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HIŠNI RED ENOTE DOMA ANTONA SKALE 

 

1. člen 

(vsebina) 

 

Domski hišni red ureja pravila življenja in dela v domu in je obvezen za vse otroke, 

mladostnike ter delavce doma. Njegov namen je zaščititi vsakega posameznika, mu 

zagotoviti varnost, udobno počutje, nemoteno osebnostno rast in napredovanje v 

izobraževanju. 

S Pravili domskega reda se določajo pravila za življenje in delo, pravice, obveznosti 

in odgovornosti učencev ter dijakov, postopki za uveljavljanje pravic, izpolnjevanje 

dolžnosti in odločanje v navedenih postopkih ter njihove obveznosti pri zagotavljanju 

spoštovanja hišnega reda. 

 

2. člen  

(organiziranost učencev) 

Vzgojna skupina je osnovna organizacijska enota v domu. V njo so otroci in 

mladostniki vključeni v času šolanja. Nudi zavetje, zagotavlja osebne in socialne 

potrebe, eksistenčne potrebe, vodenje in pomoč pri šolskem delu. Vzgojno skupino 

vodi matični vzgojitelj, ki organizira življenje in delo v skupini po vzgojnem načrtu, 

nudi pomoč učencem, skrbi za dobre medsebojne odnose ter za upoštevanje 

hišnega reda. Za zdravstveno varstvo posameznika skrbi medicinsko osebje. Otroci 

in mladostniki vseh vzgojnih skupin so organizirani v domski skupnosti, v kateri sta 

vključena po dva predstavnika vsake vzgojne skupine. Sestanek domske skupnosti 

se skliče enkrat mesečno oziroma po potrebi na predlog predsednika domske 

skupnosti. Vodja Doma določi domski skupnosti mentorja. Letni delovni načrt domske 

skupnosti je sestavni del letnega delovnega načrta Doma.  

 

3. člen 

(temeljne dolžnosti in odgovornosti učencev) 

a) Vsi otroci in mladostniki redno obiskujejo šolo, izpolnjujejo šolske obveznosti 

in sodelujejo v vzgojno izobraževalnem delu doma. 

b) Vsak je odgovoren, da z lastnim ravnanjem varuje svoje osebno zdravje ter ne 

ogroža zdravja drugih. V domu je prepovedano kajenje, uživanje alkohola, 

mamil in drugih opojnih snovi. 
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c) Za premoženje doma in njegove okolice smo odgovorni vsi. Namerno 

povzročeno škodo mora povzročitelj takoj poravnati. 

d) Vsi skrbimo za urejenost in čistost doma in njegove okolice. Vsak pospravi za 

sabo in skrbi za red in higieno: v svoji sobi, sanitarijah, jedilnici in drugih 

skupnih prostorih doma in njegovi okolici. 

e) Medsebojni odnosi temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, 

priznavanju različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih. Vedenje otrok 

in mladostnikov je kulturno do sostanovalcev, do vseh delavcev doma in 

obiskovalcev. 

 

4. člen 

(splošna pravila) 

a) Za vse predmete, ki jih otroci in mladostniki prinašajo v dom (računalniki, radio 

aparati ipd.), dom ne prevzema odgovornosti.  

b) Dom se zapira v petek ob 17.00 uri in odpira v nedeljo ob 18.00 uri. Izjemoma 

je lahko za potrebe učnega procesa dom odprt tudi preko vikenda. 

c) Prihodi ob nedeljah so najkasneje do 21. ure. Izjemoma pozneje, vendar le z 

predhodnim dogovorom z vzgojiteljem, ob soglasju staršev. 

d) Interesne dejavnosti se praviloma organizirajo izven učnih ur. Zaradi 

prostorske omejenosti in usmerjenosti vzgojnega dela v vključevanje otrok in 

mladostnikov v širše socialno okolje le-te potekajo tudi izven prostorov doma. 

e) Otroci in mladostniki, ki namerno povzročijo materialno škodo, so le-to dolžni 

takoj poravnati. V kolikor storilca ni mogoče najti, poravna nastalo škodo 

celotna vzgojna skupina. 

f) Otroci in mladostniki sodelujejo pri čiščenju okolice doma, po potrebi, enkrat 

ali dvakrat letno.  

 

5. člen 

(pravila obnašanja in ravnanja) 

a) Domski telefon smejo otroci in mladostniki uporabljati le z dovoljenjem 

vzgojitelja. 

b) Mobilni telefoni so izključeni med učno uro in v večernem času po 20.00 oz. 

21.00 uri. Vzgojitelj po lastni presoji lahko izjemoma dovoli uporabo mobilnega 

telefona do 22.00 ure. 
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c) Vzgojitelj lahko glede na ugotovljeno neupoštevanje hišnega reda in 

skupinskih pravil učencu uporabo mobilnega telefona prepove tudi v času, ko 

je s tem hišnim redom uporaba le tega dovoljena.  

d) Starši kličejo otroke praviloma med 18.00 in 20.30. 

e) Video klice opravijo mladostniki izključno v svojih sobah. Izjemoma se lahko 

avdio ali video klic opravi, z dovoljenjem vzgojitelja, v kabinetu vzgojiteljev. 

f) Prepovedano je avdio in video snemanje znotraj doma brez predhodnega 

soglasja ali dogovora z vodstvom zavoda.  

g) Obiski v domu so praviloma dovoljeni v popoldanskem času, z dovoljenjem 

vzgojitelja, vendar ne med učno uro in ne po 20.00 zvečer.  

h) Nadzor v domskih prostorih izvajajo vzgojitelji, varuhi negovalci in zdravstveni 

delavci za  otroke in mladostnike, ki bivajo v domu. Nadzor izvajajo v skladu z 

urnikom dela, ki je javno objavljen. V nadzor se lahko vključujejo tudi ostali 

zaposleni v domu, ki obveščajo prej navedene delavce o pomembnih 

informacijah. 

i) Dežurstvo otrok in mladostnikov se izvaja v skupinah, kot odgovornost za 

ureditev bivalnih prostorov. Starejše skupine organizirajo dežurstvo v jedilnici 

za urejanje jedilnice po opravljeni večerji.   

j) V okviru skupine se izvaja dežurstvo pri obrokih, urejanju jedilnice po njih, ter 

kot skrb za svojo skupino (spalnice, dnevni prostor, kopalnice sanitarije). 

k) Otroci in mladostniki hranijo svojo garderobo v osebnih omarah, razen vrhnjih 

oblačil (vetrovke, bunde, plašči), ki se hranijo na obešalnikih pri skupinah ter 

čevljev, ki se hranijo v prostorih za čevlje, omarah, v za to določenem 

prostoru. 

l) Spodnje perilo in nekatera vrhnja oblačila se praviloma hranijo v pralnici, kjer 

se dnevno oddajo v pranje. 

m) Vsi otroci in mladostniki imajo možnost pranja osebne garderobe v domski 

pralnici. V tem primeru je potrebno osebno garderobo označiti. 

n) Varovanje doma je urejeno z zapiranjem vhodnih vrat s posebno kljuko. Od 

22.00 do 6.00 so vhodna vrata zaklenjena. Ključe imajo vzgojitelji, ki so v tem 

času na delu (nočna vzgojitelja).  

 

6. člen 

(pravice in dolžnosti učencev) 

Pravice: 
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a) da bivajo v domu in da koristijo vse dejavnosti vzgojnega programa in 

razširjene dejavnosti doma, 

b)  da pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje, 

c) da jim dom zagotovi varno in vzpodbudno okolje, 

d) da dom organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih 

vrednot in posebnosti različnih kultur, 

e) da dom zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etično 

pripadnost, socialni status družine in druge okoliščine,  

f) da dom zagotovi varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi 

predpisi, 

g) da vzgojitelji in drugi delavci doma spoštujejo njihovo osebnost in 

individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti, 

h) da se pri vzgoji upošteva mladostna radovednost ter razvojne značilnosti in 

individualne posebnosti, 

i) da pri učni pomoči dobijo kakovostne informacije in njegovim primanjkljajem 

primerno pomoč, 

j) da svoji razvojni stopnji primerno sodelujejo pri oblikovanju dnevov dejavnosti, 

interesnih dejavnosti, prireditev šole in doživljajske pedagogike, 

k) da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela doma, 

l) da se vključuje v delo domske skupnosti, 

m) da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. 

 

Dolžnosti: 

a) da spoštujejo pravice drugih otrok in mladostnikov ter delavcev doma in imajo 

spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične 

pripadnosti, vero-izpovedi, rase in spola, 

b) da redno in točno prihajajo v dom, ter obiskujejo vse vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti doma, 

c) da izpolnjujejo svoje učne in druge domske obveznosti, 

d) do ne ovirajo in ne motijo pri delu drugih otrok in mladostnikov in delavcev 

doma, 

e)  da v domu in izven njega skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo 

zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih otrok in mladostnikov in 

delavcev doma, 

mailto:osgusi@guest.arnes.si


Center Gustava Šiliha Maribor      
Majcigerjeva ulica 31,  2000 Maribor     Davčna številka: 24210978 
(02)4292521,                                 TRR: 01270 - 6030690156 
 osgusi@guest.arnes.si      Matična št.:    5085411000 

 
 

f) da spoštujejo pravila tega hišnega reda, 

g) da varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem doma ter lastnino drugih 

otrok in mladostnikov in delavcev doma ter le tega namerno ne poškodujejo, 

h) da se spoštljivo vedejo do drugih, 

i) da sodelujejo pri urejanju doma in njegove okolice, dogovorjenem na domski 

skupnosti, 

j) da sodelujejo pri dogovorjenih oblikah dežurstev otrok in mladostnikov. 

 

7. člen 

(pravila bivanja) 

a) Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti. 

b) Soba je vedno urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo otroci in 

mladostniki sami. 

c) Obvezno čiščenje in pospravljanje sobe se enakomerno porazdeli med vse 

stanovalce sobe. 

d) Generalno čiščenje sobe je enkrat tedensko. 

e) V domu se vsi otroci in mladostniki zadržujejo v domskih copatih. Garderobna 

omarica za hranjenje obutve je v pritličju doma. 

f) Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob 

odhodu iz doma mora biti stanje tako, kot ob prihodu. 

g) Plakate je dovoljeno pripenjati ob dogovoru z vzgojiteljem. 

h) Vsako okvaro v sobi je potrebno takoj javiti vzgojitelju ali hišniku doma. 

i) Vsak ima svoj zasebni prostor v sobi, ki ga uporablja sam (omara, postelja, 

pisalna miza, polica). 

j) Vstop v sobo je dovoljen samo otrokom in mladostnikom, ki v njej živijo, 

drugim pa samo s soglasjem vzgojitelja in ostalih stanovalcev in ob njihovi 

navzočnosti. 

k) Obiski v spalnicah med spoloma niso dovoljeni. 

l) Glasbeni aparati so naravnani na sobno jakost. 

m) V času učnih ur in od 22:00 do 6:30 je v sobah tišina. 

n) Najkasneje ob 21.45 morajo biti vsi otroci in mladostniki v svojih sobah. 

o) Ob 22:00 se ugasnejo vse luči. 

p) Generalno čiščenje sob enkrat tedensko. 

mailto:osgusi@guest.arnes.si


Center Gustava Šiliha Maribor      
Majcigerjeva ulica 31,  2000 Maribor     Davčna številka: 24210978 
(02)4292521,                                 TRR: 01270 - 6030690156 
 osgusi@guest.arnes.si      Matična št.:    5085411000 

 
 

q) Menjava posteljnega perila je vsakih 14 dni. 

r) Menjava brisač je praviloma vsak petek zjutraj, ko otroci in mladostniki 

umazane brisače in pižame odnesejo v pralnico, po potrebi tudi pogosteje. 

 

Prepovedano je: 

a) Priklapljanje likalnikov, električnih peči ter drugih predmetov, s katerimi bi 

ogrožali svoje zdravje in zdravje drugih. 

b) Lepljenje in čečkanje po zidovih in opremi doma. 

c) Odmetavanje predmetov in smeti skozi okna in balkone ter na celotnem 

prostoru, ki ga upravlja dom. 

d) Kajenje v sobi, sanitarijah, dnevnih prostorih, v vseh domskih prostorih ter na 

celotnem prostoru, ki ga upravlja dom. 

e) Odnašanje jedilnega pribora in posod iz jedilnice v sobe. 

f) Pitje alkohola. 

g) Fantom vstop v ženske skupine in obratno. 

h) Preklinjanje, razbijanje, kričanje ter vsakršno nasilje. 

i) Vstopanje zunanjih obiskovalcev brez dovoljenja vzgojitelja. 

j) Uporabljati pirotehnična sredstva. 

k) Prepovedano je prinašanje hrane v dom, razen ob predložitvi dokumentacije o 

izvoru. 

l) Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih 

doma ter na celotnem prostoru, ki ga upravlja dom prepovedano. V dom ter na 

celotni prostor, ki ga upravlja dom je prepovedano prihajanje pod vplivom 

alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev. Prepovedano je prinašanje in 

razširjanje alkohola, narkotikov in drugih psihogenih sredstev ter predmetov in 

sredstev, ki ogrožajo varnost otrok, mladostnikov in delavcev doma. 

 

8. člen 

(organizirane dejavnosti, izostanki, izhodi) 

a) V domu so organizirane obvezne učne ure od 8:00 do 9:30 za tiste otroke in 

mladostnike, ki imajo pouk popoldan in praviloma od 15:00 do 18:00 za tiste 

dijake, ki imajo pouk dopoldan. Točen termin določi skupinski vzgojitelj, kakor 

tudi odmore. 

b) Učenje poteka v vseh prostorih doma, po dogovoru z vzgojiteljem. 
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c) V času učnih ur je v domu tišina, kar vključuje tudi izključene mobitele. 

d) Med učnimi urami se otroci in mladostniki učijo, pišejo naloge in opravljajo 

druge aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo. 

e) Prisotnost otrok in mladostnikov pri učnih urah ugotavljajo vzgojitelji po 

vzgojnih skupinah. Vzgojitelji, varuhi negovalci, delavci zaposleni preko javnih 

del, prostovoljci nudijo skupinsko in individualno pomoč pri učenju. 

f) Otroci in mladostniki morajo biti navzoči pri organiziranem izobraževalnem 

delu. 

g) Če otrok ali mladostnik zboli ali iz drugega opravičljivega razloga ne more k 

pouku, se mora pred tem pogovoriti s svojim ali dežurnim vzgojiteljem in 

medicinskim osebjem. Vzgojitelj v tem primeru opraviči otroku ali mladostniku 

izostanek od pouka. 

h) Če se otrok ali mladostnik, ki gre konec tedna domov, ne vrne v dom do 

ponedeljka, morajo starši o odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja, ta je dolžan 

obvestiti šolo in javiti odsotnost v ekonomat doma. 

i) Če se otrok ali mladostnik zvečer, po podaljšanem izhodu ne vrne v dom, je 

vzgojitelj dolžan obvestiti starše oziroma skrbnike in policijo. 

j) Vse neopravičene odsotnosti iz doma ali šole javi vzgojitelj staršem, vse daljše 

neopravičene izostanke iz doma (nad 4 ure) tudi policiji. 

k) Izhod v prostem času lahko ima otrok ali mladostnik le z dovoljenjem 

vzgojitelja. 

l) Večerni izhodi za vse otroke in mladostnike so do 20:00. 

m) Možen je tudi daljši izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta, itd…), 

vendar le do 22:00, če je izhod organiziran in je prisoten vzgojitelj. 

n) Otroci in mladostniki dobijo dovoljenje za podaljšan izhod le pri svojem 

vzgojitelju. V njegovi odsotnosti daje dovoljenje za izhod dežurni vzgojitelj. 

o) Vsak otrok in mladostnik ima pravico do enega podaljšanega izhoda na teden. 

V izjemnih primerih lahko tudi večkrat (treningi, tečaji, šolske obveznosti), 

vendar v soglasju s starši in dovoljenjem vzgojitelja. 

p) Izhodi med učnimi urami niso dovoljeni, razen v izjemnih primerih ter v 

dogovoru z vzgojiteljem. 

 

9. člen 

(pohvale, nagrade, priznanja) 

Otroci in mladostniki lahko za uspešno in prizadevno delo v domu in izven njega 

prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. 
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O podeljevanju pohval, nagrad, priznanj in izrekanju vzgojnih ukrepov odloča 

pedagoški zbor na predlog otrok, mladostnikov in njihovih staršev, delavcev doma in 

mentorjev dejavnosti. Kriteriji za podeljevanje pohval, nagrad, priznanj in izrekanje 

vzgojnih ukrepov so navedeni spodaj. 

 

Kriteriji za podelitev pohval, nagrad in priznanj so: 

a) pomoč sovrstnikom, 

b) opazen napredek in dosežen učni uspeh, 

c) zavzetost za dobre medsebojne odnose, 

d) uspešno in odgovorno opravljanje nalog, ki mu jih naloži vzgojitelj, 

e) izjemno vsestransko delo v domu in izven njega, 

f) uspešno ustvarjalno delovanje, 

g) izjemni dosežki na področju interesnih dejavnosti in predstavljanju doma 

navzven, 

h) doseženi visoki učni in drugi rezultati, ki potrjujejo bogato in ustvarjalno 

osebnost. 

 

O pohvalah odloča vzgojiteljski zbor na pobudo vzgojitelja. 

10. člen 

(vzgojni ukrepi) 

Za neizpolnjevanje obveznosti, kršitve dolžnosti in pravil, določenih s pravilnikom, se 

otrokom in mladostnikom izrekajo vzgojni ukrepi. 

Vzgojni ukrepi so: 

a) ustni opomin vzgojitelja, 

b) pisni opomin vzgojitelja, 

c) opomin vzgojiteljskega zbora, 

d) opomin vzgojiteljskega zbora pred izključitvijo (pogojno bivanje), 

e) izključitev iz doma, ki jo izreče ravnatelj. 

Za lažjo kršitev odgovornosti ali neizpolnjevanje dolžnosti in pravil otrokom in 

mladostnikom izrekajo opomine vzgojitelji. 

Za hujše kršitve in ponavljajoče lažje kršitve izreka opomine vzgojiteljski zbor. 

Za ponavljajoče hujše kršitve se otroka ali mladostnika izključi iz doma. 
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Ukrep izključitve se izvrši takoj, ko otrok ali mladostnik prejme pisno obvestilo o 

ukrepu oziroma, kot določi vzgojiteljski zbor skupaj z ravnateljem. 

 

Lažje kršitve so: 

a) večkratno izostajanje od obveznih učnih ur, 

b) motenje učnih ur ali drugih oblik vzgojnega dela, 

c) neizpolnjevanje domskih obveznosti, 

d) neprimeren odnos do otrok, mladostnikov in delavcev doma, 

e) neprimerno vedenje in obnašanje v domu, 

f) malomaren odnos do domskega premoženja, 

g) neprijavljen obisk, 

h) kajenje v domu, 

i) večkratno izostajanje iz doma (do 3 ure); 

 

Hujše kršitve so: 

a) ponavljanje in stopnjevanje vseh lažjih kršitev, 

b) večkratno izostajanje iz doma (nad 3 ure), 

c) neprimeren in žaljiv odnos do otrok, mladostnikov in delavcev doma, 

d) motenje nočnega miru, 

e) prihod v dom pod vplivom alkohola in drog, 

f) posedovanje ali uživanje alkohola ali drog, 

g) namerno poškodovanje domske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih 

otrok, mladostnikov, delavcev doma in obiskovalcev doma, 

h) ponarejanje opravičil, 

i) dejanja, ki škodujejo rasti in razvoju posameznika, 

j) prinašanje predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja 

v domu, 

k) vse vrste nasilja (izsiljevanje, pretepanje, žaljenje, psihično, fizično in spolno 

nasilje, izražanje nestrpnosti do različnosti…) 

l) odsotnost v nočnem času, 

m) namerne kršitve pravil o varstvu pri delu in protipožarne varnosti ter drugih 

predpisov, 
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n) prinašanje, ponujanje, posedovanje, prodajanje, uživanje drog, 

o) ponarejanje ali uničevanje evidenc in uradnih dokumentov, 

p) grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja, 

q) neizpolnjevanje dolžnosti, 

r) kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev, 

s) prinašanje in razširjanje alkohola, narkotikov in drugih psihogenih sredstev ter 

predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost otrok, mladostnikov in delavcev 

doma, 

t) uporaba pirotehničnih sredstev, 

u) tatvine, vlom. 

 

Glede na situacijo in okoliščine pa lahko o teži prekrška odloča tudi vzgojiteljski zbor 

skupaj z ravnateljem. 

 

Postopek 

Disciplinski ukrepi za lažje kršitve domskega reda se izrekajo postopno, predlog za 

začetek postopka poda delavec doma ali otroci in mladostniki doma. Postopek 

izrekanja vzgojnega ukrepa vodi vzgojitelj. Postopek izrekanja ukrepa težje kršitve 

vodi ravnatelj. 

Vse kršitve domskega reda obravnavajo vzgojitelji na pedagoških konferencah in 

strokovnih timih. 

 

Vzgojitelj vodi o svoji dejavnosti za preprečevanje kršitev in o postopku izrekanja 

vzgojnega ukrepa pisno dokumentacijo (pogovor z otroki in mladostniki in starši, 

vzgojitelji, šolsko in domsko svetovalno službo, telefonski pogovori, pisna obvestila 

staršem in pristojnim institucijam). 

O izrečenih vzgojnih ukrepih so pisno obveščeni starši. Na izrečen vzgojni ukrep se 

je možno pritožiti v roku 8 dni. Za opomine se lahko pritoži ravnatelju, za ukrep 

izključitve Svetu doma. 

 

11. člen 

(osveščanje in skrb za varnost učencev) 

Dom mora osveščati otroke in mladostnike o škodljivosti kajenja, pitja alkoholnih 

pijač, uživanja drog in raznih oblik nasilja ter o zdravem načinu življenja. 
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Dom osvešča otroke in mladostnike o njihovih pravicah in o načinih iskanja ustrezne 

pomoči v primerih raznih oblik nasilja in zlorabe. 

Za varnost otrok in mladostnikov skrbi dom z upoštevanjem standardov in normativov 

ter drugih predpisov, ki urejajo varstvo pri delu, poleg tega pa še: 

a) varuje otroke in mladostnike pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem in 

splošno diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z 

zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami in pred tem, da bi jih 

namerno poniževali drugi otroci in mladostniki, delavci doma ali druge osebe, 

ki vstopajo v domski prostor, 

b) prepoveduje in preprečuje prinašati in posedovati predmete in sredstva, ki 

ogrožajo varnost otrok in mladostnikov in delavcev v domu in domski okolici. 

 

12. člen 

(urnik življenja in dela v domu) 

a) Zajtrk je praviloma od 6:30 do 7:30, 

b) od 8.00 do 9.30 poteka učna ura za mladostnike, ki imajo pouk popoldan, 

c) dopoldanska malica je od 10.00 do 10.30, 

d) prostočasne aktivnosti, 

e) kosilo je praviloma od 12:30 do 14:30 in od 15.30 do 16.00, 

f) popoldanska malica je  praviloma od 15.30 do 16.00  

g) od 16.00 do 18.00 je učna ura in interesne dejavnosti, 

h) večerja je praviloma od 18:30 do 19.00 za otroke in mladostnike, ki obiskujejo 

program PP in otroke OŠPP) ter od 19.00 do 19.30 (za srednješolce), po 

večerji potekajo zaposlitve po skupinah, 

i) od 20.00 do 20.30 se prične nočni počitek za mlajše otroke, 

j) od 20.00 do 21.30 poteka individualna pomoč in priprava na nočni počitek za 

starejše otroke in mladostnike. 

k) ob 22.00 se prične nočni počitek za starejše otroke in mladostnike.  

 

Odhode v šolo narekujejo urniki otrok in mladostnikov. 

Če otroci in mladostniki v določenem času ne morejo priti na kosilo ali večerjo zaradi 

šolskih ali drugih obveznosti, morajo o tem obvestiti vzgojitelja, ta pa domsko kuhinjo.  

 

13. člen 
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(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi) 

Pravila hišnega reda začnejo veljati po sprejetju na Svetu zavoda. Z njimi se 

seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci doma in njihovi starši. 
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