali izrekajo vzgojni ukrepi. 
Alternativni ukrep se lahko določi namesto katerega koli vzgojnega ukrepa, razen premestitve v drug 
oddelek istega izobraževalnega programa, ki se lahko določi le namesto ukora učiteljskega zbora.  
O alternativnem ukrepu odloči razrednik, razen v primeru premestitve v drug oddelek istega 
izobraževalnega programa, o katerem odloči učiteljski zbor.  
 
Alternativni ukrepi so:  

- pobotanje oziroma poravnava,  
- poprava škodljivih posledic ravnanja,  
- opravljanje dobrih del,  
- premestitev v drug oddelek istega izobraževalnega programa.  

 
Pristojni organ, po posvetovanju s svetovalno službo, pisno določi način izvrševanja alternativnega 
ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa, ter osebo, ki bo spremljala izvajanje ukrepa.  
Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je dijaku omogočeno obiskovanje pouka.  
Z vsebino alternativnega ukrepa razrednik seznani dijaka in starše.  
Če dijak z določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v 
določenem roku, mu pristojni organ izreče vzgojni ukrep.  
Alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvršen. 
 
Vzgojni ukrepi so: 

- ustni opomin razrednika,  
- pisni opomin razrednika,  
- ukor razrednika,  
- ukor oddelčnega učiteljskega zbora,  
- ukor učiteljskega zbora,  
- pogojna izključitev,  
- izključitev. 

 
O opominu in ukoru razrednika odloči razrednik.  
O ukoru oddelčnega učiteljskega zbora odloči oddelčni učiteljski zbor z večino glasov vseh navzočih 
članov.  
O ukoru učiteljskega zbora odloči učiteljski zbor šole z večino glasov vseh navzočih članov.  
O pogojni izključitvi in izključitvi odloči učiteljski zbor šole s tajnim glasovanjem in z dvotretjinsko 
večino glasov vseh članov. 
 
 
 
13. Število neopravičenih ur, ki se šteje za lažjo oziroma težjo kršitev  

              30. člen 
Alternativni ukrepi za neopravičeno odsotnost se praviloma določijo največ enkrat.  
 
Vzgojni ukrepi za neopravičene ure so : 

- 5 neopravičenih ur: opomin, 
- 10 neopravičenih ur: ukor razrednika, 
- 20 neopravičenih ur: ukor oddelčnega učiteljskega zbora, 
- 30 neopravičenih ur: ukor učiteljskega zbora, 
- neopravičena odsotnost, ki presega 35 ur v šolskem letu, se šteje za najtežjo kršitev, za 

katero se dijaku izreče izključitev oziroma se mu določi pogojna izključitev. 
 
 
 
 
 
 
 



14. Začasna prepoved prisotnosti pri pouku 
 

                     31. člen 
Zaradi neprimernega odnosa do dijakov ali učitelja ali premoženja, posedovanja nevarnih predmetov 
in neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju se lahko dijaku prepove navzočnost pri pouku. 
Navzočnost pri določeni uri pouka lahko dijaku prepove učitelj, ki uro vodi. Dijak mora zapustiti prostor, 
pri čemer mu učitelj določi drugo obliko dela.  
Navzočnost pri pouku določenega dne lahko dijaku, na utemeljen predlog učitelja ali razrednika, 
prepove ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oz. ravnatelj določita vključitev dijaka v druge oblike dela za 
določen dan, o čemer mora biti obveščen razrednik, ki poskrbi za obveščanje staršev. 
Za neprimeren odnos se šteje, če dijak s svojim vedenjem onemogoča kakovostno delo. V to vedenje 
sodi tudi izrazito ignoriranje sodelovanja pri pouku. Pred tem mora biti dijak jasno opozorjen, da mu bo 
izrečena prepoved in mora to opozorilo vzeti na znanje. 
Izrečeno prepoved mora učitelj zapisati v elektronski dnevnik. 
 
 
 
15. Nagrade in pohvale 
 

                   32. člen 
OPREDELITEV 
 
Pohvale, priznanja in nagrade so vzgojne spodbude, s katerimi šola dijaku izkaže moralno priznanje 
za njegove dosežke in pozitivno osebnostno rast. 
Za dosežene učne in druge rezultate, primerno vedenje in ravnanje ter izkazane pozitivne značajske 
lastnosti šola lahko izreče ali podeli dijaku štiri vrste vzgojnih spodbud, ki tvorijo naslednjo lestvico: 

- ustna pohvala, 
- pisna pohvala, 
- priznanje, 
- nagrada šole. 

Vsaka vzgojna spodbuda pomeni dijaku potrditev in zadoščenje za njegove (z merili določene) šolske, 
obšolske ali zunajšolske dosežke, primerno vedenje in ravnanje, s čimer je zagotovljena njena 
pozitivna prognostična vrednost.  
Vzgojne spodbude so lahko ustne ali pisne.  
 
 
MERILA ZA IZREKANJE IN PODELJEVANJE POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 
 
USTNA POHVALA 
Ustna pohvala se lahko izreče za vsak posamezni dijakov dosežek pri pouku, v obšolskih in 
zunajšolskih dejavnostih, na tekmovanjih in prireditvah, pri delu na humanitarnem oziroma kakšnem 
drugem področju.  
Dijak je lahko pohvaljen za: 

- uspešno delo pri pouku; 
- ustvarjalno sodelovanje v obšolskih dejavnostih na gimnaziji (npr. pri organizaciji in izvedbi 

različnih šolskih prireditev, šolskem radiu, Maestralu in drugih šolskih glasilih, v različnih 
krožkih ipd.); 

- uspešno zastopanje šole na tekmovanjih, prireditvah, srečanjih ipd.; 
- angažiranost na humanitarnem, kulturnem ali kakšnem drugem področju zunaj šole; 
- odgovoren odnos do šolskega okolja (npr. zgledno vedenje, nesebična pomoč sošolcem pri 

učenju, pozitiven doprinos pri oblikovanju oddelčnega kolektiva, izstopajoča osebnostna rast 
ipd.); 

- opazen prispevek h krepitvi tvornih in demokratičnih medčloveških odnosov. 
 
Predlog, izvedbeni postopek, izrekanje 
Ustno pohvalo izreče razrednik ali ravnatelj (odvisno od vrste in pomena dijakovega dosežka oziroma 
dejanja) na lastno pobudo ali pobudo članov oddelčnega učiteljskega zbora, oddelčne skupnosti, 
dijaškega parlamenta, raznih ustanov, organizacij itd. sproti med šolskim letom v vseh štirih letnikih 
šolanja, lahko tudi večkrat, in sicer pred oddelčno skupnostjo.  



Ustna pohvala, ki jo izreče ravnatelj, se razglasi z okrožnico, po šolskem radiu ali na oglasni deski ali 
na spletni strani šole. 
 
PISNA POHVALA 
Gre za celostno ovrednotenje dijakovega dela in vedenja pri pouku in drugem šolskem delu, pri čemer 
upoštevamo njegovo učno uspešnost, odgovoren odnos do šolskih obveznosti in šolskega okolja ter 
njegov prispevek h krepitvi tvornih in demokratičnih medčloveških odnosov.  
 
Predlog, potrditev, izvedbeni postopek, podelitev 
Predlog pisne pohvale oblikuje razrednik na lastno pobudo, pobudo oddelčne skupnosti, članov 
oddelčnega učiteljskega zbora, mentorjev obšolskih in zunajšolskih dejavnosti ali ravnatelja samo 
enkrat letno, in sicer na koncu pouka v vseh štirih letnikih šolanja. O podelitvi pohvale odločijo z večino 
glasov navzoči člani oddelčnega učiteljskega zbora na konferenci ob zaključku pouka za dijake 
posameznega letnika. Utemeljitve pohval za natis na posebne obrazce z naslovom POHVALA 
GIMNAZIJE KOPER oblikuje razrednik in jih podeli (ob razdelitvi spričeval) pred oddelčno skupnostjo.  
 
 
 
PRIZNANJE 
Priznanje lahko prejme dijak, ki mu je oddelčni učiteljski zbor podelil pisno pohvalo in je hkrati med 
šolskim letom dosegel visoke rezultate pri zastopanju šole na tekmovanjih, prireditvah in srečanjih ter 
s tem prispeval k njenemu ugledu v širšem prostoru.   
Dosežki, na podlagi katerih se lahko dijaku predlaga podelitev priznanja, so naslednji: 

- visoka uvrstitev na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih na jezikovnem, 
družboslovnem, naravoslovnem in matematičnem področju; 

- visoka uvrstitev posameznika oziroma izstopajoč prispevek posameznega člana ekipe k visoki 
uvrstitvi na državnih in mednarodnih tekmovanjih na športnem področju; 

- visoka uvrstitev na solističnih ali komornih državnih in mednarodnih tekmovanjih na 
glasbenem področju oziroma odmevna uveljavitev na javnih solističnih ali komornih nastopih 
ali visoka uvrstitev na solističnih ali komornih regijskih tekmovanjih, če ni organiziranega 
državnega tekmovanja; 

- visoka uvrstitev posameznika na državnih ali mednarodnih likovnih natečajih oziroma njegova 
odmevna uveljavitev na likovnih razstavah in drugih prireditvah; 

- odmeven ustvarjalni prispevek posameznika pri pripravi in predstavitvi različnih šolskih 
projektov; 

- odmeven prispevek posameznika v humanitarnih dejavnostih; 
- odmevna uveljavitev posameznika zaradi izjemnega humanega dejanja; 
- štiriletno izpolnjevanje pogojev za pisno pohvalo (priznanje se lahko podeli ob zaključku 

šolanja); 
- štirileten odličen uspeh in visok rezultat na maturi – zlati maturant (priznanje se podeli ob 

zaključku šolanja). 
 
Predlog, potrditev, izvedbeni postopek, podelitev 

Predlog priznanja oblikuje delovna skupina iz petih članov učiteljskega zbora (na začetku šolskega 
leta jo imenuje ravnatelj) na pobudo razrednika, oddelčne skupnosti, oddelčnega učiteljskega zbora, 
mentorjev obšolskih dejavnosti, dijaškega parlamenta ali ravnatelja samo enkrat letno, in sicer na 
koncu pouka v vseh štirih letnikih šolanja. O podelitvi priznanja odločijo z večino glasov navzoči člani 
učiteljskega zbora šole na konferenci ob zaključku pouka za dijake posameznega letnika. Dijakom od 
prvega do tretjega letnika ga izroči ravnatelj na zaključni šolski slovesnosti, dijakom četrtega letnika pa 
na slovesnosti ob podelitvi maturitetnih spričeval. Utemeljitve priznanj za natis na posebne obrazce z 
naslovom PRIZNANJE GIMNAZIJE KOPER  oblikuje imenovana delovna skupina.  
 
NAGRADA ŠOLE 
Nagrado šole ob zaključku gimnazijskega šolanja lahko prejme dijak: 

- ki je v vseh štirih letnikih izpolnjeval pogoje za podelitev pisne pohvale, 
- pri katerem je prišlo med štiriletnim šolanjem do izjemnega napredka v osebnostnem razvoju 

in učnem uspehu, 
- ki je med svojim šolanjem zelo opazno prispeval k uspešni promociji gimnazije. 

Ob tem mora zadostiti vsaj še dvema od naslednjih meril: 
- izjemni učni rezultati (npr. štiriletni odlični uspeh, visok rezultat na maturi – zlati maturant), 



- izjemni dosežki na tekmovanjih, 
- izjemna angažiranost na humanitarnem, kulturnem ali kakšnem drugem področju, 
- izjemno humano in pogumno dejanje. 

 
Predlog, potrditev, izvedbeni postopek, podelitev 
Predlog za nagrado šole oblikuje ravnatelj na lastno pobudo, pobudo razrednika, oddelčnega 
učiteljskega zbora, oddelčne skupnosti, mentorjev obšolskih dejavnosti, dijaškega parlamenta ali sveta 
staršev, in sicer samo ob zaključku štiriletnega gimnazijskega šolanja. O podelitvi nagrad odločijo z 
večino glasov navzoči člani učiteljskega zbora šole. Nagrade šole izroči ravnatelj na slovesnosti ob 
podelitvi maturitetnih spričeval  in pred tem poskrbi za primerna darila in natis utemeljitev nagrad na 
posebnih obrazcih z naslovom NAGRADA GIMNAZIJE KOPER. 
 
EVIDENCA VZGOJNIH SPODBUD 
 

- Vse izrečene in podeljene vzgojne spodbude se vpišejo v šolsko evidenčno knjigo.  
- Med šolskim letom izrečene ustne pohvale mora razrednik sproti vpisati v elektronski dnevnik 

in v ta namen predpisano rubriko v dnevniku, njihov zbir pa navesti v poročilih ob zaključkih 
ocenjevalnih obdobij.  

- Tudi podatke o podeljenih pisnih pohvalah (ob zaključku pouka) vpiše v elektronski dnevnik 
razrednik. 

- Evidentiranje podatkov o podeljenih priznanjih in nagradah (ob zaključku pouka) opravi 
imenovana delovna skupina. 

 
 
16. Zagotavljanje varnosti in zdravja dijakov 
 

                           33.člen 
(varnost pri delu dijakov) 

Varnost dijakov je zagotovljena z upoštevanjem normativov, standardov in drugih predpisov, ki urejajo 
varnost in zdravje pri delu.  
Dijak mora pri pouku in šolskih aktivnostih upoštevati pravila in navodila, izvajalci pa morajo dijakom 
taka navodila posredovati in ukrepati, če se ne upoštevajo. Pravila in navodila morajo biti objavljena 
na vidnem mestu, zlasti pri naslednjih aktivnostih: eksperimentalne in terenske vaje, športna vzgoja, 
športni dnevi, ekskurzije in podobno. 
 

                       34. člen 
(zdravniški pregledi) 

Dijaki se morajo udeleževati načrtovanih cepljenj, sistematskih in drugih zdravniških pregledov. 
   
 
 
17. Uveljavitev pravil Gimnazije Koper 
 

35. člen 
Pravila Gimnazije Koper stopijo v veljavo 12. 11. 2015. 
 
 
 
 
           
             Ravnatelj Gimnazije Koper 
                                                                                                                                     Bruno Petrič, prof. 

 
             


