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Na podlagi 56. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (Uradni list RS št. 79/06, 

68/17 in 46/19 ),  27. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS št. 1/07, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 

46/19) in 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, Uradni list RS št. 30/2018 in 70/2019) 

in na podlagi 21. Člena Sklepa vlade Republike Slovenije o ustanovitvi  javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda »Šolski center Krško – Sevnica« št.: 01403-21/2021 z dne 5.1.2021  

ravnatelj Srednje šole Krško Jože Pavlovič  

 

 

      d o l o č a 

 

Spremembe in dopolnitve Šolskih pravil o šolskem redu Šolskega centra Krško – Sevnica, Srednje 

šole Krško 

 

 

1. člen 

 

Šolska pravila o šolskem redu  Šolskega centra Krško – Sevnica z dne 19.10.2021 se spremenijo in 

dopolnijo tako, da : 

 

-se  v členu 9 četrti odstavek črta in nadomesti z besedilom: „ Za uvedbo in vodenje postopka 

vzgojnega ukrepanja se neposredno uporabljajo določbe Pravilnika o šolskem redu v srednjih 

šolah (Ur. l. RS št. 30/2018  in 70/2019)“; 

 

-se besedilo v četrtem odstavku 14. člena dopolni tako, da se v oklepaju za številko 30/2018 

doda vejica in številka 70/2019 ; 

 

-se črta besedilo tretjega odstavka 13. člena  in se nadomesti z besedilom: » Udeleženci 

izobraževanja so dolžni upoštevati vse ukrepe Vlade Republike Slovenije in drugih pristojnih 

državnih organov, ki jih le ti sprejemajo in določajo za področje vzgoje in izobraževanja 

zaradi  preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID -19 ali katero 

drugo.«; 

 

-v členu 13 se doda četrti odstavek  z besedilom: » V primeru neupoštevanja ukrepov iz 

predhodnega odstavka tega člena razrednik ali drug učitelj dijaka najprej opozori na 

spoštovanje ukrepov, v primeru vztrajanja pri kršitvi pa se mu  prepove vstop v šolske 

prostore oziroma se ga iz šolskih prostorov odstrani in se mu izreče prepoved prisotnosti pri 

pouku, o čemer na predlog razrednika ali drugega učitelja odloči in izda odločbo ravnatelj.«  

 

2.  člen 

 

Ta sprememba in dopolnitev začne veljati, ko učiteljski zbor, dijaška skupnost in svet staršev podajo  

mnenje k spremembam in dopolnitvam in se začne uporabljati naslednji dan po seznanitvi dijakov 

in staršev, kar se zagotovi z objavo na spletni strani Srednje šole Krško. 

 

Učiteljski zbor je 1.12.2021 obravnaval predlog sprememb in dopolnitev šolskih pravil in podal 

mnenje k njim. 
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Dijaška skupnost je 2.12.2021 obravnavala predlog sprememb in dopolnitev šolskih pravil in podala 

mnenje k njim. 

 

Svet staršev je na 5. korespondenčni seji, ki je potekala med 1. in 3.12.2021 obravnaval predlog 

sprememb in dopolnitev šolskih pravil in podal mnenje k njim. 

 

 

Krško, 6.12.2021       Ravnatelj Srednje šole Krško: 

                Jože Pavlovič, prof. 


