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Hišni red temelji na določilih 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 102/2007) in Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 87/2011) in Zakona o uravnoteženju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12). 

. 
 
1    OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE 
 
Določila hišnega reda veljajo za šolski prostor OŠ Krmelj, ki obsega: 
šolske prostore stavbe na naslovu Krmelj 104, dvorišče, travnato igrišče vključno s 
travnatimi površinami do glavne ceste, prostore stavbe na naslovu Krmelj 25, 
telovadnico, šolsko otroško igrišče, zelene površine ob šoli do glavne ceste in do 
reke Hinje ter v času pouka in drugih dejavnosti po urniku tudi  športno igrišče. 
Določila hišnega reda veljajo za vse zaposlene, za vse tiste, ki prihajajo v šolo, in za 
učence. 
 
2 POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
- Redni pouk traja praviloma od 7.30 do 14.40, za učence 1. - 5. razreda  pa od 

8.20 do 11.55 oz.12.45. Podaljšano bivanje je do 16.05. Vzgojno-izobraževalno 
delo v vrtcu traja od 5.30 do 16.00.  
 

- Urnik OŠ Krmelj: 

1. ura 7.30 - 8.15 

2. ura 8.20 - 9.05 

malica 9.05 - 9.30 

3. ura 9.30 -10.15 

4. ura 10.20 - 11.05 

5. ura 11.10 - 11.55 

Kosilo - razredna stopnja 11.55 - 12.15  

6. ura 12.00 - 12.45 

Kosilo – predmetna stopnja 12.45 – 13.05 

7. ura 13.05 – 13.50 

8. ura 13.55 – 14. 40 

 
- Odmor, namenjen malici, traja od 9.05 do 9.30. Odmor za kosilo v stari šoli traja 

od 12.45 do 13.05, v novi šoli pa od 11.55 do 13.05. 
- Vrata nove šole se zaklenejo ob 16.05, prav tako tudi vrata stare šole, razen v 

dnevih pouka glasbene šole, ki se zaključi do 18.30. 
- Odpiralni čas telovadnice je določen z dogovorjenim urnikom dejavnosti, ki se 

usklajuje na začetku vsakega šolskega leta. 
 

- Uradne ure ravnateljice: 
- vsak dan od 12.00 do 13.00 ure in ob petkih do 14.00 

 
- Uradne ure tajništva:  

- za učence od 7.00 do 14.00  
- za stranke in zaposlene od 8.00 do 15.00 
 

 



                                                                                                                               

- Uradne ure šolske svetovalne delavke:  
- ob ponedeljkih od 12.30 do 14.30 in sredah od 10.00 do 14.30. 

 
3 UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA, ORGANIZACIJA NADZORA IN UKREPI 

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
 

- Za red in varnost, upoštevanje vseh dogovorjenih pravil hišnega reda in pravil 
šolskega reda skrbijo vsi zaposleni in učenci, še zlasti dežurni učitelji in dežurni 
učenci. 

- Pretepanje, zmerjanje in žaljenje ni dovoljeno. Učenci spoštujejo pravice drugih 
učencev in vseh delavcev šole. 

- V šoli in okolici šole v času pouka prosto gibanje nezaposlenih ni dovoljeno, zato 
je potrebno vsak prihod prijaviti dežurnemu učencu, učitelju ali tajnici, v prostorih 
nove šole pa učitelju v oddelku podaljšanega bivanja ali vzgojiteljici in pomočnici 
vzgojiteljice v vrtcu. 

- V območju šolskega prostora ni dovoljeno kajenje, uživanje mamil in drugih 
psihoaktivnih sredstev, energetskih pijač ter alkoholnih substanc, prav tako tudi 
ni dovoljeno njihovo vnašanje. Prepovedana je uporaba, vnašanje ter preprodaja 
pirotehničnih sredstev in drugih nevarnih snovi ter predmetov. 

- Učenci prihajajo v šolo 10 min pred pričetkom pouka po urniku, razen učenci, ki v 
novi šoli obiskujejo jutranje varstvo in lahko prihajajo v novo šolo že od 5.30 

dalje. Samo tem učencem je dovoljen vhod v šolo skozi vrtec.  
- Vsi ostali učenci, ki pridejo v šolo predčasno, počakajo v varstvu. 
- Prihod učencev vozačev je po urniku. Učenci prvega triletja na začetek pouka 

počakajo v jutranjem varstvu, učenci drugega in tretjega triletja v varstvu vozačev 
v prosti učilnici po urniku. Domov odhajajo ob 14.00. Na prevoz počakajo v 
podaljšanem bivanju. 

- Učenci, ki prihajajo k interesnim dejavnostim po pouku, lahko počakajo v 
oddelkih podaljšanega bivanja, sicer naj pridejo šele 5 min pred začetkom 
dejavnosti. 

- Ob zvonjenju začetka pouka morajo biti učenci v učilnici, v kateri imajo pouk. Če 
učitelja še ni v razred 5 min po zvonjenju, reditelj preveri, zakaj ga ni. 

- Brez dovoljenja razrednika oz. dežurnega učitelja učenci v času pouka ne smejo 
zapustiti šole oz. njene okolice. 

- Ob lepem vremenu se učenci v času glavnega odmora lahko zadržujejo na 
šolskem dvorišču pod nadzorom dežurnega učitelja, ob slabem vremenu pa naj 
ostanejo v učilnicah. Ob odhodu in prihodu se preobujejo. 

- Učenci, ki zaključijo pouk in druge dejavnosti, zapustijo šolska poslopja.  
- Otrok do 7 leta starosti lahko gre domov le v spremstvu staršev ali osebe, 

starejše od 10 let, ki ima pooblastilo staršev. 
- Učenci, ki prihajajo v šolo in iz šole s kolesom ali s kolesom z motorjem, morajo 

imeti tehnično brezhibno vozilo ter izpit in čelado. Vožnja po dvorišču v času 
pouka ni dovoljena. 

- Učenci imajo športno vzgojo v telovadnici in na športnem igrišču, čemur je 
prilagojen tudi urnik. Na poti v telovadnico pazijo na svojo varnost tako, da 
upoštevajo prometne predpise in uporabljajo površine, namenjene pešcem. 

- Učenci se lahko zadržujejo v telovadnici in v računalniški učilnici le v prisotnosti 
učitelja. 

- Okno je lahko odprto samo v prisotnosti učitelja. 



                                                                                                                               

- Uporaba mobilnega telefona, mp3 in ostalih avdio in video pripomočkov med 
poukom ni dovoljena, ostati morajo izključeni. Ob neupoštevanju tega določila se 
aparat začasno odvzame. Za nujne klice je na voljo telefon v tajništvu. 

- V šolo ni dovoljeno voditi domačih in drugih živali, razen v dogovoru z učiteljem. 
- Po razredih ni dovoljena prodaja knjig in drugih predmetov. 

 
4 VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 

 
     Za red in čistočo skrbimo vsi, tako učenci kot zaposleni na šoli. Posebne zadolžitve 

imata dežurni učitelj in dežurni učenec.  
V garderobi se učenci preobujejo v šolske copate, obutev in ostalo garderobo 
odložijo. Vsi učenci so lahko v učilnicah in na hodnikih le v šolskih copatih. V 
telovadnici uporabljajo športne copate, namenjene samo za športno vzgojo v 
telovadnici. 
Učenci, ki imajo v novi šoli interesne dejavnosti, se preobujejo in odložijo svoja 
oblačila v garderobi razredne stopnje na označenem mestu. Svoja oblačila v to 
garderobo odložijo tudi učenci, ki imajo v novi šoli kosilo. Učenci, ki imajo interesne 
dejavnosti v telovadnici, uporabljajo garderobo v telovadnici. 
 
Kršitve hišnega reda se obravnavajo po določilih Pravil šolskega reda. 
 
 
 
 
 Žig šole: Ravnateljica 

Gusta Mirt, prof. 
 
 

                                                                                                              


