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Na podlagi 49. in 51. člena in v skladu s 119. členom Zakona o organizaciji vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/2007 – UPB5, 36/08 58/09 in 64/09 – popr. ter 

65/09 – popr. in 20/2011), na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 

42/02 in 103/07), v skladu z Zakonom o osnovni šoli - ZOsn (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3 in 

102/07), Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok 

 (Uradni list RS, št. 23/09, 106/10 – ZMV in 44/13) in Pravilnika o normativih in 

standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi 

potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 16/07) 

 

PRAVILA VARNOSTI IN VARNOSTNI UKREPI 

ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI Z OTROKI IN MLADOSTNIKI V OKVIRU DOMA 

ANTONA SKALE MARIBOR 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen 

(pravica do varnosti) 

Otroci in mladostniki ter delavci doma imajo pravico do dela in delovnega okolja, ki jim 

zagotavlja varnost in zdravje pri delu. S tem varnostnim načrtom določamo pravila za 

zagotovitev varnosti pri dejavnostih doma, pravila in pogoje za pripravo in izvedbo 

dejavnosti doma, pravila za ravnanje vzgojiteljev in drugih delavcev Doma Antona Skale 

Maribor v zvezi z izvajanjem vseh dejavnosti z otroki in mladostniki med vzgojno 

izobraževalnim delom, med dejavnostmi v prostorih doma ter v okviru dela zunaj prostorov 

doma.  

Ta pravila in varnostni ukrepi se uporabljajo in izvajajo za dejavnosti, kot so: potovanja, 

ekskurzije, doživljajska pedagogika, športni in kulturni ter naravoslovni dnevi, tabori, 

nastopi, tekmovanja ipd. Organizator dejavnosti je zavod, prireditelj pa je v imenu zavoda 

operativni izvajalec oz. vodja dejavnosti: vzgojitelj, svetovalni delavec, učitelj, varuh-

negovalec (v nadaljevanju vzgojitelj). 

  

II. NALOGE VZGOJITELJEV PRED DEJAVNOSTJO 

2. člen 

(priprava izvedbe dejavnosti doma) 

Vzgojitelj, ki je določen za vodjo in prireditelja dejavnosti, vsaj dan pred izvedbo dejavnosti 

pripravi podrobnejši načrt izvedbe dejavnosti in program. 
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Program vsebuje: časovnico, mesto zbiranja in mesto vrnitve, razdelitev v skupine, aktivnosti 

posamezne skupine in potek, določitev vzgojitelja spremljevalca posamezni skupini, 

zadolžitve delavcev ipd. 

Vodja pripravi tudi izvedbeni varnostni načrt za posamezno dejavnost; v njem so predvidene 

morebitne nevarnosti in ukrepi za preprečevanje nesreč. Pred začetkom dejavnosti načrt 

odobri ravnatelj.  

3. člen 

(posredovanje navodil udeležencem) 

Vodja dejavnosti spremljevalcem, otrokom in mladostnikom  in njihovim staršem posreduje 

ustrezna navodila. Z načrtom izvedbe in izvedbenim varnostnim načrtom seznani vse delavce 

zavoda, ki so določeni kot izvajalci določene dejavnosti oz. kot spremljevalci otrok in 

mladostnikov pri dejavnosti. Prav tako jih opozori na njihove delovne in pogodbene 

obveznosti v zvezi z izvedbo dejavnosti. 

Vodja dejavnosti oz. drug pooblaščen delavec zavoda najkasneje en (1) dan pred odhodom 

oz. pred začetkom izvajanja dejavnosti izroči izvajalcu dejavnosti oz. vzgojitelju 

spremljevalcu: 

-        načrt izvedbe dejavnosti oz. program (načrt in navodila za izvajanje dejavnosti), 

-        seznam udeležencev (otrok in mladostnikov), 

-        izvedbeni varnostni načrt. 

Matični vzgojitelj  najmanj en (1) dan pred načrtovano dejavnostjo seznanijo otroke in 

mladostnike: 

-        s podrobnejšim načrtom izvedbe dejavnosti (z mestom in uro zbiranja, s časom vrnitve, 

potekom aktivnosti, z vzgojitelji spremljevalci ipd.), 

-        z Domskimi pravili (o dolžnostih in prepovedih, hišnem redu šole in vzgojnih ukrepih 

ob kršitvah pravil), 

-        o potrebnem vedenju in ravnanju otrok in mladostnikov, 

-        o pravilih iz tega varnostnega načrta in izvedbenega varnostnega načrta. 

Starši oz. zakoniti zastopniki odločijo o vključitvi svojega otroka ali mladostnika  v določene 

bolj tvegane in nadstandardne dejavnosti s podpisom soglasja. Primeri takih dejavnosti so: 

alpsko smučanje, veslanje z rafti na divji vodi, zahtevnejše gorske ture, ogledi zahtevnejših 

jam, kolesarjenje, jahanje, kopanje, potapljanje in podobne vsebine, ki so namenjene manjšim 

skupinam in jih obvezno vodijo licencirani vodniki (npr. gorski vodnik) oz. učitelji in 

vzgojitelji z ustreznimi licencami. 
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En vzgojitelj spremljevalec je lahko določen za spremljanje največ dvanajst (12) otrok in 

mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju ali največ osem (8) otrok in mladostnikov z 

zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju oz. manj otrok in mladostnikov glede na 

vrsto dejavnosti, kadar se to sklada s pravilnikom o normativih in standardih in priporočili 

stroke. 

Vzgojitelj spremljevalec oz. izvajalec dejavnosti je za otroke in mladostnike odgovoren od 

trenutka, ki je naveden v načrtu izvedbe dejavnosti, ko se pridružijo skupini na mestu zbiranja 

pred odhodom na dejavnost, ves čas na poti in med izvajanjem dejavnosti ter vse do trenutka, 

ki je po izvedbenem načrtu določeno za zaključek dejavnosti, ko se vrnejo na za to določeno 

mesto. 

Izjema so otroci in mladostniki, ki se skupini pridružijo kasneje oz. jo zapustijo prej v skladu 

z izjavo staršev. Za te otroke in mladostnike je vzgojitelj spremljevalec odgovoren od 

njihovega prihoda do odhoda iz skupine v skladu z izjavo staršev. 

Vodja in vzgojitelj spremljevalci opravljajo vse obveznosti in naloge v zvezi z izvedbo 

dejavnosti v skladu s pravili stroke in z vso skrbnostjo ter ves čas skrbijo za varnost in za 

zdravo delo otrok in mladostnikov. 

  

III. NALOGE ORGANIZATORJA DEJAVNOSTI, MATIČNEGA VZGOJITELJA IN 

DOLŽNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV MED DEJAVNOSTJO 

4. člen 

(pravila o mestu zbiranja pred odhodom in o mestu vrnitve z dejavnosti) 

Otroci in mladostniki se pred odhodom na dejavnost zberejo petnajst (15) minut pred 

odhodom ali ob uri, ki je določena v izvedbenem varnostnem načrtu, in sicer na mestu 

zbiranja, ki ga določi vodja oz. prireditelj dejavnosti. S tem jih seznani matični vzgojitelj ali 

organizator dejavnosti ali drug pooblaščeni delavec doma preko pisnih in ustnih obvestil. 

Otroci in mladostniki odidejo na dejavnost z mesta, ki je določeno v načrtu izvedbe 

dejavnosti oz. v izvedbenem varnostnem načrtu. Z dejavnosti se vrnejo na isto mesto, s 

katerega so odšli na dejavnost, razen če je v izvedbenem varnostnem načrtu določeno drugo 

mesto. 

Če se otrok ali mladostnik želi skupini pridružiti na poti ali zapustiti skupino pred prihodom 

na določeno mesto vrnitve, morajo starši oddati matičnemu vzgojitelju pisno prošnjo o 

prevzemu odgovornosti za varnost otroka ali mladostnika pred vključitvijo k skupini oz. po 

predčasnem odhodu iz skupine na predpisanem obrazcu (Priloga 2) najmanj en (1) dan pred 

odhodom. Matični vzgojitelj pri vodji oz. organizatorju dejavnosti preveri, ali je glede načrta 

izvedbe dejavnosti in ob upoštevanju zagotovitve varnosti otroka ali mladostnika mogoče, da 
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se otrok ali mladostnik skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti pred vrnitvijo na za to določeno 

mesto. 

Pri tem matični vzgojitelj upošteva tudi: 

-        zrelost otroka ali mladostnika, 

-        ali je mesto, kjer se želi priključiti oz. zapustiti skupino na poti nazaj v dom, varno, 

-        ali bo otroka ali mladostnika na mestu zapustitve skupine pri vračanju prevzela za to 

sposobna oseba, če oceni, da je to potrebno ipd. (npr. ko nepolnoletna oseba skupino zapusti 

z izstopom iz avtobusa na avtocestnem postajališču, ga morajo obvezno prevzeti starši oz. 

skrbnik). 

Če matični vzgojitelj prošnjo staršev odobri, s tem še isti dan oz. najkasneje zadnji dan pred 

odhodom seznani starše in otroka oz. mladostnika ter vzgojitelja spremljevalca oz. izvajalca. 

Če se otrok oz. mladostnik v skladu s predhodno odobritvijo matičnega vzgojitelja skupini 

pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, odgovornost za varnost otroka oz. mladostnika nosijo 

starši. 

  

IV. IZVEDBENI VARNOSTNI NAČRT 

5. člen 

(ukrepi ob nesreči ali drugih zapletih) 

Vse v prvem členu navedene dejavnosti morajo imeti izdelan pisni načrt izvedbe in izvedbeni 

varnostni načrt. 

Vodja in ostali spremljevalci se morajo držati predvidenih pravil in navodil. Vodja in 

spremljevalci morajo biti usposobljeni za nudenje laične prve pomoči. Imeti morajo komplet 

prve pomoči.  

Starši so dolžni vodje obvestiti o morebitnih posebnostih svojih otrok oz. mladostnikov, ki bi 

lahko vplivale na varnost otrok oz. mladostnikov (bolezni, poškodbe, zdravila, ki jih morajo 

jemati ipd.). 

Ob nesreči vodja oz. tisti, ki je za to usposobljen, najprej ponesrečencu nudi prvo pomoč. Če 

je potrebno, zavaruje kraj nesreče. Ob hujši poškodbi vodja ali spremljevalec pokliče pomoč 

na številko 112 (v Avstriji 140, na Hrvaškem 112 in v Italiji 118) in obvesti vodstvo doma, to 

pa starše. 

Pri klicu na pomoč navedemo: 

-        kdo kliče, 
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-        kaj se je zgodilo, 

-        kje se je zgodilo, 

-        koliko je ponesrečencev, 

-        kakšne so poškodbe, 

-        kakšne so okoliščine na kraju nesreče, 

-        kakšno pomoč potrebujemo. 

Po nesreči vodja izpolni poročilo (zapisnik) o izvajanju ukrepov ob nesreči ali nezgodi in 

napiše poročilo, kjer med drugim navede: 

-        kdaj se je nesreča zgodila, 

-        kako in zakaj je prišlo do nje, 

-        kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest 

idr.), 

-        točno lokacijo nesreče. 

Poročilo odda v tajništvu doma. Starše oz. skrbnike o nezgodi otroka oz. mladostnika obvesti 

zdravstvena služba, v primeru, da je nedosegljiva,vzgojitelj spremljevalec. 

6. člen 

(kršitev varnostnega načrta in navodil za varno izvajanje dejavnosti) 

Če otrok oz. mladostnik med ekskurzijo kljub opozorilom pravil, določenih s tem varnostnim 

načrtom, ne upošteva oz. ogroža svojo varnost, varnost skupine, drugih ljudi, huje krši 

domska pravila, namerno poškoduje ali uničuje stvari ipd., ga vodja lahko odstrani iz 

skupine. V tem primeru gre za hujšo kršitev in o tem obvesti vodstvo doma, to pa starše 

otroka oz. mladostnika.  

Eden  od spremljevalcev mora ostati z otrokom oz. mladostnikom do prihoda staršev oz. se s 

starši dogovori o načinu prevzema otroka oz. mladostnika, če otrok oz. mladostnik zaradi 

slabosti, bolezni ali preutrujenosti ne more nadaljevati poti. V primeru, da starši ne morejo 

priti po otroka oz. mladostnika, vodja dejavnosti o nastali situaciji obvesti domsko 

zdravstveno službo, ki poskrbi, za otrokovo oz. mladostnikovo zdravje. 

Vzgojitelj spremljevalec oz. izvajalec dejavnosti v roku enega delovnega dne po zaključku 

dejavnosti napiše poročilo o kršitvi in kršitelju s podrobnejšim opisom kršitve (kdo, kaj je 

storil in kako, kdaj, kje, morebitna nastala škoda ipd.). 
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Kršitve varnostnega načrta oz. konkretnega načrta izvedbe s strani izvajalcev dejavnosti 

obravnava vodstvo (ravnatelj) na podlagi predhodne analize dogajanja.  

7. člen 

(ukrepi ob vstopu na avtobus oz. v drugo prevozno sredstvo 

med vožnjo in po končani vožnji) 

Neposredno pred odhodom otrok in mladostnikov vsak vzgojitelj spremljevalec oz. izvajalec 

preveri prisotnost otrok in mladostnikov v skupini, za katero je zadolžen. Če ob določeni uri 

za odhod manjka kateri od otrok oz. mladostnikov s seznama udeležencev, o tem 

spremljevalec nemudoma obvesti vodjo oz. organizatorja dejavnosti in ravnatelja. 

Če ob določeni uri za odhod manjka kateri od vzgojiteljev spremljevalcev, zadolžen za 

določeno skupino otrok in mladostnikov, vzgojitelj spremljevalec oz. izvajalec nemudoma 

obvesti tajništvo šole in vodjo oz. organizatorja dejavnosti ter z odhodom počaka, dokler 

skupina ne dobi drugega ustreznega spremljevalca, ki ga določi vodstvo šole oz. vodja 

dejavnosti. 

Na avtobusu ali katerem koli drugem prevoznem sredstvu (v nadaljevanju: avtobus) se otroci 

in mladostniki obnašajo v skladu z domskimi pravili reda ter upoštevajo pravila reda, ki velja 

za prevoze, skrbijo za čistočo in za to, da ne poškodujejo opreme v in na avtobusu. 

Pri vračanju otrok in mladostnikov so vzgojitelji spremljevalci in otroci oz. mladostniki 

dolžni upoštevati in izvajati vsa pravila iz prejšnjih točk. 

Po končanem izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti se otroci in mladostniki v skupini 

vrnejo do avtobusa po poti, ki jo določi vzgojitelj spremljevalec. vzgojitelj preveri prisotnost 

in, če so prisotni vsi otroci in mladostniki, da navodila vozniku za odhod. 

Med vožnjo se na daljših razdaljah naredijo le krajši postanki v trajanju največ 15–30 minut. 

V tem primeru izvaja vzgojitelj spremljevalec vse ukrepe za varnost otrok in mladostnikov, ki 

gredo iz avtobusa, in za tiste, ki ostanejo na avtobusu. 

Prevoz skupine otrok z osebnim vozilom. Skupino otrok sme prevažati z osebnim 

avtomobilom voznik, ki ima najmanj 3 (tri) leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega 

vozila kategorije B. 

Voznik, ki upravlja službeno vozilo mora imeti veljaven potni nalog, podpisan s strani 

ravnatelja in seznam vseh potnikov. Po opravljenem prevozu odda potni nalog in seznam 

potnikov v tajništvu doma. V mapi vozila zabeleži, da je uporabljal službeni avto. 

Med izvajanjem same vsebine vzgojno-izobraževalne dejavnosti otroci/mladostniki ravnajo 

po predhodno predstavljenem urniku ter po neposrednih sprotnih navodilih vzgojiteljev 

spremljevalcev in ne zapuščajo skupine. 
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Na daljših potovanjih, ki vključujejo tudi nočitve, morajo otroci in mladostniki spoštovati 

predhodno predstavljen urnik ter urnik, s katerim je določen čas spanja oz. počitka ter 

neposredna sprotna navodila vzgojiteljev spremljevalcev.  

 

V. PRAVILA GIBANJA SKUPINE V RAZLIČNIH OKOLJIH 

9. člen 

(pravila hoje v skupini) 

Majhna skupina (do 12 otrok in mladostnikov) ima vodjo in spremljevalca. Normativ za 

število spremljevalcev (vključno z vodjo) je en spremljevalec na dvanajst (12) otrok in 

mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju ali največ osem (8) otrok in mladostnikov z 

zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju oz. manj otrok in mladostnikov glede na 

vrsto dejavnosti, kadar se to sklada s pravilnikom o normativih in standardih in priporočili 

stroke. 

10. člen 

(pravila hoje po mestu) 

Pred prečkanjem cest in ulic se otroci in mladostniki posamezne podskupine zberejo ob robu 

ceste in na znak vodje prečkajo cesto ali ulico. Če prehajanje ni urejeno s semaforjem, vodja 

predhodno opozori voznike, da se ustavijo in pustijo skupino čez cesto. Če vsi otroci in 

mladostniki v skupini v času zelene luči na semaforju niso uspeli prečkati ceste, jih skupina 

na drugi strani počaka. 

Preden se otroci oz. mladostniki razidejo, npr. na ogled muzeja ali parka, jih vodja seznani s 

časom in mestom ponovnega zbora. Vzgojitelj spremljevalec oceni ali so otroci ali 

mladostniki, ki jih spremlja sposobni, da se samostojno razidejo za določen čas ali ne. 

Za mladostnike, za katere vzgojitelj spremljevalec oceni, da so sposobni krajši čas biti sami, 

lahko vodja odredi prosti čas (za kosilo, nakupe oz. ogled mesta po lastni izbiri), mora pa 

določiti kraj in mesto ponovnega zbora ter mladostnike opremiti z osnovnimi navodili za 

varno gibanje. Določiti mora tudi čas ponovnega zbora na določenem mestu.  

Otrok oz. mladostnik se brez dovoljenja vzgojiteljev ne sme nikamor oddaljiti. 

Ob težji poškodbi ali zdravstvenih težavah otroka oz. mladostnika spremljevalec pokliče 

reševalno službo. Dokler otrok oz. mladostnik ni primerno zdravstveno oskrbljen, eden od 

spremljevalcev ostane z njim, če je prisoten domski zdravstveni delavec, on prevzame to 

odgovornost. Če je otrok oz. mladostnik  težje poškodovan ali hospitaliziran, spremljevalec o 

tem obvesti vodstvo doma, to pa otrokove oz. mladostnikove starše. Če je prisoten domski 

zdravstveni delavec, on prevzame odgovornost spremljevalca in če vodstvo ni dosegljivo tudi 
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nalogo vodstva doma. Če ni drugih možnosti vodja dejavnosti obvesti starše o nesreči oz. 

bolezni otroka oz. mladostnika. 

11. člen 

(pravila za varnejšo udeležbo pešcev v prometu) 

Pešci uporabljajo prometne površine, namenjene hoji. Če na vozišču ali ob njem ni pasu za 

pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti 

ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov koles s pomožnim motorjem. 

Pešci ne hodijo po vozišču ali se zadržujejo na njem, prav tako ne smejo nanj nenadoma 

stopiti. Izjemoma lahko hodijo po vozišču le tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske 

steze. 

Pešci hodijo ob levem robu vozišča v smeri hoje. Izjemoma lahko hodijo po desni strani 

vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.). 

Pešci morajo prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen manj kot 100 metrov. 

Vozišča zunaj prehoda za pešce se ne sme prečkati, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju 

loči neprekinjena ločilna črta. 

Vozišče se prečka brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden pešec stopi na vozišče, se mora 

prepričati, ali to lahko varno stori. 

 

VII. UKREPI MED SMUČANJEM OZ. DESKANJEM 

14. člen 

(pravila za varno smučanje in deskanje) 

Ravnatelj določi vodjo smučanja in deskanja (v nadaljevanju: smučanje), ki mora imeti 

veljavni izpit smučarskega učitelja ali je učitelj ŠVZ, in po enega spremljevalca, ki ima prav 

tako veljaven izpit za smučarskega učitelja na šest (6) otrok im mladostnikov, ki znajo 

smučati in štirje (4) otroci in mladostniki ki so začetniki,  

Vodja izdela načrt smučanja. Z njim in s pravili seznani spremljevalce in otroke oz. 

mladostnike. Vodja in spremljevalci si izmenjajo številke svojih mobilnih telefonov. Vsak 

spremljevalec ima seznam in mobilne številke otrok in mladostnikov svoje skupine in 

številke staršev, hkrati pa lahko svojo številko posreduje otrokom in mladostnikom. 

V načrtu smučanja je določeno zbirno mesto, kjer je ves čas dežuren eden od spremljevalcev. 

Lahko se dogovorijo, da je vodja aktivnosti ves čas dosegljiv preko mobilnega telefona. 

Smučarji morajo hitrost smučanja prilagoditi znanju in zahtevnosti terena, da ne ogrožajo 

sebe in drugih. Smučanje je dovoljeno samo po urejenih in odprtih progah. 
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Otroku oz. mladostniku, ki kljub opozarjanju krši pravila in navodila, vodja smučanja 

odvzame smučarsko karto in o tem obvesti vodstvo doma, to pa otrokove oz. mladostnikove 

starše. Ob prepovedi smučanja otrok oz. mladostnik do konca smučanja počaka pri dežurnem 

spremljevalcu na zbirnem mestu. 

Smučarji in deskarji ves čas smučanja dosledno upoštevajo deset pravil Mednarodne 

smučarske zveze: 

1. Obzirnost do drugega: smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali poškoduje drugega. 

2. Smučarsko znanje: smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi. Svojo 

hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojemu znanju, terenskim, snežnim in vremenskim 

razmeram ter gostoti prometa na smučišču. 

3. Izbira smučine: smučar, ki prihaja od zadaj, mora smer svoje vožnje izbrati tako, da ne 

ogroža smučarjev pred seboj. 

4. Prehitevanje: prehitevanje je dovoljeno od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar le, če 

je razdalja dovolj velika, da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za vsa njegova 

gibanja. 

5. Nadaljevanje smučanja: smučar, ki želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi po njem 

spet zapeljati ali se po njem vzpenjati, se mora prepričati navzgor in navzdol, da to lahko stori 

brez nevarnosti zase in za druge. 

6. Ustavljanje: smučar se mora izogibati ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če to ni 

nujno potrebno. Smučar, ki tam pade, se mora čim hitreje umakniti oz. opozoriti na svojo 

navzočnost. 

7. Vzpenjanje in sestopanje: smučar, ki se vzpenja ali spušča peš, mora to storiti na robu 

smučišča. 

8. Upoštevanje označb: smučar mora upoštevati vse znake in signalizacijo. 

9. Pomoč pri nesreči: ob nezgodi je vsak smučar dolžan pomagati. 

10. Dolžnost legitimiranja: vsak smučar, če je priča ali udeleženec, odgovoren ali ne, se 

mora v primeru nezgode legitimirati. 

Število postankov naj bo odvisno od počutja in utrujenosti. Po skupnem daljšem počitku (do 

30 min) je ponovno potrebna nekoliko večja pazljivost pri prvem naslednjem spustu. 

15. člen 

(ravnanje ob nesreči) 
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Posameznik, ki se lažje poškoduje ali ima zdravstvene težave, za pomoč prosi dežurnega 

spremljevalca. Največ nesreč se zgodi na začetku oz. koncu smučanja, zato je v tem času 

potrebna še posebna previdnost in pozornost vodje ter spremljevalcev. 

Ob hujši nesreči ponesrečenca zavarujemo tako, da na razdalji približno pet metrov nad njim 

v sneg zapičimo prekrižane smuči. En član spremljevalne ekipe ostane pri ponesrečencu. 

Drugi član gre do dežurnega spremljevalca in ga obvesti o nesreči (lahko tudi po telefonu). 

Dežurni spremljevalec o nesreči obvesti zdravniško službo na smučišču. Nato obvesti vodjo 

in skupaj sprejmeta nadaljnje ukrepe. 

Odgovorni vodja po nesreči izpolni obrazec o izvajanju ukrepov ob nesreči ali nezgodi in 

napiše poročilo, v katerem med drugim navede: 

‒        kdaj se je nesreča zgodila, 

‒        kako in zakaj je prišlo do nje, 

‒        kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest 

idr.), 

‒        točno lokacijo nesreče. 

 

VIII. UKREPI MED DRSANJEM 

 16. člen 

(pravila za varno drsanje) 

Ravnatelj določi vodjo drsanja. Vodja in spremljevalci na aktivnosti drsanja so vzgojitelji ali 

drugi strokovni delavci, ki imajo ustrezno izobrazbo za to dejavnost. 

Normativ za spremljevalce je dvanajst (12) otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju na 

enega spremljevalca in osem (8) otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo na 

enega spremljevalca razvoju oz. manj otrok in mladostnikov glede na vrsto dejavnosti, kadar 

se to sklada s pravilnikom o normativih in standardih in priporočili stroke. 

Vodja izdela načrt aktivnosti. Z njim in s pravili seznani spremljevalce in otroke oz. 

mladostnike.  

Vodja in spremljevalci seznanijo otroke in mladostnike s pravil obnašanja na drsališču. 

Posebno pozornost naj namenijo postopkom v obuvalnici in redu na ledeni ploskvi. 

Otroku oz. mladostniku, ki kljub opozarjanju krši pravila in navodila, vodja drsanja odvzame 

drsalke, obvesti njegovega matičnega vzgojitelja, le-ta pa odredi vzgojni ukrep za otroka oz. 

mladostnika.  
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17. člen 

(ravnanje ob nesreči) 

Ob hujši nesreči ponesrečenca zavarujemo po navodilih osebja na drsališču. En član 

spremljevalne ekipe ostane pri ponesrečencu. Drugi član o nesreči obvesti reševalce. Nato 

obvesti vodjo in skupaj sprejmeta nadaljnje ukrepe. 

Odgovorni vodja po nesreči izpolni obrazec o izvajanju ukrepov ob nesreči ali nezgodi in 

napiše poročilo/zapisnik, v katerem med drugim navede: 

‒        kdaj se je nesreča zgodila, 

‒        kako in zakaj je prišlo do nje, 

‒        kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest 

idr.), 

‒        točno lokacijo nesreče. 

 

IX. PRAVILA ZA VARNO KOLESARJENJE 

18. člen 

(splošna navodila) 

Ravnatelj določi vodjo kolesarjenja in spremljevalca. 

Vodja izdela načrt kolesarjenja, v katerem so opisani: pot, predvideni postanki in cilj 

kolesarjenja. Z načrtom in s pravili vodja seznani spremljevalce in otroke oz. mladostnike. 

Pred odhodom ga odda ravnatelju. 

Vodja ali spremljevalec imata s seboj komplet prve pomoči. 

19. člen 

(posebna navodila) 

V skupini je največ šest (6) otrok in mladostnikov, na čelu skupine vozi vodja, skupino 

zaključuje spremljevalec. Preostali spremljevalci so razporejeni v skupine in so  zadolženi za 

tri (3) otroke in mladostnike. 

Vodja,  in vsi spremljevalci morajo nositi odsevne jopiče. 

K obvezni opremi vsakega kolesarja spadajo: 

‒        čelada, 

‒        hlače, ki ne ovirajo gonilnega mehanizma, 



 

12 
 

‒        torbica z osnovnim orodjem (kolesarski univerzalni ključ, pribor za krpanje zračnice, 

ključ za popravilo pretrgane verige), 

‒        mini tlačilka, 

‒        kolesarski nahrbtnik s pijačo proti dehidraciji, vetrovko in spodnjim perilom, 

-     odsevni jopič.  

Kolo mora biti tehnično brezhibno. Imeti mora: 

‒        zanesljive zavore, 

‒        dobre pnevmatike, 

‒        čvrsto pritrjeni krmilo in sedalo, 

‒        delujočo svetilko, 

‒        zadnjo utripajočo luč, 

‒        odbojna stekla. 

Spremembo smeri kolesarji nakažejo z iztegnjeno roko. Noge so med vožnjo vedno na 

pedalih. 

Vodja narekuje hitrost vožnje in odreja počitke. Otroci in mladostniki vozijo drug za drugim, 

ne prehitevajo niti ne zaostajajo. Vzporedna vožnja dveh ali več otrok oz. mladostnikov ni 

dovoljena. 

Vožnja ves čas poteka v skladu s prometnimi predpisi in z razmerami na cesti. 

Prečkanje ceste je dovoljeno samo v urejeni skupini peš ob kolesu. Diagonalno prečkanje 

ceste na kolesu ni dovoljeno. 

Hitrost vožnje se prilagodi zmogljivosti najslabših v skupini (vodja ne sme prevzeti ritma, ki 

mu ga nehote vsiljujejo otroci oz. mladostniki tik za njim). 

Ob dežju ali močnem vetru vodja vožnjo prekine, dokler se razmere ne izboljšajo. 

Otrok oz. mladostnik, ki ne upošteva pravil ali nima ustrezne opreme oz. brezhibnega kolesa 

se ne more udeležiti dejavnosti. Vodja dejavnosti avtonomno odloči, kdo lahko sodeluje na 

dejavnosti. 

20. člen 

(ukrepi ob nesreči) 

Vodja ponesrečencu nudi prvo pomoč, spremljevalec zavaruje mesto nesreče, preostali otroci 

in mladostniki pa se odstranijo s ceste. Če je potrebno, vodja ali spremljevalec pokliče 
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strokovno pomoč in o nesreči obvesti vodstvo doma in  zdravstveno službo doma, le-ta pa 

otrokove oz. mladostnikove starše. 

Po nesreči vodja izpolni obrazec o izvajanju ukrepov ob nesreči ali nezgodi in napiše 

poročilo, v katerem med drugim navede: 

‒        kdaj se je nesreča zgodila, 

‒        kako in zakaj je prišlo do nje, 

‒        kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest 

idr.), 

‒        točno lokacijo nesreče. 

X. PRAVILA PRI IZVAJANJU VODNIH AKTIVNOSTI 

21. člen 

(splošna navodila) 

Učenje plavanja lahko izvaja učitelj športne vzgoje (vaditelj oz. učitelj plavanja). Aktivnosti 

ob vodi lahko izvajajo vzgojitelji v urejenem bazenu ali na urejeni plaži z reševalno službo.  

En spremljevalec je zadolžen za največ tri (3) otroke in mladostnike neplavalce in največ šest 

(6) otrok in mladostnikov plavalcev. 

Če je v programu ekskurzije kopanje oz. plavanje, se to lahko izvede samo na urejenih 

kopališčih z reševalno službo. 

Veslanje na mirnih (kajak, sit on top kanu) in divjih vodah (raft) se lahko izvaja le s 

profesionalnimi izvajalci, ki zagotavljajo primerna plovila in zaščitno opremo za vse 

udeležence in strokovno vodenje oz. inštrukcije za udeležence. 

Krmarji imajo obvezno opravljen izpit za strokovnega delavca, tj. vodnika rafta z veljavno 

licenco. 

  

XI. VARNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV V TELOVADNICI IN NA ŠOLSKEM 

IGRIŠČU 

22. člen 

(splošna navodila) 

V telovadnici mora biti pregledano in popravljeno telovadno orodje, da zaradi njega ne bi 

prišlo do nezgode. Vsako okvaro orodja med šolskim letom je treba javiti hišniku, med tem 

pa se takšnega telovadnega orodja ne sme uporabljati. 
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Igrišče pri domu in naprave na njem morajo biti ustrezno urejene. 

Učitelji pri vajah skrbijo za varno izvedbo, tako da varujejo sami ali s pomočjo otrok in 

mladostnikov. 

V telovadnici in na igrišču otroci in mladostniki ne smejo biti brez nadzora. 

 

XII. VARNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV  PRI DELAVNI VZGOJI 

23. člen 

(delavna vzgoja) 

Vzgojitelj otroke in mladostnike pravočasno ustrezno pouči o nevarnostih, značilnih za 

dejavnost delavne vzgoje.  

Pouči jih tudi o možnih posledicah, do katerih lahko pride pri nepravilnem, nepazljivem, 

neodgovornem ali malomarnem delu. 

Vzgojitelji se temeljito pripravijo na aktivnost. Pri tem upoštevajo varnostna navodila. Pred 

aktivnostjo preverijo, ali je z rekviziti, ki jih nameravajo uporabiti, vse v redu. 

Posebno skrbno nadzirajo nevarne snovi. Pri delu, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, 

zagotovijo ustrezno zračenje. 

Brez vednosti vzgojitelja otrok oz. mladostnik ne zapuščajo delovnega mesta. 

Vzgojitelji ves čas vodijo, spremljajo in nadzorujejo delo dijakov.  

Otrokom in mladostnikom priporočamo, da so nezgodno zavarovani. 

  

XIII. DRUGO 

25. člen 

(obveščanje o okvarah) 

Vzdrževalec opreme, hišnik in vsak zaposleni je dolžan ravnatelju sporočiti vse 

pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost v domu. To je še zlasti pomembno, ko pride do 

poškodbe električnih inštalacij, naprav, strojev, opreme, igral, poškodovanja delov stavbe, 

stekla ali do uničenja oznak za smeri izhoda v sili, navodil za varno delo in drugih oznak, ki 

vplivajo na varnost. 

Otroci in mladostniki so dolžni o omenjenih pomanjkljivostih obvestiti vzgojitelje oz. druge 

delavce doma.  
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26. člen 

(druge motnje otrok in mladostnikov) 

Normativi, ki se razlikujejo po stopnji motnje otroka ali mladostnika smiselno veljajo tudi za 

ostale motnje in ne samo za motnjo v duševnem razvoju. 

 

XIV. SEZNANITEV Z VARNOSTNIM NAČRTOM 

27. člen 

(končne določbe) 

Domska skupnost se s pravili varnosti in varnostnimi ukrepi seznani na prvem sestanku v 

vsakem šolskem letu. Otroke in mladostnike seznani s tem aktom in pravili matični vzgojitelj, 

prav tako starše na prvem roditeljskem sestanku vsako šolsko leto posebej. 

Vsi otroci in mladostniki  se na njim razumljiv način seznanijo z določili tega akta v prvem 

tednu bivanja v domu oz. vzgojitelji prvi teden v novem šolskem letu preverijo poznavanje 

varnostnih pravil. Otroci in mladostniki, ki to zmorejo, potrdijo seznanjenost s pravili tega 

akta s podpisom v evidenčnem listu.. 

Svet staršev se s pravili varnosti in varnostnimi ukrepi seznani na prvi seji sveta staršev v 

šolskem letu. Starši se s pravili varnosti in varnostnimi ukrepi seznanijo z objavo na spletni 

strani zavoda oz. doma. 

Delavci šole se s pravili varnosti in varnostnimi ukrepi seznanijo na konferenci in preko 

spletne strani zavoda, kjer so objavljena od dne 7. 3. 2016 dalje. 

 

 

 

 

Maribor, 19.2.2016 

Dokument je pripravila predsednica sindikata Vesna Kolenko in ravnateljica doma. 

Strokovni in drugi strokovni delavci so bili povabljeni k razpravi o dokumentu preko e-maila, 

dne 2. februarja 2016.  

Spremenjenega in dopolnjenega so ga strokovni delavci sprejeli na strokovni konferenci v 

petek, 19. 2. 2016. 
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Ravnateljica Doma Antona Skale Maribor, dr. Marica Horvat, ga je sprejela 19.2.2016. 

Dokument je bil predstavljen na Svetu staršev v torek, 1.3. 2015. 

Otrokom in mladostnikom predstavijo dokument vzgojitelji v skupinah. 

Predloge in pripombe, ki bi kakor koli izboljšali prometno varnost otrok in mladostnikov, 

sporočite vodstvu šole.  Dokument smo pripravili z namenom, da bi poskrbeli za varnost. 

 

 

 

 

 

 


