
Svet zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji je na 15. seji dne 29. 9. 2020 sprejel 
 

SPREMEMBO PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 
 
 
Predlog spremembe: 
Poglavje PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se številči z X., z IX. pa novo poglavje z naslovom DELO V 
POSEBNIH RAZMERAH. 
V poglavje IX. DELO V POSEBNIH RAZMERAH se zapiše: V primeru nastanka posebnih razmer, ki 
terjajo drugačno organizacijo dela, se pravila ravnanja zapišejo v posebnem dokumentu, ki je priloga 
Pravilom šolskega reda OŠ Koroški jeklarji. 

 
 
Pred spremembo: 
 

   VIII. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

 
30. člen 

(zdravstveno varstvo učencev) 

 
Razrednik (učitelj) starše obvešča o zdravstvenih težavah ali poškodbah v času bivanja na 
šoli. Ob poškodbi učenca se oblikuje zapisnik in se nemudoma obvesti starše.  
 
Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja 
alkoholnih pijač, uživanja drog in drugih poživil, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola 
osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v 
primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira 
različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih. 
 
 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

 
 
   Po spremembi: 
 

VIII. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

 
30. člen 

(zdravstveno varstvo učencev) 

 
Razrednik (učitelj) starše obvešča o zdravstvenih težavah ali poškodbah v času bivanja na 
šoli. Ob poškodbi učenca se oblikuje zapisnik in se nemudoma obvesti starše.  
 
Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja 
alkoholnih pijač, uživanja drog in drugih poživil, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola 
osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v 
primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira 
različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih. 
 

 



IX. DELO V POSEBNIH RAZMERAH 
 

V primeru nastanka posebnih razmer, ki terjajo drugačno organizacijo dela, se pravila ravnanja 
zapišejo v posebnem dokumentu, ki je priloga Pravilom šolskega reda OŠ Koroški jeklarji. 
 
 

 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 
 
2.  Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na Svetu zavoda. Sprememba 
pravilnika se objavi na spletni strani in na oglasni deski. 
 
 
Ravne na Koroškem, dne 29. 9. 2020 
Številka: 007-1/2020-4 
 

 
 


