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Pravila uporabe garderobnih omaric 

 
 
1. člen  

Učenci od 5. do 9. razreda dobijo na začetku šolskega leta v uporabo garderobno 
omarico in šifro. Lastnik posamezne omarice je tandem učencev, ki ima v uporabi 
omarico do konca šolanja v osnovni šoli. Namen uporabe garderobne omarice je  
izvajanje ločenega shranjevanja lastnine učencev, varnost lastnine pred 
poškodovanjem, krajo ali uničenjem, vendar je učenec za omarico in lastnino 
odgovoren sam. 
 
2. člen 

Omarice so označene s številkami in imajo svojo  kodo – šifro. Ob prevzemu šifre 
učenec podpiše izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s pravili uporabe garderobne 
omarice. Učenec za dodeljeno omarico in šifro osebno odgovarja. Pravila so 
objavljena na spletni strani šole.  
 
3. člen  

V garderobnih omaricah učenci shranjujejo obleko, obutev, šolske potrebščine, 
športno opremo in  
dežnike. Za osebne predmete šola ne prevzema odgovornosti.  
V garderobnih omaricah učenci ne smejo hraniti živil, alkohola, cigaret, drog, 
pirotehničnih sredstev in ostrih predmetov, …  
 
4. člen  

Menjava omaric in šifer ni dovoljena.  
Garderobne omarice ne smejo biti popisane, pobarvane, namerno odrgnjene ali kako 
drugače  
poškodovane. Na njihovi zunanji strani ne sme biti osebnih oznak kot so npr. 
nalepke z imeni. Omarica ne sme biti popisana, pobarvana oz. kako drugače 
označena, namerno odrgnjena ali kako drugače poškodovana.  
Za vsako namerno storjeno škodo odgovarja uporabnik omarice. O storjeni škodi 
šola obvesti starše povzročitelja škode.  
Stroške poškodovanja omarice oz. popravila te poravna učenec oziroma njegovi 
starši/skrbniki.  
 
 
 
 



5. člen  

Razredniki enkrat mesečno, praviloma v času razrednih ur, opravijo ogled 
notranjosti garderobnih omaric, in sicer ob prisotnosti učencev – uporabnikov 
omaric.  
Ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali razrednik lahko iz posebej utemeljenih razlogov 
opravijo splošen nenapovedan ogled notranjosti garderobnih omaric brez prisotnosti 
učenca. Ob pregledu morajo ostati učenčeve osebne stvari nedotaknjene.  
 
 
6. člen  
Če učenec ne ravna v skladu s pravili o uporabi garderobne omarice, izgubi pravico 
do uporabe te. V tem primeru mora obutev in obleko hraniti na starih garderobnih 

obešalih.  
 

7. člen  

 
Ob koncu šolskega leta učenec zapusti urejeno, čisto, nepoškodovano in prazno 
omarico. Pregled opravi razrednik/sorazrednik, ki si tudi ogleda stanje oddane 
garderobne omarice.  
 
8. člen  

Ta pravila sprejme ravnatelj šole.  
 
 

Polzela, 1. 9. 2017 
          Ravnateljica 
         mag. Bernardka Sopčič 
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IZJAVA  O UPORABI GARDEROBNIH OMARIC 

 

Podpisani/a _____________________________________, učenec/ka ________ razreda  
                                                          (Ime in priimek učenca/ke)   

izjavljam, da: 

- prevzemam šifro in z njo pravico do uporabe garderobe omarice označene s  

številko __________, 

- sem seznanjen/a s pravili uporabe garderobnih omaric, 

- ne bom kršil/a pravil hišnega reda, pravil šolskega reda in pravil uporabe 

garderobnih omaric, 

- bom v skladu s pravili odgovorno in skrbno uporabljal garderobno omarico, 

- se mi odvzame pravica do uporabe omarice, če po svoji krivdi ne izpolnjujem 

obveznosti iz tega dogovora. 

 

                                                                                                             Podpis učenca/ke: 

 

                                                                                                      ________________________ 

                                                                                                              Podpis razrednika: 

 

                                                                                                      ________________________ 

 

 

Polzela, ____________________                                          


