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Osnovna šola Škofljica 
Klanec 5 
1291 Škofljica 
 
Na podlagi 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in vse nadaljnje spremembe je ravnatelj Osnovne šole Škofljica  
22. avgusta 2022 sprejel popravljen in dopolnjen Hišni red zavoda OŠ Škofljica. 
 

HIŠNI RED ZAVODA 
OŠ ŠKOFLJICA 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S Hišnim redom Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica (v nadaljevanju: 
šola), določa:  

- območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,  
- poslovni čas in uradne ure,  
- uporabo šolskega prostora, 
- organizacijo nadzora, 
- ukrepe za zagotavljanje varnosti,  
- ukrepe za zagotavljanje vzdrževanje reda in čistoče,  
- ostale določbe, ki so pomembne delo, ustvarjanje in sobivanje v šoli.  
 

2. člen 
 

Sprejeti Hišni red velja za: 
- Matično šolo Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica, 
- Podružnično šolo Lavrica, Kamnikarjeva 6, 1291 Škofljica, 
- Podružnično šolo Želimlje, Želimlje 43, 1291 Škofljica. 

 
3. člen 

 
Vsi zaposleni, učenci in obiskovalci šole so dolžni upoštevati Hišni red in vso ostalo 
zakonodajo, ki se nanaša na dejavnost vzgoje in izobraževanja. Zaposleni, učenci in  
obiskovalci se morajo ves čas tako ravnati, da je zagotovljena varnost oseb, stvari in 
materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah. Prav tako ne smejo motiti 
vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.  
 

4. člen 
 

Pravice in dolžnosti zaposlenih in učencev so urejene in določene z zakonom, 
podzakonskimi akti in notranjimi akti šole. 
 

5. člen 
 

Odgovorna oseba šole je ravnatelj Roman Brunšek, ki je v času uradnih ur dosegljiv 
na matični šoli oz. na telefonskih številkah 01/366 38 16 ali 041/321 721. Številke in 
dosegljivost ostalih oseb je objavljena v šolski publikaciji oz. na šolskih spletnih 
straneh. 
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6. člen 
 

Ustanovitelj Zavoda Osnovna šola Škofljica je Občina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 
Škofljica. Šolski okoliš je določen z odlokom o šolskem okolišu in obsega celotno 
področje Občine Škofljica. 
 

II. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 
 

7. člen 
 

Osnovni podatki o šoli so naslednji: 
 
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA, Klanec 5, 1291 ŠKOFLJICA 
E-naslov šole: tajnistvo@os-skofljica.si.  
Spletna stran šole: http://www.os-skofljica.si. 
Račun šole pri UJP: 01323-6030683097. 
Davčna številka: 59782820. 
Matična številka: 5084482000. 
 

8. člen 
 

Za šolski prostor se štejejo objekti šole in vse površine, ki sodijo v šolski prostor in jih 
šola nadzoruje ter uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalni proces 
 
Območje OŠ Škofljica zajema naslednje površine: 

 šolo kot objekt, 

 športno dvorano, 

 športna igrišča, 

 igrišče z igrali za mlajše učence, 

 parkirišče pred šolo in dvorano, 

 parkirišče za avtobuse mestnega prometa in kombinirana vozila, 

 zelenice okrog šole. 
 
Območje PŠ Lavrica zajema naslednje površine: 

 šolo kot objekt, 

 dvorišče pred šolo, 

 športno igrišče, 

 igrišče z igrali za mlajše učence, 

 tekaško stezo in dovozno cesto, 

 zelenice okrog šole. 
 
Območje PŠ Želimlje zajema naslednje površine: 

 šolo kot objekt, 

 športno igrišče, 

 igrišče z igrali za mlajše učence, 

 parkirišče pred šolo in zelenico. 
 
 
 
 

mailto:tajnistvo@os-skofljica.si
http://www.os-skofljica.si/
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III. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
 

9. člen 
 
Poslovni čas matične šole Škofljica je od ponedeljka do petka od 6.00 do 17.00. 
Poslovni čas PŠ Lavrica je vsak dan od 6.30 do 16.30. 
Poslovni čas PŠ Želimlje je vsak dan od 7.00 do 16.00. 
 
Poslovni čas šole se v pouka prostih dneh lahko tudi spremeni, o čemer odloča 
ravnatelj šole. Obvestilo o spremembi poslovnega časa šole v pouka prostih dneh se 
objavi na spletni strani šole in na glavnem vhodu v šolo. 
 

10.  člen 
 
Poslovni čas uradnih in strokovnih oseb. 
 
Tajništvo 
Uradne ure so vsak dan od 7.00 do 9.00 ter od 11.00 do 12.30. 
E-naslov: tajnistvo@os-skofljica.si.   
 
Ravnatelj Roman Brunšek 
Uradne ure so vsak dan od 8.00 do 10.00 in od 12.30 do 14.00.  
Zaradi narave dela priporočamo, da se za pogovor predhodno dogovorite.   
E-naslov: roman.brunsek@os-skofljica.si.  
 
Pomočnica ravnatelja Majda Golc 
Uradne ure so ob ponedeljkih, sredah in petkih od 7.30 do 10.00 ter v torek in četrtek 
od 11.55 do 14.00 ter v času popoldanskih govorilnih ur za predmetno stopnjo od 
17.00 do 19.00. E-naslov: majda.golc@os-skofljica.si.  
 
Pomočnica ravnatelja Marjeta Stanko 
Uradne ure so od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.15 ter v ponedeljek, torek in 
četrtek od 11.00 do 14.00. V času popoldanskih govorilnih ur za razredno stopnjo od 
17.00 do 19.00. E-naslov: marjeta.stanko@os-skofljica.si.  
 
Pomočnica ravnatelja Teja Razpotnik 
Uradne ure so od ponedeljka do petka od 8.30 do 9.30 ter v ponedeljek, torek in 
četrtek od 11.30 do 12.30. V času popoldanskih govorilnih ur za razredno stopnjo od 
17.00 do 19.00. E-naslov: teja.razpotnik@os-skofljica.si.  
 
Pomočnica ravnatelja Mojca Strgar 
Uradne ure so od ponedeljka do petka od 8.30 do 9.30 ter v ponedeljek, torek in 
četrtek od 11.30 do 12.30.V času popoldanskih govorilnih ur za predmetno stopnjo 
od 17.00 do 19.00. E-naslov: mojca.strgar@os-skofljica.si.  
 
Organizatorica šolske prehrane Ingrid Habula  
Uradne ure so vsak dan od 8.00 do 9.00. 
Odjave obrokov so možne tudi na E-naslov: prehrana@os-skofljica.si.   
 
Računovodkinja Tatjana Marolt in knjigovodkinja Anamarija Marn 
Uradne ure so vsak dan od 7.00 do 8.00 in od 13.00 do 14.30. 

mailto:tajnistvo@os-skofljica.si
mailto:roman.brunsek@os-skofljica.si
mailto:majda.golc@os-skofljica.si
mailto:marjeta.stanko@os-skofljica.si
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E-naslov računovodkinje: racunovodstvo@os-skofljica.si;  
E-naslov knjigovodkinje: knjigovodstvo@os-skofljica.si.       

 
Šolska knjižnica 
Poslovni čas je vsak dan od 7.00 do 8.20 ter od 11.30 do 14.00. Šolsko knjižnico na 
OŠ Škofljica vodi Barbara Obolnar, na podružničnih šolah pa Kristina Anželj. 
Odpiralni časi knjižnic za izposojo so objavljeni na šolskih spletnih straneh. 
E-naslov: knjiznica@os-skofljica.si.   
 
Psihologinja Mateja Lunder (na OŠ Škofljica) 
Uradne ure so od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 ter ob sredah od 13.30 do 
14.30. V času popoldanskih govorilnih ur za predmetno stopnjo od 17.00 do 19.00. 
E-naslov: mateja.lunder@os-skofljica.si.  
 
Socialna pedagoginja Katja Kajič 
Uradne ure so od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 ter ob sredah od 13.30 do 
14.30. V času popoldanskih govorilnih ur za razredno stopnjo od 17.00 do 19.00.  
E-naslov: katja.kajic@os-skofljica.si.  
 
Psihologinja Anja Hajnrihar (na PŠ Lavrica) 
Uradne ure so od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 ter ob sredah od 13.30 do 
14.30. V času popoldanskih govorilnih ur za razredno stopnjo od 17.00 do 19.00 na 
PŠ Lavrica. E-naslov: anja.hajnrihar@os-skofljica.si.  
Psihologinja Anja Hajnrihar (na PŠ Lavrica) 
 
Pedagoginja Polona Fink (na PŠ Lavrica) 
Uradne ure so ob sredah od 7.30 do 8.30 ter ob petkih od 13.30 do 14.30. V času 
popoldanskih govorilnih ur za razredno stopnjo od 17.00 do 19.00.  
E-naslov: polona.fink@os-skofljica.si  
 
Svetovalne delavke so po predhodnem telefonskem dogovoru dosegljive tudi izven 
uradnih ur.  
 

IV. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA 
 

11. člen 
 

Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni in tisti učenci, ki so glede na 
šolski okoliš vpisani v šolo. Vsako ostalo gibanje po šoli je lahko le namensko in v 
skladu z letnim delovnih načrtom ter mora biti o tem seznanjeno vodstvo šole oz. 
zaposleni. 
 

12. člen 
 

V šoli je prepovedano: 
- gibanje nezaposlenih, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od 

zaposlenih delavcev šole, - 
- kajenje in uživanje mamil in drugih prepovedanih substanc, 
- vnašanje alkoholnih pijač, orožja, pirotehničnih sredstev in pršil,  
- kakršna koli akviziterstva prodaja učencem. 

 

mailto:racunovodstvo@os-skofljica.si
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13. člen 
 

OŠ ŠKOFLJICA 

 Od 6.00 do 17.00 so uporabniki šolskih prostorov učenci ter zaposleni na OŠ  

 Škofljica. Od 14.00 dalje so souporabniki tudi profesorji Glasbene šole 
Grosuplje ter organizacije in društva, ki izvajajo različne interesne dejavnosti 
za naše učence.  

 Od 16. ure dalje uporabljajo večnamensko športno dvorano in telovadnico 
zunanji uporabniki na podlagi prijave na razpis, ki ga izvaja Občina Škofljica. 

 Vsi uporabniki šolskih prostorov morajo upoštevati priporočila NIJZ.  

 V času jutranjega varstva in varstva vozačev - od 6.00 do 8.15 za učence 1. 
razreda in od 6.30 do 8.15 za ostale učence - izvajajo nadzor dežurni učitelji. 
Učitelji v času pouka dežurajo tudi med odmori.  

 Zaradi varnosti sta v času pouka in izvajanja podaljšanega bivanja zaklenjena 
oba šolska vhoda. Obiskovalci lahko uporabijo le glavni vhod, ki jim ga odpre 
tajnica po predhodnem zvonjenju. Vsi obiskovalci šole morajo biti vpisani v 
evidenco obiskov, ki se vodi v tajništvu. 

 Od 11.50 do 13.30 je v avli, garderobi, jedilnici in na hodnikih dežurni učitelj.  

 Za učence vozače je organizirano spremstvo, in sicer za učence 1. in 2.  
razreda jutranje in za učence od 1. do 3. razreda popoldansko spremstvo po 
pouku, vendar samo v določenih časovnih terminih, ki so vnaprej določeni. 

 Po 16. uri je možen prehod v šolske prostore le skozi stranski vhod ob 
telovadnici. Ta je namenjen učencem, ki obiskujejo pouk glasbene šole ali 
dejavnosti, ki so organizirane v soglasju z vodstvom šole, ter rekreativcem, ki 
po pogodbi z ustanoviteljem uporabljajo telovadnico. 

 Dodaten nadzor izvajamo z videonadzorom, v nočnih urah pa z zunanjimi 
svetlobnimi reflektorji. Odgovorna oseba za pregled nadzornih kamer je 
ravnatelj Roman Brunšek. Pravilnik o izvajanju videonadzora se nahaja v 
tajništvu. 

 V nočnih urah, ob koncu tedna in v času praznikov imamo urejen zunanji 
nadzor preko alarmnega sistema in obhodov varnostne službe.  

 
14. člen 

 
PŠ LAVRICA 
 

 Od 6.30 do 16.30 so uporabniki šolskih prostorov učenci ter zaposleni na PŠ 
Lavrica. 

 Od 14.00 dalje so souporabniki prostorov tudi zunanji sodelavci, ki vodijo 
dejavnosti za učence po dogovoru z vodstvom šole.  

 Od 16. ure dalje uporabljajo telovadnico zunanji uporabniki na podlagi prijave 
na razpis, ki ga izvaja Občina Škofljica. 

 Vsi uporabniki šolskih prostorov morajo upoštevati priporočila NIJZ.  

 V času jutranjega varstva izvaja nadzor dežurni učitelj. Prav tako dežurajo 
učitelji med odmori in v času podaljšanega bivanja. 

 V času pouka in dela v oddelku podaljšanega bivanja je zaradi varnosti 
zaklenjen glavni vhod, zato je potrebno pozvoniti.  

 Starši morajo vse obiske, razen izrednih dogodkov, tudi predhodno 
napovedati. Vsi obiskovalci morajo biti vpisani v evidenco obiskov. 



Osnovna šola Škofljica 

Osnovna šola  Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica                             6         
 

 Dodaten nadzor izvajamo z videonadzorom, v nočnih urah pa z zunanjimi 
svetlobnimi reflektorji. Odgovorna oseba za pregled nadzornih kamer je 
ravnatelj Roman Brunšek. Pravilnik o izvajanju videonadzora se nahaja v 
tajništvu. 

 V nočnih urah, ob koncu tedna in v času praznikov imamo urejen zunanji 
nadzor preko alarmnega sistema in obhodov varnostne službe.  

 
15. člen 

 
PŠ ŽELIMLJE 
 

 Od 7.00 do 16.00 so uporabniki šolskih prostorov učenci ter zaposleni na PŠ 
Želimlje.  

 Od 14. do 16. ure so souporabniki tudi zunanji sodelavci, ki vodijo dejavnosti 
za učence po dogovoru z vodstvom šole. 

 Vsi uporabniki šole morajo upoštevati priporočila NIJZ. 

 V času jutranjega varstva, med odmori ter v času podaljšanega bivanja  
izvajajo nadzor učitelji.  

 Starši morajo vse obiske, razen izrednih dogodkov, tudi predhodno 
napovedati. Vsi obiskovalci šole morajo biti vpisani v evidenco obiskov. 

 
16. člen 

 
V šolskih prostorih vseh treh šol ni dovoljeno povzročanje hrupa oz. ni dovoljena 
uporaba prostorov na način, da bi bil moten pouk ali da bi se povzročala škoda. 
Zaradi varnosti lahko ravnatelj šole začasno omeji prosto gibanje na posameznih 
območjih šolskega prostora.  
 

17. člen 
 
Prehrana se pripravlja v šolski kuhinji. Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo 
osebju kuhinje in vodji šolske prehrane. Ta izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi 
ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme, in zunanjim obiskovalcem, 
ki so pomembni za dosledno izvajanje in kontrolo HACCP programa.  
 

18. člen 
 
Šola ne odgovarja za odtujene vredne predmete in denar v garderobah oziroma v 
garderobnih omaricah in v ostalih delih šolskega prostora.  
 

19. člen 
 
Vsi zaposleni šole, učenci in drugi izvajalci programov odgovarjajo za opremo, učila 
in vso ostalo opremo v šoli in so moralno ter materialno odgovorni za uporabo 
opreme in prostorov šole. 
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V. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
 

Šola odgovarja za varnost učencev v času pouka in dejavnosti, ki jih organizira po 
letnem delovnem načrtu na celotnem območju šolskega prostora, ki je opredeljen v 8. 
členu Hišnega reda.  
 
Zaposleni so dolžni opozoriti vodstvo šole na vse situacije in dogodke, ki bi lahko 
ogrozili varnost učencev. 
 

20. člen 
 
Za zagotavljanje varnosti šola izvaja naslednje ukrepe:  

- določa pravila obnašanja v šolskem prostoru, 
- določa uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov v skladu z Izjavo o 

varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja,  
- upošteva navodila Požarnega reda,  
- zagotavlja preventivne zdravstvene ukrepe, 
- sprejema prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,  
- določa druge ukrepe, s katerimi se zagotavlja varnost v šoli. 

 
21. člen 

 
Ukrepi in pravila za zagotavljanje varnosti učencev pri vzgojno-izobraževalnih 
dejavnostih, ki jih izvaja zavod Osnovna šola Škofljica, so navedeni:  

 v Publikaciji, 

 v Pravilih šolskega reda OŠ Škofljica, 

 v Hišnem redu OŠ Škofljica, 

 v Letnem delovnem načrtu zavoda Osnovna šola Škofljica, 

 v Varnostnem načrtu OŠ Škofljica, 

 v Požarnem redu, 

 v Protokolu ravnanj v razmerah covid-19. 
 

22. člen 
 

Na poti v šolo in iz šole morajo učenci upoštevati pravila prometne varnosti. 
Razredniki seznanijo učence z varnimi potmi v šolo prvi dan pouka, njihove starše pa 
na prvem roditeljskem sestanku. Posebno pozornost je treba posvetiti učencem 1. 
razreda (rumene rute, kresničke). Učence 1. razreda v šolo in iz šole obvezno 
spremljajo starši ali druga oseba, ki so jo starši za to pooblastili in o tem pisno 
obvestili vodstvo šole ali razrednika.  
 

23. člen 
 

Za organizacijo nadzora in zagotavljanje varnosti so določeni dežurni učitelji. Naloge 
dežurnih učiteljev so: 

- dežurstvo v učilnici, avli, jedilnici, garderobah in na hodnikih v skladu z 
dogovori,  

- dežurstvo ob vhodih v šolo,  
- posredovanje in sporočanje o pedagoških in drugih posebnostih v času 

odmora vodstvu šole,  
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- opozarjanje učencev na primeren odnos,  obnašanje, na red in čistočo v 
šolskih prostorih in v okolici šolskih zgradb. 

 
24. člen 

 
V času vzgojno-izobraževalnega procesa učenci brez vednosti razrednika, oziroma 
sorazrednika v primeru njegove odsotnosti, ali šolske svetovalne službe oz. vodstva 
šole ne smejo zapuščati šolskega prostora.  
 

25. člen 
 
Za druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, kot so ekskurzije, šole v naravi, 
tabori, dnevi dejavnosti, ogledi prireditev, tekmovanja ipd. veljajo glede varnosti in 
reda dogovori med učenci in odgovornimi učitelji, spremljevalci oziroma razrednikom 
in starši, skladno s pripravo, ki jo pripravi strokovni vodja vzgojno-izobraževalnega 
dela.  
 

26. člen 
 
V primeru poškodbe ali slabega počutja učenca, le-ta sam, ostali učenci ali prisotni 
učitelj obvesti razrednika ali sorazrednika ali tajništvo. Razrednik ali prisotni učitelj je 
dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti njegove starše. V primeru 
težjih poškodb ali v primeru zelo slabega počutja učenca mora šola takoj obvestiti 
zdravstveno službo. Če pride do poškodbe zaradi nasilnega dejanja ali nesreče, je 
šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo.  
 

27. člen 
 
V primeru naravnih nesreč je potrebno ravnati v skladu z Varnostnim načrtom šole. 
 

28. člen 
 

Za varnost učencev skrbijo vsi zaposleni v šoli, vendar so za varnost odgovorni tudi 
učenci sami. Za svojo varnost in varnost zaposlenih bomo najbolje poskrbeli s 
primernim vedenjem in ravnanjem v skladu s Pravili šolskega reda in Hišnega reda. 
Za varnost so odgovorni tudi starši ali skrbniki - predvsem z zagotavljanjem primerne 
obleke, obutve in ostale opreme, ki jo učenci uporabljajo pri pouku in izvenšolskih 
dejavnostih, ter z upoštevanjem usmeritev NIJZ. 
 

VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
 

29. člen 
 
Pedagoški in strokovni delavci morajo prihajati v šolo pravočasno, to je vsaj 15 minut 
pred začetkom pouka. Po prihodu v šolsko stavbo se učenci v garderobi preobujejo v 
šolske copate. Za športno vzgojo v telovadnici je obvezna uporaba šolskih copat oz. 
v času tekmovanj oz. dogovora z učitelji športa čistih športnih copat. 
 

30. člen 
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Učenci hranijo svojo garderobo v garderobi (garderobnih omaricah) ter so dolžni 
skrbeti za red v njej. Nadzor nad garderobo in omaricami imajo razredniki in vodstvo 
šole.  
 

31. člen 
 
Po šoli se morajo učenci in zaposleni šole gibati umirjeno. Po notranjih prostorih šole 
ni dovoljeno tekanje in povzročanje nepotrebnega hrupa, igranje z žogo in drugimi 
rekviziti.  
 

32. člen 
 
Oblike vzgojno-izobraževalnega dela, kot so pouk, dopolnilni pouk ter dodatni pouk in 
interesne dejavnosti potekajo v prostorih šole po razporedu, kot ga določa urnik. Med 
vzgojno-izobraževalnim delom morajo učenci upoštevati naslednja navodila:  

- po zvonjenju morajo biti na svojem mestu, 
- pripraviti morajo učne pripomočke za pouk, 
- upoštevati morajo navodila učiteljev in slediti oz. sodelovati pri pouku,  
- po končanem pouku morajo za seboj pospraviti. 

 
Učenci morajo prihajati k uram točno. Med učnimi urami učenci ne smejo zapustiti 
učilnice brez dovoljenja učitelja.  
 

33. člen 
 
Zadrževanje staršev učencev in drugih obiskovalcev šole v garderobah in hodnikih 
pred razredi ni dovoljeno. Izjema so govorilne ure ali sestanki s strokovnimi delavci 
šole.  
 

34. člen 
 
Učenci, delavci šole, zunanji izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov in drugi 
uporabniki so dolžni vzdrževati urejenost šolskih prostorov, ki jih uporabljajo. Ob 
koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen 
prostor.  
 

35. člen 
 
Vse poškodbe, ki nastanejo na opremi, šolskem inventarju ali zgradbi, učenci in 
zaposleni takoj javijo v tajništvo šole ali hišniku. Če je mogoče, se poškodbe in 
okvare sanirajo takoj, v nasprotnem primeru pa v najkrajšem možnem času. Za 
popravila skrbi hišnik.  
 

36. člen 
 

Učenci pod vodstvom razrednikov skrbijo tudi za urejenost in čistočo šolskega 
prostora. Program in razpored urejanja določi vodstvo šole. Za red in čistočo v 
učilnici so odgovorni vsi učenci.  
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VII. DRUGE DOLOČBE 
 

37. člen 
 
O vsaki nastali škodi ali odtujitvi predmetov so učenci dolžni obvestiti prisotnega 
učitelja, tajništvo ali vodstvo šole. V primeru, da učenec namerno povzroči škodo na 
šolskem inventarju, je le-to dolžan šoli povrniti. Višino škode oziroma zneska, ki ga je 
učenec dolžan povrniti, določi vodstvo šole.  
 

38. člen 
 
Šola obvešča starše in učence z obvestili: 

- na oglasnih deskah, 
- na spletni strani šole, 
- z obvestili po eAsistentu, 
- s pisnimi obvestili. 

 
39. člen 

 
Za razdeljevanje propagandnega gradiva je potrebno pridobiti soglasje vodstva šole.  
 

40. člen 
 
Razredniki so dolžni Hišni red predstaviti učencem na začetku šolskega leta in po 
potrebi večkrat tudi med šolskim letom. Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi 
o bontonu. Učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih 
pravil.  
 

41. člen 
 
Posodobljen Hišni red začne veljati s 1. 9. 2022.  
 

42. člen 
 
S Hišnim redom se seznanijo vsi zaposleni v uvodnem tednu in učenci šole na 
uvodnih razrednih urah. Hišni red se objavi na spletni strani šole. V tiskani obliki pa 
se hrani v tajništvu in zbornici OŠ Škofljica ter v zbornici PŠ Lavrica in PŠ Želimlje. 
 

Roman Brunšek, ravnatelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


