
PRILOGA A 
 
Izvajanje nadzorstva ob prihodu u čencev v šolo ob za četku pouka in o njihovem odhodu iz 
šole ob zaklju čku pouka ter o izvajanju nadzorstva ob prihodu otro k v otroški vrtec in o 
njihovem odhodu ob zaklju čku učno vzgojnih dejavnosti. 
 
1. OTROŠKI VRTEC 
 
a) Začetek  učno vzgojnih dejavnosti 
Vzgojne dejavnosti se v  vrtcih začnejo ob 7.45 . Starši pripeljejo otroke v vrtec v času prihoda, ki 
ga določa vsak vrtec zase v okviru hišnega reda. S slednjim morajo biti starši seznanjeni na 
roditeljskem sestanku in mora biti objavljen na oglasni deski vsakega vrtca. Morebitni kasnejši 
prihodi morajo predstavljati utemeljeno izjemo in morajo biti predhodno najavljeni. 
 
b) Zaključek učno vzgojnih dejavnosti 
Učno vzgojne dejavnosti se v vrtcih  zaključijo ob 15.45.  Čas odhoda določa vsak vrtec zase v 
okviru hišnega reda. S slednjim morajo biti starši seznanjeni na roditeljskem sestanku in mora biti 
objavljen na oglasni deski vsakega vrtca. Vzgojiteljice predajo otroke staršem ali polnoletnim 
osebam, ki so jih starši pooblastili in s slednjim v pisni obliki seznanili vrtec. Starši prevzamejo 
otroke pravočasno, vsekakor najkasneje takoj po zaključku učno vzgojnih dejavnosti.  
Pod nobenim pogojem se starši z otroki po urniku delovanja vrtca ne morejo zadrževati na 
dvorišču vrtca, ker ravnateljstvo ne razpolaga z osebjem za nadzorstvo  in oskrbo slednjega. 
 
c)Ponavljajoče neutemeljene zamude ob začetku učno vzgojne dejavnosti in zamude ob prevzemu 
otrok po zaključku učno vzgojnih dejavnosti 
 
Primere ponavljajočih neutemeljenih zamud ob začetku ali zamude ob prevzemu otrok ob 
zaključku učno vzgojnih dejavnosti bo ravnateljstvo  obravnavalo kot  zanemarjanje otrok, zato bo 
navedene primere javilo socialni službi. V slučaju nenapovedane zamude, ki je daljša od 20 minut, 
ravnateljstvo pooblašča šolsko osebje, da se obrne do sil javnega reda ( občinske straže, orožniki, 
policija) in jim preda v oskrbo otroka. 
 
2. OSNOVNA ŠOLA 
 
a)Začetek  pouka 
Učenci smejo vstopiti  v šolo 10 minut pred začetkom pouka.  
Starši ustrezno uredijo otrokov jutranji prihod v šolo in otroka ne zapuščajo brez nadzorstva na 
cesti. Od svojega otroka se poslovijo pred šolskim vhodom. Razen v izjemnih  primerih starši 
praviloma ne vstopajo v šolske prostore pred začetkom pouka. Nadalje starši poskrbijo za 
pravočasni prihod učencev v šolo. Zamujanje  prekinja pouk, moteče vpliva na ostale učence in je 
kršitev hišnega reda. 
 
Na osnovi pisne vloge staršev in skladno z urnikom prihoda  avtobusa (TT)  je učencem, ki se 
vozijo v šolo z linijskim dovoljen predčasni vstop v šolsko poslopje. Do prihoda učiteljev bodo zanje 
poskrbeli šolski sodelavci. 
 
b) Zaključek pouka 
Po zaključku pouka pospremijo razredni učitelji učence do vhodnih vrat in jih predajo staršem ali 
polnoletnim osebam, ki so jih starši pooblastili in s slednjim v pisni obliki seznanili šolo. Pod 
nobenim pogojem se učenci in starši ne morejo zadrževati na šolskem dvorišču, ker ravnateljstvo 
ne razpolaga z osebjem za nadzorstvo in oskrbo šolskega območja po šolskem urniku. 
Starši prevzamejo otroke pravočasno, takoj po zaključku pouka. 
 
 
 
 



c) Samostojen odhod učencev domov 
Zakonodaja predvideva, da so mladoletniki, posebno v otroški dobi, pod stalnim nadzorstvom 
odraslih oseb. Upoštevajoč vsa zakonska pravila in priporočila je Zavodni svet večstopenjske šole 
določil, da učencem osnovih šol ni dovoljen samostojni odhod iz šole domov. 
 
č) Ponavljajoče neutemeljene zamude pouka in zamude ob prevzemu otrok po zaključku pouka 
Primere ponavljajočih neutemeljenih zamud ob začetku pouka ali zamude ob prevzemu otrok ob 
zaključku pouka bo ravnateljstvo obravnavalo kot zanemarjanje otrok in/ali pomanjkljiva skrb za 
reden obisk obveznega pouka s strani staršev ali skrbnikov, zato bo navedene primere javilo 
občinski socialni službi.  
V primeru nenapovedane zamude, ki je daljša od 20 minut, ali ponavljajočih se zamud, 
ravnateljstvo pooblašča šolsko osebje, da se obrne do sil javnega reda ( občinske straže, orožniki, 
policija) in jim preda v oskrbo otroka.  
 
3. NIŽJA SREDNJA ŠOLA  
 
a)Začetek  pouka 
Učenci smejo vstopiti v šolo 10 minut pred začetkom pouka.  
Razen v izjemnih  primerih starši praviloma ne vstopajo v šolske prostore pred začetkom pouka. 
Nadalje starši poskrbijo za pravočasni prihod učencev v šolo. Zamujanje  prekinja pouk, moteče 
vpliva na ostale učence in je kršitev hišnega reda. 
Na osnovi pisne vloge staršev in skladno z urniki prihoda šolskega oz. mestnega avtobusa (TT)  je 
tem učencem dovoljen predčasni vstop v šolsko poslopje. Do prihoda profesorjev bodo zanje 
poskrbeli šolski sodelavci. 
 
b) Zaključek pouka 
Po zaključku pouka pospremijo razredni profesorji učence do vhodnih vrat in jih predajo staršem ali 
polnoletnim osebam, ki so jih starši pooblastili in s slednjim v pisni obliki seznanili šolo. Pod 
nobenim pogojem se učenci in starši ne morejo zadrževati na šolskem dvorišču, ker ravnateljstvo 
ne razpolaga z osebjem za nadzorstvo in oskrbo šolskega območja po šolskem urniku. 
 
Samostojen odhod učencev domov 
Zakonodaja predvideva, da so mladoletniki, posebno v otroški dobi, pod stalnim nadzorstvom 
odraslih oseb. Obenem pa ni mogoče spregledati tudi priporočil, da se otroke, ko so dovolj zreli, 
vzgaja  v smeri postopne avtonomije ter samostojnega in odgovornega obnašanja. Po mnenju 
profesorskega zbora so učenci nižje srednje šole dosegli zadostno stopnjo psihofizične zrelosti in 
samostojnosti, zato je bilo določeno,  da se na osnovi pisne vloge staršev  izstavi dovoljenje za 
samostojen prihod v šolo in odhod iz šole domov.  
Ravnatelj izstavi staršem prosilcem  in profesorjem pisno dovoljenje za učenčev samostojni prihod 
v šolo in odhod na dom. Pri tem upošteva pisno vlogo staršev in njihove pisne izjave, mnenje 
razrednih profesorjev v zvezi s stopnjo učenčeve zrelosti, dosežene stopnje osebne avtonomije ter 
odgovornosti. Na osnovi presoje posameznih elementov ravnatelj lahko vlogo tudi zavrne. V tem 
primeru staršem pojasni razloge za zavrnitev.  


