
Ravnatelj Osnovne šole Koroški jeklarji je dne 08. 11. 2019 sprejel naslednje 
 

SPREMEMBE HIŠNEGA REDA 
 
 

1. Spremembe se nanašajo na vsebino VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN USTREZNOSTI 
PROSTOROV TER ZUNANJIH POVRŠIN 
 
Pri 1. odstavku 27. člena se besedilo  
 
»Dežurstvo učencev je organizirano na matični šoli, na podružnični šoli dežurstva ni.« 
 
nadomesti z besedilom 
 
»Dežurstvo učencev je organizirano na matični in podružnični šoli.« 
 
 
Pri 4. odstavku 27. člena se besedilo  
 
»Dežurstvo opravljajo učenci petih, šestih, sedmih, osmih in devetih razredov. En peto- ali 
šestošolec izvaja dežurstvo pri vhodu za učence 1. in 2. razredov, dva učenca sedmih, osmih 
ali devetih razredov pa pri glavnem vhodu.« 
 
nadomesti z besedilom 
 
»Dežurstvo opravljajo učenci petih, šestih, sedmih, osmih in devetih razredov, na podružnici 
pa učenci tretjih in četrtih razredov. En peto- ali šestošolec izvaja dežurstvo pri vhodu za 
učence 1. in 2. razredov, dva učenca sedmih, osmih ali devetih razredov pa pri glavnem 
vhodu. Na podružnici dežurata dva učenca.« 
 
Pri 7. odstavku 27. člena se besedilo 
 
»V prostoru za dežuranje je vedno prisoten vsaj eden od dežurnih učencev.« 
 
nadomesti z besedilom 
 
»V prostoru za dežuranje pri glavnem vhodu na matični šoli, kjer dežurata dva učenca, je 
vedno prisoten vsaj eden od njiju.« 
 
 

 
 
      Pred spremembo: 
 

27. člen 
Dežurstvo učencev je organizirano na matični šoli, na podružnični šoli dežurstva ni. 
 
Navodila za izvajanje dežurstva učencev podajo mentorica šolske skupnosti in razredniki. Slednji tudi 
skrbijo za vrstni red dežuranja in določijo učence, ki lahko dežurajo. 



Mentor šolske skupnosti tedensko pregleda zapiske dežurnih učencev in v primeru 
nepravilnega/neustreznega vodenja le-teh tudi ukrepa. 
 
Dežurajo samo pozitivno ocenjeni učenci brez vzgojnih ukrepov, ki naloge dežuranja opravljajo 
odgovorno. Med opravljanjem dežurstva si učenci, ki imajo vnaprej napovedano ocenjevanje znanja, 
priskrbijo nadomeščanje in o tem obvestijo razrednika. 
 
Dežurstvo opravljajo učenci petih, šestih, sedmih, osmih in devetih razredov. En peto- ali šestošolec 
izvaja dežurstvo pri vhodu za učence 1. in 2. razredov, dva učenca sedmih, osmih ali devetih razredov 
pa pri glavnem vhodu. 
 
Vsi dežurni učenci morajo biti obuti v navadne ali športne copate, ki jih sicer uporabljajo v telovadnici 
šole. 
 
Dežurstvo se izvaja v času pouka: 
• pri glavnem vhodu od 7.25 do 13.45, ob petkih do 12.40,  
• pri vhodu za prve in druge razrede od 7.25 do 12.40. 
 
V prostoru za dežuranje je vedno prisoten vsaj eden od dežurnih učencev. 
 
Razrednik lahko v izjemnih primerih presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge 
dežurnega učenca ne zaupa. To se zgodi: 
• v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka te še 
poglobila, 
• v primeru, ko je učenec storil več disciplinskih prekrškov, mu je bil izrečen vzgojni ukrep ali 
pogosto krši določila hišnega ali pravila šolskega reda, 
• v ostalih primerih, po presoji razrednika. 
 
Naloge dežurnega učenca: 
• Do ljudi, ki prihajajo v šolo, je vljuden in odgovoren do zaupane naloge. 
• V dnevnik dežurstva piše samo tisto, kar od njega zahtevajo navodila: datum dežurstva, 
podatke o dežurnih učencih in učiteljih, zapise o posebnostih med dežurstvom, ime in priimek 
zunanjega obiskovalca šole ter čas in namen obiska. 
• Če obiskovalec želi na upravo, ga tja tudi napoti, če pa želi govoriti z učiteljem, počaka pri 
dežurnem učencu, medtem ko drugi učenec preveri, ali je učitelj prost. Če bi obiskovalec v času pouka 
želel govoriti z otrokom, se za to dogovori v tajništvu šole. 
• Osebe, ki vstopajo, so dežurnemu učencu dolžne posredovati zahtevane podatke. V kolikor 
obiskovalci ne upoštevajo zahtev dežurnega učenca oz. hišnega reda, učenec o tem obvesti 
najbližjega delavca šole oz. dežurnega učitelja, ki mu mora pomagati. 
• Če kateri od učencev krši pravila hišnega reda, dežurni učenec vpiše ime in priimek kršitelja in 
vrsto kršitve. V takih primerih takoj obvesti upravo šole. Zapisati mora tudi učence, ki med poukom 
zapuščajo šolo ali pridejo v šolo kasneje. 
• Če ugotovi ali opazi, da je kateri od učencev poškodoval šolsko lastnino, mora takoj obvestiti 
dežurnega učitelja, ravnatelja ali pomočnika ter dogodek vpisati v dnevnik dežurstva. 
• Morebitne kršitelje opozarja, da v prostorih šole in pred vhodom v šolo v skladu z zakonom ni 
dovoljeno kaditi. 
• Posreduje obvestila za učence in učitelje. 
• Če je na dežurnem mestu sam, do prihoda drugega dežurnega učenca odloži nalogo, ki mu je 
bila naložena. 



• Zagotavlja urejenost dežurnega prostora. 
• Poskrbi, da ob ali v prostoru za dežuranje ni drugih učencev. 
• V času malice dežurna učenca poskrbita, da je eden od njiju vedno na dežurnem mestu, drugi 
pa odide na malico. Hrana in pijača v prostoru za dežuranje nista dovoljeni. 
• Opravlja druge naloge v zvezi z dežurstvom po naročilu zaposlenih. 
• Po končanem dežurstvu odda zapisnik o dežuranju v tajništvo šole.  
 
 
Dežurnega učenca v primeru pisnega preverjanja znanja v oddelku obvezno nadomesti učenec iz 
drugega oddelka; vse spremembe v zvezi z dežurnimi učenci morajo biti usklajene z razrednikom. 
 

 
 
      Po spremembi: 
 

27. člen 
Dežurstvo učencev je organizirano na matični in  podružnični šoli. 
 
Navodila za izvajanje dežurstva učencev podajo mentorica šolske skupnosti in razredniki. Slednji tudi 
skrbijo za vrstni red dežuranja in določijo učence, ki lahko dežurajo. 
Mentor šolske skupnosti tedensko pregleda zapiske dežurnih učencev in v primeru 
nepravilnega/neustreznega vodenja le-teh tudi ukrepa. 
 
Dežurajo samo pozitivno ocenjeni učenci brez vzgojnih ukrepov, ki naloge dežuranja opravljajo 
odgovorno. Med opravljanjem dežurstva si učenci, ki imajo vnaprej napovedano ocenjevanje znanja, 
priskrbijo nadomeščanje in o tem obvestijo razrednika. 
 
Dežurstvo opravljajo učenci petih, šestih, sedmih, osmih in devetih razredov, na podružnici pa učenci 
tretjih in četrtih razredov. En peto- ali šestošolec izvaja dežurstvo pri vhodu za učence 1. in 2. 
razredov, dva učenca sedmih, osmih ali devetih razredov pa pri glavnem vhodu. Na podružnici 
dežurata dva učenca. 
 
Vsi dežurni učenci morajo biti obuti v navadne ali športne copate, ki jih sicer uporabljajo v telovadnici 
šole. 
 
Dežurstvo se izvaja v času pouka: 
• pri glavnem vhodu od 7.25 do 13.45, ob petkih do 12.40,  
• pri vhodu za prve in druge razrede od 7.25 do 12.40. 
 
V prostoru za dežuranje pri glavnem vhodu na matični šoli, kjer dežurata dva učenca, je vedno 
prisoten vsaj eden od njiju. 
 
Razrednik lahko v izjemnih primerih presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge 
dežurnega učenca ne zaupa. To se zgodi: 
• v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka te še 
poglobila, 
• v primeru, ko je učenec storil več disciplinskih prekrškov, mu je bil izrečen vzgojni ukrep ali 
pogosto krši določila hišnega ali pravila šolskega reda, 
• v ostalih primerih, po presoji razrednika. 



 
Naloge dežurnega učenca: 
• Do ljudi, ki prihajajo v šolo, je vljuden in odgovoren do zaupane naloge. 
• V dnevnik dežurstva piše samo tisto, kar od njega zahtevajo navodila: datum dežurstva, 
podatke o dežurnih učencih in učiteljih, zapise o posebnostih med dežurstvom, ime in priimek 
zunanjega obiskovalca šole ter čas in namen obiska. 
• Če obiskovalec želi na upravo, ga tja tudi napoti, če pa želi govoriti z učiteljem, počaka pri 
dežurnem učencu, medtem ko drugi učenec preveri, ali je učitelj prost. Če bi obiskovalec v času pouka 
želel govoriti z otrokom, se za to dogovori v tajništvu šole. 
• Osebe, ki vstopajo, so dežurnemu učencu dolžne posredovati zahtevane podatke. V kolikor 
obiskovalci ne upoštevajo zahtev dežurnega učenca oz. hišnega reda, učenec o tem obvesti 
najbližjega delavca šole oz. dežurnega učitelja, ki mu mora pomagati. 
• Če kateri od učencev krši pravila hišnega reda, dežurni učenec vpiše ime in priimek kršitelja in 
vrsto kršitve. V takih primerih takoj obvesti upravo šole. Zapisati mora tudi učence, ki med poukom 
zapuščajo šolo ali pridejo v šolo kasneje. 
• Če ugotovi ali opazi, da je kateri od učencev poškodoval šolsko lastnino, mora takoj obvestiti 
dežurnega učitelja, ravnatelja ali pomočnika ter dogodek vpisati v dnevnik dežurstva. 
• Morebitne kršitelje opozarja, da v prostorih šole in pred vhodom v šolo v skladu z zakonom ni 
dovoljeno kaditi. 
• Posreduje obvestila za učence in učitelje. 
• Če je na dežurnem mestu sam, do prihoda drugega dežurnega učenca odloži nalogo, ki mu je 
bila naložena. 
• Zagotavlja urejenost dežurnega prostora. 
• Poskrbi, da ob ali v prostoru za dežuranje ni drugih učencev. 
• V času malice dežurna učenca poskrbita, da je eden od njiju vedno na dežurnem mestu, drugi 
pa odide na malico. Hrana in pijača v prostoru za dežuranje nista dovoljeni. 
• Opravlja druge naloge v zvezi z dežurstvom po naročilu zaposlenih. 
• Po končanem dežurstvu odda zapisnik o dežuranju v tajništvo šole.  
 
 

Dežurnega učenca v primeru pisnega preverjanja znanja v oddelku obvezno nadomesti učenec iz 

drugega oddelka; vse spremembe v zvezi z dežurnimi učenci morajo biti usklajene z razrednikom. 

 
2. Spremembe začnejo veljati 08. 11. 2019, z njimi pa bodo seznanjeni člani učiteljskega zbora 

in sveta šole. Sprememba pravilnika se objavi na spletni strani in na oglasni deski. 
 
 
 
Ravne na Koroškem, dne 08. 11. 2019 
 

 

 


