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PODATKI DIJAKA/DIJAKINJE 

 
ime in priimek 

 
naslov 

 
domači telefon  

 
razred 

 
razrednik 

 
pogovorne ure (dan, ura) 
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Drage dijakinje, dragi dijaki! 
 
 
Začetek je vedno nov izziv za vsakega izmed nas. Znajdemo se v 
situaciji, ki je še nismo doživeli, ki je ne poznamo in nad njo 
nimamo nadzora. In novi začetki nas skrbijo. 
 
Vendar samo danes lahko kaj spremenimo, izboljšamo, popravimo, 
dodamo. Samo danes smo lahko veseli, srečni, nasmejani, samo 
danes lahko resnično živimo. Ne včeraj. 
 
Želim vam fantastičen danes in še boljši jutri. 
 
    
     Vaša ravnateljica 
                Inga Krusič Lamut 
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ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 

 
Ustanovitelj:  REPUBLIKA SLOVENIJA 
Sedež šole: CANKARJEVA 10, 5000 NOVA GORICA 
Direktor centra: EGON PIPAN, univ. dipl. inž. elektrotehnike 

Tel.: 05 62 05 706 
E-pošta: egon.pipan@scng.si 
 

 

SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA 
 

Ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole: 
INGA KRUSIČ LAMUT, univ.dipl. ekonomist 

 
TELEFONSKE ŠTEVILKE - ELEKTRONSKA POŠTA 

 
ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole: 05 62 05 622 

inga.krusiclamut@scng.si 
tajništvo Srednje ekonomske in trgovske šole: 05 62 05 600 

mateja.marc@scng.si 
šolska svetovalna služba: 05 62 05 623 

anja.turel@scng.si 
izobraževanje odraslih: 05 62 05 627 

natasa.kunej@scng.si 
organizatorka praktičnega usposabljanja: 05 62 05 609 

dorica.rijavec@scng.si 
zbornica: 05 62 05 607 

info.sets@scng.si 
knjižnica: 05 62 05 628 

alenka.zagozen@scng.si 
tajništvo ŠC - centrala: 05 62 05 700 

sc@scgn.si  
računovodstvo ŠC: 05 62 05 716 

 
DOMAČE STRANI NA INTERNETU: 

http://www.setsng.si 
http://www.scng.si 
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URADNE URE 
 
Tajništvo SETŠ: vsak delavnik od 800 do 1100 in  od 1230 do 1400 

Dosegljivost ostalih: pokličite na navedene telefonske številke oz. 
sporočite preko elektronske pošte. Dodatne informacije in kontakti 
so dosegljivi na naši spletni strani. 
 

ORGANI ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA 

 
 

SVET ŠOLSKEGA CENTRA  ima štiriletni mandat in ga 
sestavljajo: 
▪ predstavniki ustanovitelja (ministrstvo, lokalna skupnost, 

gospodarstvo)  
▪ predstavniki delavcev centra 
▪ predstavniki staršev  
▪ predsednik strateškega sveta VSŠ 
▪ predstavniki študentov VSŠ 
▪ predstavniki dijakov 
  
DIREKTOR CENTRA 

RAVNATELJICA Srednje ekonomske in trgovske šole 

RAVNATELJ Elektrotehniške in računalniške šole 

RAVNATELJICA Biotehniške šole 

RAVNATELJICA Gimnazije in zdravstvene šole 

RAVNATELJ Višje strokovne šole 

RAVNATELJ Srednje strojne, prometne in lesarske šole 

UČITELJSKI ZBOR posameznih šol 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI posameznih šol 

RAZREDNIKI 

STROKOVNI AKTIVI 

SVET STARŠEV posameznih šol 

SKUPNOST DIJAKOV posameznih šol 
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PREDSTAVITEV SREDNJE EKONOMSKE IN TRGOVSKE 
ŠOLE 

 

Zgodovino smo začeli pisati leta 1958, ko je nastala Vajeniška šola 
trgovinske stroke. Zadovoljevala je potrebe takratnega gospodarstva na 
področju izobraževanja kadrov za trgovino in komercialo.  

Spreminjali so se izobraževalni programi, vendar je ostajala zavezanost 
kvaliteti dela in posluh za potrebe lokalnega okolja. Spreminjalo se je tudi 
ime šole: Šolski center za blagovni promet, Srednja družboslovno 
ekonomska šola in Srednja ekonomska in trgovska šola. To ime nosi šola 

še danes. 

Izobražujemo ljudi, ki gradili uspešne kariere na področju trgovine, 
uprave, komerciale in jih pripravljamo za nadaljnji uspešen študij na 
ekonomskem in drugih področjih. Dosegamo vidne uspehe tudi v 
izvenšolskih dejavnostih, predvsem na športnem in kulturnem področju. V 
preteklosti smo pomagali izobraževati kadre za potrebe gospodarstva v 
dislociranih enotah za izobraževanje odraslih v Tolminu, Idriji, Ilirski 
Bistrici, Postojni in Sežani; z nekaterimi uspešno sodelujemo tudi danes. V 
letu 2013 smo se združili v Šolski center Nova Gorica in postali enota 
centra z istim imenom: Srednja ekonomska in trgovska šola. 

Danes smo manjša šola z bogatimi izkušnjami. Izkušnje in znanje nam 
omogočajo izvajanje visoke stopnje individualizacije pri delu z dijaki in 
dobre prakse na področju srednješolske vzgoje in izobraževanja. 
Strokovno usposobljeni učitelji, svetovalna delavka in drugi zaposleni 
skrbimo za razvoj in znanje naših dijakov. 

Različne generacije s ponosom povedo, da so bili dijaki naše šole. 
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STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

 
Učitelji strokovnih predmetov - modulov 
 

Priimek in ime Področje Razrednik 

BELTRAM DENISE Informatika 1. b ET 

BERKE NADA Ekonomija  

BORIŠEK ADA Ekonomija  

JERONČIČ JANJA Ekonomija 3. b  ET 

KODERMAC AMEDEA Ekonomija  

LEVPUŠČEK ELDA Ekonomija 3. a  T 

MERVIČ TANJA Ekonomija 3. a  A 

MUNIH TATJANA Ekonomija 1. d ETpti 

PELICON SILVA Informatika  

RIJAVEC DORICA Ekonomija  

ŠFILIGOJ ZDENKA Naravoslovje 3. a ET 

TURK SANDRA Ekonomija 2. a A 

UŠAJ HVALIČ TANJA Ekonomija  

VALENTINČIČ AL BUKHARI NASTJA Ekonomija 2. a ET 

 
 
Učitelji splošnih predmetov 
 

Priimek in ime Področje Razrednik 

ALDŽIĆ MATIŠ TEA Naravoslovje 4. a ET  

ARČON MAJDA  Slovenščina   

BOŽIČ ZORAN Slovenščina  

ČOTAR NIVES Tuji jeziki  

DE BREA GIGO Umetnost  

FERFOLJA VIDIČ ERIKA 
Tuji jeziki, 
Družboslovje 

1. a T, A 

JERICIJO OSKAR Matematika  

KABAJ BAVDAŽ NATAŠA Tuji jeziki  

KOFOL TOMAŽ Družboslovje  

LAVRENČIČ ŽIGON ELIZABETA Matematika 4. b ET 

MAKUC SONJA Tuji jeziki  

MALIK MAJDA 
Slovenščina 
Družboslovje 
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OŽBOT ANUŠKA Naravoslovje 2. a T 

POLANC ANDREJA Tuji jeziki 2. d ETpti 

REŠČIČ NEVA Slovenščina 1. a ET 

SOBAN IRENA Športna vzgoja  

ŠČUKA ELIZABETA Športna vzgoja  

TUREL ANJA Družboslovje  

 
 
Laborantka 
Anita Kurinčič 
 
 
Svetovalna služba 
Svetovalna delavka 
Anja Turel 
 
Svetovalna delavka spremlja dijake od vstopa v Srednjo ekonomsko in 
trgovsko šolo do zaključka njihovega izobraževanja na šoli. 
Sodeluje z dijaki, starši, učitelji, vodstvom in zunanjimi institucijami z 
namenom zagotavljanja čim kvalitetnejšega življenja dijakov na šoli. 
Pomaga dijakom z učnimi, osebnostnimi in drugimi težavami. 
Dijakom, ki niso izbrali izobraževalnega programa oziroma poklica v 
skladu s svojimi osebnostnimi lastnostmi, interesi ali sposobnostmi, 
svetuje pri preusmeritvah v druge izobraževalne programe. 
Informira dijake o štipendijah, o nadaljnjem izobraževanju in možnostih 
zaposlovanja. 
Pomaga dijakom s posebnimi potrebami in se dogovarja z dijaki, ki imajo 
zaradi različnih razlogov prilagojeno izvajanje izobraževanja. 
Z veseljem prisluhne vsem idejam in predlogom dijakov, ki utegnejo 
prispevati k pestrosti življenja na šoli. 
Če menite, da vam svetovalna delavka lahko pomaga ali svetuje, jo 
obiščite v njeni pisarni poleg tajništva. 
 
 
 
 
Šolska knjižnica 
Knjižničarka 
Alenka Makuc Zagožen 
 
Šolska knjižnica je s svojim gradivom dostopna vsem dijakom Šolskega 
centra, študentom višje strokovne šole, vsem delavcem Šolskega centra in 
vsem odraslim, ki se na Šolskem centru izobražujejo ob delu. 
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Knjižnica odpira uporabnikom svoja vrata v drugem nadstropju starega 
dela stavbe OE Srednje ekonomske in trgovske šole. V izposojo ponuja 32 
000 enot knjižničnega gradiva, ki je na police postavljeno po sistemu UDK 
in do katerega je uporabnikom omogočen prosti dostop. 
Najlepši del knjižnice je prostorna čitalnica s 24 sedeži in separejem s 
fotelji. V čitalnici imamo postavljeno referenčno literaturo in periodiko.  
V knjižnici je na voljo šest računalnikov, kjer imajo uporabniki dostop do 
interneta in možnost iskanja gradiva po sistemu COBISS/OPAC. 
V šolski knjižnici si dijaki Srednje ekonomske šole in Srednje zdravstvene 
šole lahko izposojajo vse učbenike v okviru učbeniškega sklada. 
Izposojevalnina za komplet učbenikov znaša manj kot tretjino 
maloprodajne cene učbenikov. 

 
 

 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 
 

Na šoli smo prepričani, da je za uspeh dijakov zelo pomembno 
sodelovanje s starši. Pomembni obliki sodelovanja sta tudi roditeljski 
sestanek in govorilne ure.  

 

 
Roditeljski sestanek  

 
Za starše vseh prvih letnikov bo prvi roditeljski sestanek organiziran v 
četrtek, 14. 9. 2017. Predstavili jim bomo življenje na šoli in načrtovane 
aktivnosti šolskega leta. Za starše višjih letnikov bodo roditeljski sestanki 
ob koncu meseca septembra. 
Drugi roditeljski sestanek bo, za vse oddelke, predvidoma februarja in 
marca 2018 oz. po potrebi. Za vse roditeljske sestanke bodo starši prejeli 
vabila. 
Na roditeljskih sestankih prvih in zaključnih letnikov sodeluje tudi 
svetovalna delavka. 
 
 
 
Govorilne ure 
 

Govorilne ure določi vsak razrednik za svoj razred. Učitelji, ki niso 
razredniki imajo prav tako govorilne ure po  razporedu, ki je objavljen na 
spletni strani šole. 
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Skupne govorilne ure bodo v šolskem letu 2017/2018 vsak drugi torek v 
mesecu od vključno oktobra 2017 do maja 2018 od 16.00 do 17.00. 

 
MESEC DATUM 

OKTOBER 2017 
NOVEMBER 2017 
DECEMBER 2017 
JANUAR 2018 
FEBRUAR 2018 
MAREC 2018 
APRIL 2018 
MAJ 2018 

torek, 10.10.2017 
torek, 14.11.2017 
torek, 12.12.2017 
torek, 9.1.2018 
torek, 13.2.2018 
torek, 13.3.2018 
torek, 10.4.2018 
torek, 8.5.2018 

 

V posebnih primerih se starši in/ali dijaki lahko dogovorijo za pogovor s 
posameznim učiteljem tudi izven določenih ur. 
 
 

ŠOLSKI KOLEDAR 2017/2018 

 
Šolski urnik 
 
URA TRAJANJE ŠOLSKA MALICA 

PREDURA 
1. ura 
2. ura 
3. ura 
4. ura 
5. ura 
6. ura 
7. ura 
8. ura 
9. ura 

7.00 – 7.45 
7.45 – 8.30 
8.35 – 9.20 
9.25 – 10.10 

10.10 – 10.55 
11.00 – 11.45 
11.50 – 12.35 
12.40 – 13.25 
13.30  – 14.15 
14.15 – 15.00 

 
 
 
 
Za dijake vseh programov 

 
 
 
Ocenjevalna obdobja 
 
OCENJEVALNO OBDOBJE TRAJANJE DATUM 

KONFERENCE 

PRVO 
DRUGO za dijake zaključnih letnikov 
DRUGO za dijake ostalih letnikov 

1.9.2017 – 15.1.2018 
16.1.2018 – 18.5.2018 
16.1.2018 – 21.6.2018 

16.1.2018 
18.5.2018 
21.6.2018 

 
 
 
Šolski koledar 
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AKTIVNOSTI IN POČITNICE DATUM 

JESENSKE POČITNICE 
 
Proslava pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti 
NOVOLETNE POČITNICE 
 
Proslava pred slovenskim kulturnim 
praznikom 
Informativna dneva za vpis v srednje šole 
ZIMSKE POČITNICE 
 
PRVOMAJSKE POČITNICE 
Razdelitev spričeval za zaključne letnike 
Priprava na poklicno maturo in zaključni 
izpit 
Proslava pred dnevom državnosti in 
razdelitev spričeval za ostale letnike 
POLETNE POČITNICE 

ponedeljek, 30.10. 2017 do petek, 
3.11.2017 
petek, 22.12.2017 
 
ponedeljek, 25.12.2017 do torek, 
2.1.2018 
sreda, 7.2.2018 
 
petek in sobota, 9. in 10.2.2018 
ponedeljek, 19.2.2018 do petek, 
23.2.2018 
petek, 27.4.2018 do sreda, 2.5.2018 
ponedeljek, 21.5.2018 
ponedeljek, 21.5.2018 do petek, 
25.5.2018 
petek, 22.6.2018 
 
torek, 26.6.2018 do petek, 31.8.2018 

 
 
Izpitni roki 
 
 

a) Poklicna matura 

AKTIVNOST DATUM 

ZAČETEK PM V ZIMSKEM IZPITNEM ROKU 
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM 
ZAČETEK PM V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU 
ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV 
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM 
ZAČETEK PM V JESENSKEM IZPITNEM ROKU 
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM 

četrtek, 1.2.2018 
ponedeljek, 5.3.2018 
torek, 29.5.2018 
sreda, 13. 6. 2018 
petek, 6.7.2018 
petek, 24.8.2018 
ponedeljek, 10.9.2018 

 

 

b) Zaključni izpit 

AKTIVNOST DATUM 

ZAČETEK ZI V ZIMSKEM IZPITNEM ROKU - PISNI IZPIT 
IZ SLOVENŠČINE 
ZAČETEK ZI V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU – 
PISNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE 
ZAČETEK ZI V JESENSKEM IZPITNEM ROKU – PISNI 
IZPIT IZ SLOVENŠČINE 

petek, 9.2.2018 
 
ponedeljek, 4.6.2018 
 
ponedeljek, 20.8.2018 
 

 
 

c) Ostali izpiti 

AKTIVNOST DATUM 
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IZBOLJŠEVANJE OCEN ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH 
LETNIKOV 
ZAČETEK PREDČASNEGA IZPITNEGA ROKA ZA 
DIJAKE 3.a A ter 3.a T 
ZAČETEK IZPITOV V SPOMLADANSKEM IZPITNEM 
ROKU 
ZAČETEK IZPITOV V JESENSKEM IZPITNEM ROKU 

ponedeljek, 28.5.2018 
 
petek, 1.6.2018 
 
petek, 29.6.2018 
 
četrtek, 16.8.2018 

 
Praktično izobraževanje 
 
RAZRED DATUM 

3.a,b ET 
2.d ET PTI 
2.a T 
3.a T 
2.a A 
3.a A 

25.5.2018 – 21.6.2018 
4.9.2017 – 15.9.2017 
22.11.2017 – 12.1.2018 
5.1.2018 –  18.5.2018 
15.1.2018 – 2.3.2018 
4.9.2017 – 17.1 2018 

 

PREDMETNIKI 
 
Vsi predmetniki so dostopni na spletni strani šole www.setsng.si.  
 

 
ŠOLSKA PREHRANA 

 
Šolska prehrana poteka v jedilnici Šolskega centra Nova Gorica po 
razporedu za določeno šolo znotraj centra. Srednja ekonomska in 
trgovska šola ima določen čas za prehrano dijakov od 10.10 do 10.55. 
Kontaktna oseba za informacije je Tanja Čefarin (tanja.cefarin@scng.si) .  

 
INTERESNE DEJAVNOSTI IN OBVEZNE IZBIRNE 
VSEBINE 

 
Interesne dejavnosti so obvezni del predmetnika določenega programa in 
letnika, ki se izvaja na specifičen način. Za dijake pomenijo možnost 
pridobivanja dodatnega znanja in spretnosti, ki so povezane tudi z 
individualnimi interesi. 
Program in obseg interesnih dejavnosti se razlikuje glede na izobraževalni 
program in letnik. Interesne dejavnosti so sestavljene iz obveznega in 
izbirnega dela. Obvezni del programa določi in izvede šola. Za dijake je 
udeležba obvezna. Izbirni del programa izberejo dijaki v dogovoru s šolo iz 
ponudbe šole (strokovne ekskurzije, dodatne kulturne in športne 
dejavnosti, tečaj prve pomoči, krožki, raziskovalno delo, ipd.) ali ponudbe 
izven šole, kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili. Realizacija 
interesnih dejavnosti v predpisanem obsegu ur je navedena tudi v letnem 

http://www.setsng.si/
mailto:tanja.cefarin@scng.si
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spričevalu dijaka. Dijak, ki ne opravi določenih dejavnosti ne more 
napredovati v višji letnik. 
Dijaki individualno krijejo stroške, ki nastajajo v zvezi z izvedbo interesnih 
dejavnosti.  
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ŠOLSKA PRAVILA 
 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu (Ur.l. RS, št. 60/2010) 
je ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole na ŠC Nova 
Gorica določila naslednja 
 

 
ŠOLSKA PRAVILA 

 
 

Šolska pravila določajo hišni red in druga pravila v skladu s 
Pravilnikom o šolskem redu. 

 
I. HIŠNI RED 

 
1. člen 

   (vedenje dijakov) 
 
(1) Dijaki se v šoli in zunaj nje vedejo v skladu z vrednotami šole. 
(2) V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah je strogo 

prepovedano nasilno vedenje, nedostojno obnašanje in vpitje.  
(3) Dijaki uporabljajo za  učitelje naziv profesor, profesorica, za ostale 

delavce pa gospod in gospa, 
(4) Dijaki morajo v šoli upoštevati vse varnostne ukrepe ter vsa navodila, 

ki jih dajejo učitelji oziroma drugi delavci šole. Za nesreče, ki so 
posledica neupoštevanja varnostnih ukrepov, je odgovoren dijak sam. 
Neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu oziroma 
navodil v šoli in na interesnih dejavnosti s strani vodij ali učiteljev 
spremljevalcev se upošteva kot najtežjo kršitev šolskega reda.  

 
2. člen 

    (potek pouka)  
 
(1) Učitelj začne uro s pozdravom, nato ugotovi in zabeleži prisotnost. 
(2) Za red in disciplino pri pouku so odgovorni učitelji in dijaki. 
(3) Dijaki so dolžni upoštevati sedežni red, če ga učitelj določi. 
(4) Med poukom so dijaki dolžni  aktivno sodelovati ter upoštevati vsa 

navodila učitelja za delo.  
(5) Dijaki so dolžni k posameznim uram pouka prinašati vse pripomočke 

in opremo, ki jih določi učitelj.  
(6) Dijaki in učitelji prihajajo k pouku in odhajajo od pouka točno po 

urniku. 
(7) Pouk se lahko prekinja le z dovoljenjem vodstva šole. 
(8) Učitelj s svojim zgledom dijake vzgaja k spoštovanju splošnih 

civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur. 
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3. člen 
    (urnik delovanja šole) 

 
(1) Vhod v prostore šole se za dijake odpre ob 6.30.  
(2) Pouk se prične ob 7.45. Do začetka pouka in med odmori se dijaki 

zadržujejo v avli šole oziroma na hodnikih in ograjenih zunanjih 
šolskih površinah.  

(3) Odmor za šolsko prehrano traja eno šolsko uro od 10.10 do 10.55.  
 

4. člen 
(šolska prehrana) 

 
(1) Šolska prehrana je organizirana po Zakonu o šolski prehrani, urejajo 
pa jo Pravila šolske prehrane ŠC Nova Gorica. 
(2) Vsi dijaki imajo možnost prijave na malico, ki jo organizira šola. 
Dijakom, ki so na malico prijavljeni, se ta deli v prostoru »Špajza« na 
Erjavčevi 8 in v jedilnici na Erjavčevi 4a. Za šolsko prehrano na šoli je 
zadolžen pooblaščeni delavec. 

 
5. člen 

(urnik in nadomeščanja pouka) 
 
(1) Veljavni urnik so objavljeni na spletni strani šole in v elektronski 

evidenci E-asistent. Nadomeščanja so objavljena na oglasni deski 
šole, spletni strani šole in v elektronski evidenci E-asistent. 

(2) Nadomeščanje za odsotne učitelje določa ravnatelj ali druga 
pooblaščena oseba. 

(3) Oddelek ima prosto uro zaradi učiteljeve odsotnosti le, če tako odloči 
ravnatelj ali druga pooblaščena oseba.  

 
 

6. člen 
(varovanje šole in nadzor nad vstopom in izhod iz šole) 

 
(1) Za varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo skrbijo vsi zaposleni in 
dijaki.  
(2) Zunanje varovanje izvaja varnostna služba.  
 

7. člen 
(skrb za šolski inventar) 

 
(1) Učitelj je odgovoren za urejenost učilnice ob zaključku ure. 

Odgovoren je za nastalo škodo, ki bi nastala med poukom, razlogi in 
povzročitelji pa bi ostali nepojasnjeni. 

(2) Uničevanje šolskega inventarja, pisanje po opremi, notranjih prostorih 
in zunanjih površinah je prepovedano. Povzročeno škodo povrnejo 
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storilci. Za namerno povzročeno škodo se storilcem skladno s 
Pravilnikom o šolskem redu lahko izreče tudi ustrezen vzgojni ukrep.  

(3) Popisano opremo, prostore in zunanje površine so dijaki dolžni očistiti, 
če se to od njih zahteva. Škodo, ki jo dijaki ugotovijo ob prihodu v 
učilnico, takoj javijo učitelju.  

 
8. člen 

(reditelji in urejenost učilnice in okolice) 
 
(1) V času pouka sta v oddelku določena reditelja.  
(2) Razpored rediteljev v oddelku pripravi razrednik in vpiše v e-dnevnik 
oddelka. 
(3) Naloge rediteljev so: 

▪ skrbijo za red in čistočo v učilnici, 
▪ javljajo odsotne dijake na začetku vsake ure, 
▪ učitelja morajo opozoriti na posebnosti, kot so npr. poškodbe 

inventarja v učilnici, prisotnost drugih oseb v razredu in na druge 
neobičajne spremembe in dogodke, 

▪ če učitelja po 10 minutah od začetka ure ni v razred, reditelj to 
javi v zbornico oz. ravnatelju, 

▪ pomagajo učitelju pri delu z učnimi pripomočki, pri rokovanju z 
multimedijskimi sredstvi in v drugih podobnih primerih, 

▪ brišejo tablo. 
 (4) Dijaki so dolžni v učilnici po koncu ure urediti stole in mize ter pobrati 
odpadke. Dijaki so dolžni skrbeti za čisto okolico šole. Vodstvo šole lahko 
določi, kako bodo dijaki sistemsko skrbeli za čistočo šolskega okoliša. 

 
9. člen 

(hranjenje garderobe in osebnih stvari) 
 
(1) Na šoli ni posebnih garderob za dijake, razen pri športni vzgoji. Dijaki 
osebne stvari nosijo s seboj k pouku in sami pazijo nanje. 
(2) Šola ne odgovarja za krajo oblačil, torb ter drugih osebnih stvari 
dijakov, zato jih ti ne smejo puščati brez nadzora. Izjemoma lahko dijaki 
pustijo potovalko ali torbo v predprostoru namenjenemu garderobi 
učiteljev, in to samo v delu, ki je posebno označen. Po končanem pouku 
morajo potovalke in torbe odstraniti, sicer jih bodo dnevno odstranjevale 
čistilke. Tudi v tem primeru šola ne odgovarja za lastnino dijakov. 
(3) Pri pouku športne vzgoje dijaki odlagajo garderobo v ustrezne 
garderobne prostore. Vrednejše predmete, telefone in denar lahko dijaki 
oddajo v plastični zaboj, ki se nahaja  pri učitelju.  
(4) Šola ne zagotavlja varnosti koles in motorjev na šolskem prostoru. 
Morebitne kraje dijaki javijo razredniku, v tajništvo šole, ravnatelju ali 
svetovalni službi.  
(5) Večje kraje morajo oškodovani dijaki oziroma njihovi starši osebno 
prijaviti na policijski postaji.  
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II. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA 
ODSOTNOSTI 

 
10. člen 

(način obveščanja dijakov in učiteljev) 
 
(1) Uradna obvestila, pomembna za dijake, so objavljena na oglasni deski 
v avli oziroma pred zbornico ali so objavljena z okrožnico. Okrožnice 
nosijo dijaki, ki jih pooblasti učitelj. 
 (3) Vsa pomembnejša obvestila se objavijo tudi na spletnih straneh 
Srednje ekonomske in trgovske šole www.setsng.si in Šolskega centra 
Nova Gorica www.scng.si ter na Facebook strani šole. 
(4) Uradna obvestila, pomembna za učitelje in njihovo delo, so objavljena 
na oglasni deski v zbornici, posredovana na pedagoških konferencah in 
sestankih, objavljena v elektronski evidenci E-asistent in posredovana po 
elektronski pošti. 
(5) Na oglasne deske in na druga mesta v šolskih prostorih ni dovoljeno 
brez dovoljenja vodstva šole razobešati obvestil, oglasov, vabil in 
podobnega gradiva. Prav tako se brez dovoljenja vodstva v prostorih šole 
ne sme  deliti propagandnega gradiva, prodajati proizvodov ali zbirati 
denarja. 
 

11. člen 
(način obveščanja staršev) 

 
(1) Starše se obvešča na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, po pošti, 

po telefonu, po elektronski pošti, z izročanjem obvestil dijakom in 
preko elektronske evidence E-asistent. 

(2) Razrednik se lahko s starši dogovori za določen način obveščanja. 
 

12. člen 
(opravičevanje odsotnosti) 

 
(1) Dijakovo odsotnost od pouka morajo starši čim prej, najkasneje pa v 

treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti, opravičiti tako, da 
obvestijo razrednika o vzroku odsotnosti. V nasprotnem primeru mora 
razrednik v štirih dneh od prvega dneva odsotnosti dijaka obvestiti 
starše, razen, če velja drugačen dogovor. 

(2) Če dijak odide od pouka brez dovoljenja oz. vnaprejšnjega dogovora, 
je odsotnost neopravičena, ne glede na kasnejše opravičilo staršev. 

(3) Če dijak biva v dijaškem domu, vzroke za odsotnost razredniku lahko 
sporoči vzgojitelj. 

(4) Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka 
odsotnosti v opravičilu. 

http://www.setsng.si/
http://www.scng.si/
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13. člen 

(upravičeno zamujanje in predčasno odhajanje od pouka) 
 

(1) Dijaku se zaradi utemeljenih razlogov dovoli zamujanje ali predčasno 
odhajanje od pouka. O tem odloči razrednik in odločitev zapiše v 
elektronsko evidenco E-asistent. 

(2) Dijak, ki mu je dovoljen predčasen odhod ali zamujanje ob začetku 
pouka, pri tem ne sme motiti sošolcev. 

 
 

III. SODELOVANJE S STARŠI 
 

14. člen 
(načini sodelovanja s starši) 

 
(1) Vsaka oddelčna skupnost ima izvoljenega predstavnika staršev, ki 

oddelek zastopa v Svetu staršev šole. Svet staršev šole je 
posvetovalni organ. Svet staršev ima izvoljenega predsednika, ki 
sklicuje sestanke Sveta staršev šole. 

(2) S starši sodelujejo razredniki tako, da starše obveščajo in sklicujejo 
roditeljske sestanke oddelčne skupnosti in imajo organizirane 
govorilne ure. 

(3) Starši imajo na voljo skupne govorilne ure vseh učiteljev, ki potekajo 
vsak drugi torek v mesecu od oktobra do maja od 16.00 do 17.00. 
 
 

 
IV. INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
 

15. člen 
(izvajanje interesnih dejavnosti) 

 
(1) Obiske predstav, športne dneve, ekskurzije in druge dejavnosti, ki jih 

prištevamo med interesne dejavnosti organizira šola skladno z letnim 
delovnim načrtom in so del izobraževalnega programa ter so 
obvezne.  

(2) Šola skrbi za varnost in zdravje dijakov z upoštevanjem normativov, 
standardov in drugih predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, 
od dijakov pa zahteva ustrezno opremo.  

(3) Za vsako interesno dejavnost oziroma dogodek je izdelan program z 
navodili, s katerim se pred odhodom na dejavnost seznanijo 
spremljevalci in dijaki. Po zaključku dejavnosti je spremljevalec 
oziroma vodja dejavnosti dolžan pripraviti poročilo o poteku 
dejavnosti. 
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(4) Dijaki morajo natančno upoštevati navodila učiteljev spremljevalcev 
in navodila, ki so jih dobili ob seznanitvi s programom izvedbe 
interesnih dejavnosti. 

(5) Dijak, ki se ne udeleži interesnih dejavnosti, le-teh ni opravil, zato 
mora opraviti nadomestno dejavnosti. Za vsako posamezno 
interesno dejavnost je določena tudi nadomestna dejavnost in 
navodila za njeno izvedbo. Z opravljeno nadomestno dejavnostjo je 
dijak izpolnil obveznosti po programu iz naslova interesnih 
dejavnosti. 

(6) Rok za izvedbo nadomestnih dejavnosti je en mesec po izvedbi 
organizirane interesne dejavnosti. Evidenco vodi razrednik in 
organizatorka interesnih dejavnosti. 
 
 

V. OPROSTITEV SODELOVANJA DIJAKA PRI POUKU IZ 
ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV 

 
 

16. člen 
(odločanje o oprostitvi) 

  
(1) Dijak, ki iz zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri pouku 

določenega predmeta, mora razredniku dostaviti zdravniško 
potrdilo z navedbo  razlogov za nezmožnost in priporočilom o 
možnih prilagoditvah.  

(2) Razrednik, starši in svetovalna delavka se dogovorijo o načinu 
vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve 
sodelovanja pri pouku. Dogovorjeno razrednik zapiše v 
elektronsko evidenco E-asistent in S tem seznani učitelja 
predmeta, pri katerem dijak ne more sodelovati. 
 
 
 

VI. UPORABA OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S 
PODATKOVNIM IN TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM 

 
17. člen 

(naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim 
omrežjem) 

 
(1) Uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe, pametnih ur in 

drugih multimedijskih naprav je med poukom dovoljena le, če je 
dogovorjena z učiteljem določenega predmeta. V nasprotnem primeru 
morajo biti naprave izključene in pospravljene s šolskih klopi.  



 19 

(2) Na zahtevo posameznega učitelja, morajo vsi dijaki ob vstopu v 
učilnico odložiti mobilne naprave na določeno mesto do konca šolske 
ure. 

(3) V primeru, da se dijak ne drži pravila o prepovedi uporabe mobilnega 
telefona ali kakšne druge multimedijske naprave, mu profesor 
napravo lahko zaseže in jo  izroči razredniku ali ravnatelju. Pri prvi 
kršitvi izroči zaseženo napravo dijaku razrednik ali ravnatelj. 
Razrednik izreče dijaku opomin. Pri drugi ali naslednjih kršitvah, izroči 
napravo staršem dijaka ravnatelj. Dijaku se izreče vzgojni ukrep v 
skladu s Pravilnikom. 

(4) V šolskih prostorih, na šolskih površinah, v Športnem parku oziroma 
pri vseh organiziranih šolskih aktivnostih v in izven šole, je uporaba 
kakršnihkoli snemalnih naprav prepovedana, razen če to izrecno 
dovoli ravnatelj šole. 

 
 
 

VII. ZDRAVJE IN VARNOST DIJAKOV 
 

18. člen 
(zdravje in varnost) 

 
(1) Dijaki morajo pri pouku in šolskih aktivnostih upoštevati navodila in 

pravila, izvajalci pa morajo dijakom taka navodila posredovati in 
primerno ukrepati v primerih nespoštovanja pravil.  

(2) Strogo je prepovedano posedovanje, prinašanje, uživanje, ponujanje 
in prodajanje alkohola in prepovedanih drog v šolskih prostorih, na 
šolskih površinah, v Športnem parku in pri šolskih aktivnostih izven 
šole.  

(3) V šolskem okolišu in pri vseh organiziranih šolskih aktivnostih je 
prepovedano kajenje v skladu z zakonom. 

(4) Prepovedano je prisostvovanje pouku ali drugim aktivnostim pod 
vplivom alkohola in prepovedanih drog. V primeru suma, da je dijak 
pod vplivom alkohola ali drugih drog, učitelj dijaka pospremi v šolsko 
svetovalno službo oz. k ravnatelju, ki obvesti starše. Če starši ne 
pridejo po dijaka, se ga po presoji njegovega stanja pospremi v 
ustrezno zdravstveno ustanovo. 

(5) Pri pouku in vseh organiziranih šolskih in obšolskih dejavnostih je 
prepovedano posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost 
in zdravje ljudi ali varnost premoženja. 

(6) V primeru poškodbe, nenadne slabosti ali bolezni dijaka med poukom 
oziroma pri dejavnostih, učitelj poskrbi za dijaka tako, da poskrbi za 
nudenje prve pomoči in spremstvo dijaku v ustrezno zdravstveno 
ustanovo.  O tem se takoj, ko je mogoče, obvesti starše. V primeru 
poškodbe zaradi nasilnih dejanj se obvesti tudi policijo. Učitelj napiše 
zapisnik o dogodku in ga odda ravnatelju. 
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19. člen 
(zdravstveno varstvo) 

 
(1) Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi zaradi zagotavljanja 

zdravstvenega varstva in preventive dijakov. Izvaja akcije 
ozaveščanja dijakov, v okviru izobraževanja seznanja dijake z načini 
iskanja pomoči v nevarnosti in stiski in jih spodbuja k sprejemanju 
splošnih civilizacijskih vrednot. 

(2) Pri izvajanju sistematskih pregledov, cepljenja in drugega 
zdravstvenega preventivnega delovanja šola sodeluje z Zdravstvenim 
domom Nova Gorica.  

 
 

VIII. POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE  
 

20. člen 
(pohvala, priznanje, nagrada, plaketa) 

 
(1) Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli in izven nje prejme:  

▪ pohvalo, 
▪ priznanje 
▪ nagrado, 
▪ plaketo za najboljšega dijaka šole. 

 
21. člen 

(predlagatelj pohvale, nagrade, priznanja, plakete) 
 
(1) Dijaka lahko predlaga za pohvalo, priznanje, nagrado ali plaketo za 

najboljšega dijaka šole:  
▪ razrednik,  
▪ učitelj, 
▪ mentor dejavnosti, 
▪ ravnatelj, 
▪ drug strokovni delavec šole, 
▪ sošolci, 
▪ skupnost dijakov 

(2) O predlogu za pohvalo, priznanje ali nagrado odloča razredni učiteljski 
zbor,  za plaketo za najboljšega dijaka šole pa učiteljski zbor šole. 
 

22. člen 
    (pohvala) 

 
(1) Pohvalo se lahko podeli dijaku za:  

▪ prva tri mesta na šolskem ali regijskem tekmovanju, 
▪ odličen šolski uspeh, 
▪ nadpovprečen uspeh na poklicni maturi ali zaključnem izpitu 
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▪ pomoč sošolcem, 
▪ sodelovanje v projektih šole, 
▪ drugo. 

(2) Pohvalo v pisni obliki dijaku izroči razrednik. 
 

23. člen 
    (priznanje) 

 
(1) Priznanje se lahko podeli dijaku za: 

▪ dejanja, s katerimi pomembno prispeva k ugledu šole, 
▪ odličen šolski uspeh v vseh letih izobraževanja, 
▪ prva tri mesta na državnem tekmovanju, 
▪ število doseženih točk, ki je ekvivalentno odličnemu uspehu na 

poklicni maturi ali zaključnem izpitu, 
▪ drugo. 

(2) Priznanje v pisni obliki podeli dijaku ravnatelj na slavnostni podelitvi 
oziroma razrednik ob delitvi spričeval. 
 

24. člen 
    (nagrada) 

 
(1) Nagrade so načeloma knjižne ali v drugi materialni obliki. O vrednosti 
in obliki nagrade odloča ravnatelj v sodelovanju z razredniki. Nagrada se 
podeli skupaj s priznanjem ali pa samostojno.  Nagrado podeli šola 
dijakom za: 

▪ prva tri mesta na državnih tekmovanjih, 
▪ za odličen uspeh v vseh letih izobraževanja, 
▪ za najboljši uspeh pri maturi poklicni maturi ali zaključnem izpitu , 
▪ izjemne dosežke zunaj šole, samostojne nastope ali razstave,  
▪ stalno aktivnost pri obšolskih dejavnostih, v celotnem času 

šolanja na šoli, 
▪ izjemen prispevek k ugledu šole, 
▪ drugo. 

(2) Nagrado podeli dijaku ravnatelj na slavnostni podelitvi oziroma 
razrednik ob delitvi spričeval. 
(3) Šola lahko nagradi dijake, ki so se v šolskem letu posebej izkazali z 
nagradnim izletom, ki se ga izvede v mesecu septembru v naslednjem 
šolskem letu. Praviloma se izleta udeležita dva dijaka iz posameznega 
oddelka. Dijake, ki naj bi se izleta udeležili, predlaga učitelj, ki je bil 
razrednik oddelka v šolskem letu, za katerega se dijake nagrajuje. 
 

25. člen 
(plaketa za najboljšega dijaka šole) 

 
(1) Plaketo za najboljšega dijaka šole lahko podeli šola dijaku, ki je 
dosegel najboljši šolski uspeh na šoli v tekočem šolskem letu, imel 
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zgleden odnos do šolskih obveznosti, dosegel pomemben uspeh na šoli ali 
zunaj nje ter prispeval k ugledu šole.  
(2) Plaketo dijaku podeli ravnatelj na slavnostni podelitvi ob zaključku leta 
ali ob podelitvi zaključnih spričeval. 
 
 

IX. KRŠITVE IN VZGOJNI UKREPI 
 

26. člen 
   (lažje kršitve) 

 
(1) Lažje kršitve so:  

• neprimeren odnos do pouka, 

• neupoštevanje navodil učitelja glede organizacije šolskega 
dela in prinašanja obveznih pripomočkov,  

• neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih,  

• neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja,  

• kajenje,  

• uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in 
telekomunikacijskim omrežjem v nasprotju z določili šolskih 
pravil,  

• neopravičena odsotnost, 

• neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja. 

 
27. člen 

  (težje kršitve) 
 

(1)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. 

 
28. člen 

(najtežje kršitve) 
 
(1) Najtežje kršitve so:  
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• ponavljajoče se istovrstne težje kršitve, za katere je bil 
dijaku izrečen ukor,  

• psihično ali fizično nasilje,  

• uživanje 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. 
(2) Vse kršitve in vodeni postopki se vpisujejo v elektronsko evidenco E-

asistent. 
 

29. člen 
(vrste vzgojnih ukrepov) 

 
(1) Vzgojni ukrepi se dijakom izrekajo skladno z določbami Pravilnika o 

šolskem redu v srednjih šolah. 
(2) Vzgojni ukrepi so: 

• opomin, 

• ukor razrednika, 

• ukor oddelčnega učiteljskega zbora, 

• ukor učiteljskega zbora, 

• pogojna izključitev, 

• izključitev. 
 

 
30. člen 

(izrekanje vzgojnih ukrepov) 
 

(1) Za lažjo kršitev se dijaku lahko izreče opomin razrednika.  
(2) Za ponavljajoče lažje kršitve in težjo kršitev se dijaku lahko izreče ukor 
razrednika ali oddelčnega učiteljskega zbora. 
(3) Za ponavljajoče težje kršitve in za najtežjo kršitev se dijaku lahko 
izreče ukor učiteljskega zbora ali  pogojna izključitev. V primeru pogojene 
izključitve dijak obiskuje pouk. Če stori v času pogojne izključitve težjo ali 
najtežjo kršitev, se mu lahko izreče izključitev.  
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31. člen 
(postopek izreka) 

 
(1) Pri postopku izrekanja vzgojnega ukrepa se upošteva določbe 

Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah: 

• Določitev pristojnosti za uvedbo in vodenje postopka 
ugotavljanja kršitev. 

• Pravica dijaka do ustnega ali pisnega zagovora pred izrekom 
vzgojnega ukrepa. 

• Upoštevanje teže kršitve, dijakove odgovornosti, osebne 
zrelosti dijaka, nagibov in okoliščin, postopnosti in posledic 
ukrepa, pred izrekom ukrepa. 

• Odločanje o vzgojnem ukrepu ali določitev alternativnega 
ukrepa. 

• Izrek vzgojnega ukrepa v obliki sklepa oz. odločbe, ki mora 
biti obrazložena in vsebovati pouk o pravnem varstvu. 

• Izročitev sklepa oz. vročitev odločbe dijaku in staršem 
najkasneje v osmih dneh po izreku vzgojnega ukrepa. 

• Odločanje o prepovedi obiskovanja pouka pred dokončnostjo 
odločbe o izključitvi oz. z dnem vročitve odločbe o izključitvi. 

• O aktivnostih v postopku vzgojnega ukrepanja vodi razrednik 
pisno dokumentacijo in jo hrani v mapi vzgojnih ukrepov 
oddelka in v elektronski evidenci E-asistent.  

• Vzgojni ukrepi veljajo eno leto, razen izključitve, ki se 
praviloma izreče do konca šolskega leta, največ pa še za 
naslednje šolsko leto. 
 

32. člen 
(alternativni ukrepi) 

 
(1) Alternativni ukrep se lahko določi namesto kateregakoli vzgojnega 

ukrepa, razen premestitve v drugi oddelek istega izobraževalnega 
programa, ki se lahko določi le namesto ukora učiteljskega zbora. 
Alternativni ukrepi so: 

• pobotanje oziroma poravnava,  

• poprava škodljivih posledic ravnanja,  

• opravljanje dobrih del,  

• premestitev v drug oddelek istega izobraževalnega 
programa.  
 

33. člen 
(postopek pri alternativnem ukrepu) 

 
(2) Pri postopku določanja alternativnega ukrepa se upošteva Pravilnik o 

šolskem redu v srednjih šolah: 
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• Upoštevanje teže kršitve, dijakove odgovornosti, osebne 
zrelosti dijaka, nagibe in okoliščine in posledice ukrepa, pred 
določitvijo ukrepa. 

• Pisna določitev vsebine ukrepa, načina izvrševanja, trajanja, 
mesta in roka za izvršitev ukrepa ter osebe, ki bo spremljala 
izvajanje ukrepa. 

• Seznanitev dijaka in staršev z vsebino alternativnega ukrepa 
in podpis izjave o soglašanju s strani dijaka. Če se dijak ne 
strinja ali ukrepa ne izvrši, se mu izreče vzgojni ukrep. 

• Izvršitev alternativnega ukrepa in njegovo prenehanje z 
izvršitvijo. 

• Refleksija z individualnimi razgovori na razrednih urah, ter 
evalvacija s pomočjo vprašalnika po izvršenem alternativnem 
ukrepu. Dokumentacijo hrani razrednik v mapi vzgojnih 
ukrepov in v elektronski evidenci E-asistent. 

 
 

34. člen 
(povrnitev povzročene škode) 

 
(1) Dijak je v skladu s predpisi o odškodninski odgovornosti odgovoren za 

škodo, ki jo povzroči v šoli. Če dijak namerno povzroči škodo jo mora 
povrniti. O povzročeni škodi morajo biti seznanjeni starši.  

(2) Škodo lahko povzročitelj povrne tako, da poskrbi za popravilo oz. 
nadomestilo v materialni obliki. Če to ni mogoče, plača račun, ki mu 
ga izstavi šola ali izvajalec oz. dobavitelj nove opreme. 

 
 

X. ZAČASNA PREPOVED PRISOTNOSTI PRI POUKU 
 

35. člen 
(začasna prepoved prisotnosti pri pouku)  

 
(1) Ne glede na pravico dijaka do prisotnosti pri pouku, se lahko v 

primeru, če dijak ogroža življenje ali zdravje drugih dijakov, začasno 
prepove prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega dne.  

(2) Prisotnost pri določeni uri pouka lahko prepove učitelj, ki uro vodi. 
Dijak mora zapustiti prostor in se oglasiti v svetovalni službi ali pri 
ravnatelju.  

(3) Prisotnost pri pouku določenega dne lahko dijaku prepove ravnatelj. 
Svetovalna služba oz. ravnatelj lahko določita ustrezne ukrepe, o 
čemer se obvesti razrednika, ki poskrbi za obveščanje staršev in izrek 
ustreznega vzgojnega ukrepa. 

(4) Izjemoma se lahko dijaku izreče prepoved prisotnosti pri uri pouka 
zaradi izrazito neprimernega odnosa do dijakov ali učitelja med  
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poukom. Šteje se, da je dijak imel izrazito neprimeren odnos, če s 
svojim vedenjem tako izrazito moti učitelja in dijake pri pouku, da 
učitelj ne more kakovostno izvajati pouka, s čimer so tudi kršene 
pravice dijakov. V to vedenje sodi tudi izrazito ignoriranje sodelovanja 
pri pouku. Pred prepovedjo prisotnosti mora biti dijak jasno opozorjen, 
da mu bo izrečena prepoved in mora to opozorilo razumeti.  

(5) Ob izreku prepovedi prisotnosti pri uri pouka mora dijak zapustiti 
razred, učitelj pa mu določi alternativno obliko dela in kraj opravljanja 
tega dela. 

(6) Učitelj lahko enako izreka prepovedi prisotnosti pri uri drugih oblik 
organiziranega dela z dijaki. 

(7) Izrečeno prepoved mora učitelj zapisati v elektronsko evidenco E-
asistent.  

 
 

XI. KONČNE DOLOČBE 
 

36. člen 
(veljavnost pravil) 

 
(1) Ta šolska  pravila  se  uporabljajo na  Srednji ekonomski in trgovski 
šoli. 
(2) Šolska pravila ocenjevanja je določil ravnatelj šole po predhodno 
pridobljenem mnenju učiteljskega zbora, skupnosti dijakov in Sveta 
staršev. Veljati začnejo trideseti dan po objavi na spletnih straneh šole.  
    

       
        Ravnateljica 

        
    Inga Krusič Lamut 
     
 
Nova Gorica, 31. 8. 2016 
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ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA 
 
Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 
60/2010) je ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole  na ŠC Nova 
Gorica določila naslednja 
 

 
ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA 

 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina) 
 

(1) Šolska pravila ocenjevanja določajo: 

• načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim 
načrtom oziroma katalogom znanja,  

• pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov, 

• roke za vračanje izdelkov, 

• izpitni red, 

• kršitev pravil pri ocenjevanju in ukrepe, 

• postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju, 

• največje dopustno število pisnih izdelkov na dan in na teden, 

• pripravo in hrambo izpitnega gradiva, 

• druga pravila in postopke glede ocenjevanja znanja. 
 

2. člen 
             (javnost ocenjevanja) 

 

(1) Učitelj zagotavlja javnost ocenjevanja znanja. 
(2) Učitelj seznani dijake z roki za pisno ocenjevanje znanja in jih zapiše 

v elektronsko evidenco E-asistent pet dni po določitvi rokov za pisno 
ocenjevanje znanja (načrt ocenjevanja znanja). Načrt ocenjevanja 
znanja določi strokovni aktiv in ga je moč, zaradi objektivnih okoliščin, 
spremeniti. 

(3) Na pisnem izdelku je navedeno število točk in meje za ocene. 
(4) Učitelj obvesti dijaka o pridobljenih ocenah pri predmetu oz. 

programski enoti javno pri pouku in mu omogoči vpogled v ocenjeni 
pisni izdelek. 

(5) Učitelj pri ocenjevanju znanja: 
a) upošteva izobraževalni program, 
b) uporablja različne oblike in načine ocenjevanja znanja, 
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c) spoštuje pravice dijakov, njihovo osebnostno integriteto in 
različnost. 

d) Upošteva izobraževalni program. 
(2) Učitelj s preverjanjem znanja ugotavlja doseganje učnih ciljev, ki so 
predmet ocenjevanja znanja. Preverjanje se izvaja praviloma po obravnavi 
učne snovi, vendar najpozneje pred pisnim ocenjevanjem znanja. 
 

3. člen 
( minimalni standard znanja) 

 
(1) Minimalni standard znanja predstavlja stopnjo znanja, spretnosti, 

veščine ali kakovost dosežka, potrebnega za pozitivno oceno oz. za 
zadovoljivo sledenje pouku pri posameznem predmetu oz. programski 
enoti. 

(2) Če minimalni standard pri predmetu oz. programski enoti ni določen v 
katalogu znanja oz. učnem načrtu, ga določi strokovni aktiv oz. učitelj. 

 
4. člen 

(merila, oblike in načini ocenjevanja) 
 

(1) Strokovni aktiv šole na začetku šolskega leta uskladi merila 
ocenjevanja znanja. 

(2) Če oblike in načini ocenjevanja znanja niso določeni v katalogu znanj 
oz. učnem načrtu, jih določi strokovni aktiv oz. učitelj. 

 
 

5. člen 
          (prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami) 

  

(1) Izvajanje določb teh pravil se za dijake s posebnimi potrebami 
prilagodi, če je to določeno v odločbi o usmeritvi dijaka oziroma v 
pedagoški pogodbi. 

 

 

 
II. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENE 

Z UČNIM NAČRTOM OZIROMA KATALOGOM ZNANJA 
 

6. člen 
(opredelitev obveznosti) 

 
(1) Obveznosti dijaka so določene z izobraževalnim programom, 
katalogom znanj oz. učnim načrtom za posamezen predmet oz. 
programsko enoto, izvedbenim kurikulom programa za posamezen letnik 
ter letnim načrtom strokovnega aktiva oz. učitelja in so pogoj za 
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napredovanje dijaka v višji letnik programa oz. dokončanje 
izobraževalnega programa. 
(2) Izpolnjevanje obveznosti, ki se ocenjujejo, ugotavlja učitelj predmeta 
oz. programske enote, ki poučuje dijaka. Izpolnjevanje drugih obveznosti 
po izobraževalnem programu ugotavlja razrednik. Izpolnjevanje obveznosti 
pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu ugotavlja delodajalec  
in o tem obvešča organizatorja praktičnega usposabljanja. 
 

7. člen 
(načini in roki izpolnjevanja obveznosti) 

 
(1) Znanje dijaka pri pouku oz. izpitu praviloma ocenjuje učitelj, ki 

predmet oz. programsko enoto poučuje. Ravnatelj lahko iz 
utemeljenih razlogov imenuje za ocenjevanje znanja drugega učitelja. 

(2) Pisno ocenjevanje znanja se izvaja v skladu z načrtom ocenjevanja za 
ocenjevalno obdobje. Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne 
izdelke na teden in enega na dan. Pisanje pisnih izdelkov za oceno 
štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco ni dovoljeno, razen pri 
obveznem ponavljanju pisnega izdelka ali če dijak piše na lastno 
željo, pri čemer zapiše soglasje na pisni izdelek. 

(3) Ustno ocenjevanje znanja je lahko napovedano in se izvede najmanj 
enkrat v letu. Izvaja se v skladu z letno pripravo učitelja.  

(4) Drugi načini ocenjevanja so seminarske naloge, projektne naloge, 
govorni nastopi, prezentacijski nastopi, izdelek in drugi načini, ki so 
predvideni z letnim načrtom strokovnega aktiva oz. učitelja in se 
izvajajo v skladu z letno pripravo učitelja. Če dijak obveznosti ni 
izpolnil, mu učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja v 
roku enega meseca od načrtovanega datuma, najkasneje pa do 
konca pouka. 

(5) Razrednik  ugotavlja izpolnjevanje drugih obveznosti dijaka po 
izobraževalnem programu med in ob koncu šolskega leta. Obveznosti 
iz interesnih dejavnosti opravi dijak v skladu z letnim načrtom šole. Če 
obveznosti ni izpolnil v roku mu razrednik določi rok in aktivnost, s 
katero mora nadomestiti neopravljeno obveznost v enem mesecu po 
izvedbi načrtovane izbirne dejavnosti oz. do roka, ki je dogovorjen z 
razrednikom, najkasneje pa do konca šolskega leta. Lahko se določi 
enotni skupni datum opravljanja neopravljenih drugih obveznosti po 
izobraževalnem programu  za vse dijake šole.  

(6) Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno ali ni ocenjen, 
učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja 
najkasneje v enem mescu po koncu ocenjevalnega obdobja, če ni 
drugače dogovorjeno. 

(7) Organizator praktičnega usposabljanja ugotavlja izpolnjevanje 
obveznosti dijaka pri praktičnem usposabljanju z delom pri 
delodajalcu na podlagi obvestila delodajalca med šolskim letom in ob 
koncu šolskega leta. Obveznosti iz praktičnega usposabljanja opravi 
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dijak v skladu z letnim načrtom šole. Če obveznosti ne izpolni v celoti, 
mu organizator praktičnega usposabljanja določi rok za dopolnitev 
obveznosti v času, ko ne obiskuje pouka, najkasneje pa do konca 
šolskega leta. 
 

8. člen 
(zaključevanje ocen) 

 
(1) Končno oceno pri predmetu oz. ugotovitev pri predmetu oz. 

programski enoti ob zaključku pouka določi učitelj, ki dijaka pri 
predmetu oz. programski enoti poučuje. Če poučuje več učiteljev, se 
le-ti dogovorijo za skupno oceno. Če se o končni oceni ne 
sporazumejo, jo na predlog ravnatelja potrdi učiteljski zbor.  

(2) Če je dijak iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri 
predmetu oz. programski enoti,  se njegovo znanje ne ocenjuje in se 
ob koncu pouka evidentira z besedo »oproščen (opr)« 

(3) Če dijak ni ocenjen, se ob koncu pouka evidentira ugotovitev »ni 
ocenjen (noc)«. 

(4) Izpolnitev obveznosti iz interesnih dejavnosti, praktičnega pouka in 
drugih obveznosti se ob koncu pouka evidentira z »opravil« ali »ni 
opravil«. 
 

9. člen 
(splošni učni uspeh) 

(1) Oddelčni učiteljski zbor potrdi na predlog razrednika splošni učni 
uspeh. 

(2) Pri določanju splošnega uspeha, če gre za odstopanje od meril za 
njegovo določanje, se upošteva dijakovo znanje in napredek, 
prizadevnost in samostojnost ter odnos do izpolnjevanja obveznosti. 
Splošni uspeh na predlog razrednika, učitelja ali ravnatelja, določi 
oddelčni učiteljski zbor z večino glasov njegovih članov. 

 
III. POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV 

 
10. člen 

(obvezno ponavljanje) 
 

(1) Če je pri pisnem ocenjevanju negativno ocenjenih več kot 40% pisnih 
izdelkov, se pisanje enkrat ponovi, vpišeta pa se obe oceni. Pri izračunu 
procenta dijakov, ki so bili negativno ocenjeni, se ne šteje dijakov, ki so 
dobili negativno oceno zaradi kršitve pravil ocenjevanja. Učitelj obvezno 
ponavljanje evidentira v elektronski evidenci E-asistent. 
(2) Dijak, ki je bil že pri prvem ocenjevanju pisnega izdelka ocenjen 
pozitivno, se lahko obveznega ponavljanja pisnega izdelka udeleži na 
lastno željo. V tem primeru se vpišeta obe oceni. 
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IV. ROKI ZA VRAČANJE IZDELKOV 
 

11. člen 
(seznanitev z oceno in vračanje izdelkov) 

 
(1) Pri ocenjevanju znanja ustnih odgovorov učitelj oceni dijakovo znanje 

takoj po končanem izpraševanju in ga seznani z oceno. 
(2) Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj dijaka oceni 

najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko jih je dijak oddal. Po 
ocenitvi učitelj omogoči dijaku vpogled v pisni izdelek. 

(3) Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke po petih dneh oz. najpozneje v 
tridesetih dneh po vpisu ocene v redovalnico. Dijak ima pravico do 
obrazložitve ocene. Izdelke, ki jih dijaki ne prevzamejo, učitelj hrani do 
konca šolskega leta in jih nato ustrezno uniči. 

(4) Dijak, njegovi starši oz. drug zakoniti zastopnik oz. pooblaščeni 
vzgojitelj lahko v času do izročitve pisnih izdelkov pisno zahteva 
vpogled v pisni izdelek oz. fotokopijo izdelka. Zahtevek oddajo v 
tajništvu šole. Učitelj, ki je dijaka ocenil pripravi fotokopijo pisnega 
izdelka, v katerem so ustrezno označene napake, razvidna vprašanja, 
odgovori, točke in točkovnik in jo odda v tajništvo šole. Fotokopijo 
izdelka dijak ali starši dobijo v tajništvu. 

(5) Izdelke, ki jih je dijak izdelal v okviru praktičnega pouka, se mu vrne v 
primeru, da je sam kupil oz. drugače nabavil uporabljeni material. 

 
V. IZPITNI RED  

 
12. člen 

(splošno o izpitih) 
(1) Dijak na šoli opravlja predmetne, dopolnilne in popravne izpite. 
(2) Predmetni izpit opravlja dijak, ki hitreje napreduje, izboljšuje 

končno oceno predmeta ali programske enote ali se želi vpisati v 
drugi izobraževalni program. 

(3) Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu 
oz. programski enoti ni bil ocenjen. 

(4) Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oz. programskih enot, 
pri katerih ima ob zaključku pouka nezadostno oceno. 

(5) Ustni del izpita se opravlja pred šolsko izpitno komisijo. 
  
 

13. člen 
(roki, prijava in odjava) 

 
(1) Okvirne roke  za opravljanje izpitov določi minister, šola pa z letnim 

delovnim načrtom določi termine za spomladanski in jesenski izpitni 
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rok. Ravnatelj lahko dijaku iz utemeljenih razlogov določi tudi dodatno 
možnost opravljanja izpitov. 

(2) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva 
izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli opravljanje tudi 
več izpitov. Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita 
iz enega predmeta ali programske enote. Dijak mora opraviti 
dopolnilne izpite pred popravnimi izpiti. 

(3) Dijak ima pravico opravljati popravne izpite samo v primeru, da je bil 
ob koncu pouka nezadostno ocenjen iz največ treh predmetov oz. 
programskih enot. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov odloči tudi 
drugače. 

(4) Dijak se prijavi k izpitu na predpisani prijavnici pet dni pred začetkom 
izpitnega roka, če ni drugače določeno. Odjavi se lahko najmanj 2 dni 
pred rokom izpita. 

(5) Razpored izpitov se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole 
najmanj en delovni dan pred pričetkom izpitov. 

 
 

14. člen 
(potek izpitov) 

(1) Dijaki morajo biti pred prostorom, kjer so po razporedu pisni izpiti, 
najmanj 15 minut pred začetkom pisnega dela izpitov. Nadzorni učitelj 
določi sedežni red dijakov na izpitu, jim razdeli izpitne naloge in jih 
seznani z dovoljenimi pripomočki, ki jih lahko uporabljajo. Ostale 
predmete dijaki odložijo na za to pripravljeno mesto. Nadzorni učitelj 
lahko preveri identiteto dijakov, ki jo izkažejo z osebnim dokumentom. 
Pisni izpit oz. pisni del izpita traja najmanj 45 minut in največ 90 
minut. Dijak, ki začetek pisnega dela izpita zamudi več kot 15 min, ne 
more več pristopiti k izpitu.  

(2) Pri ustnih izpitih je lahko v učilnici več dijakov. Član komisije jim določi 
sedežni red. Vsak dijak izbere izpitni listek. Dijak lahko po vpogledu 
enkrat zamenja izpitni listek, kar ne vpliva na oceno. Izpitni listki z 
vprašanji, na katera so dijaki že odgovarjali, se vrnejo v komplet 
izpitnih vprašanj. Dijak ima pravico do 15-minutne priprave. Pri 
ustnem delu izpita in zagovoru izprašuje izpraševalec. Dijak odgovarja 
na vprašanja z izpitnega listka. Izpraševalec lahko postavlja dijaku 
vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja z izpitnega listka. 
Ustni del izpita oz. zagovor izdelka traja največ 20 minut. Šolska 
izpitna komisija oceni dijaka na obrazložen predlog izpraševalca. 

(3) Dijak lahko odstopi od nadaljnjega opravljanja izpita kadarkoli. V tem 
primeru se ga oceni z nezadostno oceno. 

(4) Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga 
lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge mora šoli 
sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in predložiti ustrezna 
dokazila. O upravičenosti razlogov odloča ravnatelj na dan prejema 
vloge. 
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(5) Če se dijak ni pravočasno odjavil ali se ni udeležil izpita iz 
neopravičenih razlogov ali izpit prekine, lahko opravlja izpit v 
naslednjem roku. V dokumentacijo se označi »ni pristopil«. 

(6) Če se izpit opravlja po delih, predsednik šolske izpitne komisije dijaka 
obvesti o končni oceni takoj po končanem zadnjem delu izpita. 

 
 

VI. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU ZNANA IN UKREPI 
 

15. člen 
(kršitve pravil in ukrepi) 

 
(1) Če dijak krši dogovorjena pravila pri pisnem ocenjevanju znanja ali 
drugih oblikah ocenjevanja ter izpitih s tem, da uporablja nedovoljene 
pripomočke, prepisuje, se obrača, moti druge dijake oz. krši druga šolska 
pravila ocenjevanja, učitelj dijaku odvzame pisni izdelek in ga oceni z 
nezadostno oceno ali predlaga ustrezen ukrep.  
(2) Če dijak pri pisnem ocenjevanju odda prazen list ali pri pisnem ali  
ustnem ocenjevanju izjavi, da ni pripravljen oz. da ne bo pisal oz. 
odgovarjal, ga učitelj lahko oceni z nezadostno oceno. 
(3) Učitelj evidentira kršitve v ustrezni šolski dokumentaciji. 

 
 

 
VII. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU ZNANJA 

 
16. člen 

                (odpravljanje napak pri ocenjevanju) 
 
(1) Ustno ocenjevanje je javno. Ugovora na ustno oceno ni. 
(2) Ob seznanitvi s pisno oceno lahko dijak zaprosi učitelja za 
obrazložitev. Če ugotovita, da gre pri ocenitvi za očitno napako, učitelj tako 
napako takoj popravi in na novo ovrednoti izdelek.  
(3) Če učitelj napake ne odpravi v skladu s prejšnjo alinejo, lahko dijak ali 
njegovi starši, v petih delovnih dneh od vpogleda v pisni izdelek, oddajo v 
tajništvo šole obrazloženo pisno zahtevo za odpravo napake. O odpravi 
napake odloči ravnatelj ali v ta namen imenuje komisijo. 

  
 

VIII. PRIPRAVA  IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA 
 

17. člen 
(izpitno gradivo) 

 
(1) Izpitno in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje znanja (v 
nadaljnjem besedilu: izpitno gradivo) za določenega dijaka, pripravi 
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strokovni aktiv. Če šola nima strokovnega aktiva, gradivo pripravi izpitno 
gradivo učitelj, ki je dijaka poučeval predmet oz. programsko enoto in je 
praviloma tudi izpraševalec oziroma ocenjevalec. 
(2) Za pisni del izpitov izroči vodja strokovnega aktiva ali ocenjevalec 
izpitno gradivo  ravnatelju najkasneje en delovni dan pred izpitom. Izpitno 
gradivo hrani ravnatelj zaklenjeno do začetka izpitov. 
(3) Za ustne izpite se pripravi izpitne lističe s tremi vprašanji, ki zajemajo 
snov predmeta oz. programske enote, za katero se dijak na izpitu 
ocenjuje. Število lističev z različnimi vprašanji mora biti najmanj za 5 večje 
od števila kandidatov na izpitu. 

 
 

IX. UGOVOR ZOPER OCENO ALI UGOTOVITEV 
 

18. člen 
( odločanje ravnatelja) 

 
(1) Dijak lahko v treh dneh od seznanitve z oceno oz. ugotovitvijo v 

spričevalu ali v obvestilu o uspehu vloži zoper njo pisni ugovor. 
(2) Ravnatelj mora v treh dneh od prejema ugovora ugotoviti njegovo 

utemeljenost. 
(3) Če ugovor ni utemeljen, ravnatelj ugovor s sklepom zavrne. 
(4) Če je ugovor utemeljen, mora ravnatelj najpozneje v treh dneh od 

deva ugotovitve utemeljenosti ugovora imenovati tričlansko komisijo. 
(5) Sklep ravnatelja iz drugega odstavka tega člena je dokončen. 
 

19. člen 
(odločanje komisije) 

 
(1) Komisija iz prejšnjega člena s sklepom odloči o ugovoru v treh dneh 

od njenega imenovanja. 
(2) Če komisija ugotovi, da je ugovor neutemeljen, ga zavrne in potrdi 

prvotno oceno oz. ugotovitev. Sklep komisije se dijaku izroči v treh 
dneh po sprejeti odločitvi. 

(3) Če komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko določi novo oceno 
oz. spremeni ugotovitev na podlagi dokumentacije ali s ponovnim 
ocenjevanjem znanja dijaka. 

(4) Če je dijaka treba ponovno oceniti, mora sklep vsebovati tudi datum, 
čas, kraj in način ter obseg ponovnega ocenjevanja znanja, s čimer 
mora biti dijak seznanjen najpozneje tri dni pred izvedbo ponovnega 
ocenjevanja znanja. 

(5) Odločitev komisije je dokončna. 
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X. KONČNE DOLOČBE 
 
 

20. člen 
(uporaba šolskih pravil ocenjevanja) 

 
Za vprašanja, ki niso urejena v teh Šolskih pravilih ocenjevanja, se 
neposredno uporabljajo določbe Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih 
šolah (Ur. l. RS 60/2010).  
 

21. člen 
(uveljavitev šolskih pravil ocenjevanja) 

 
(1) Ta šolska  pravila   ocenjevanja  se  uporabljajo na  Srednji ekonomski 
in trgovski šoli od 1. 9.  2016. 
(2) Šolska pravila ocenjevanja je določil ravnatelj šole po predhodni 
obravnavi na učiteljskem zboru. Veljati začnejo naslednji dan po objavi na 
spletnih straneh šole.  

 
 

 
      

       
         Ravnateljica 

        
     Inga Krusič Lamut 
     
 
Nova Gorica, 31. avgust 2016 
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