
HIŠNI RED POČITNIŠKEGA CENTRA VIRC POREČ 

 
Od vseh udeležencev letovanja organizator letovanja pričakuje dosledno upoštevanje Hišnega reda. K 
upoštovanju so zavezani otroci, njihovi starši ali skrbniki, pedagoško, zdravstveno in tehnično osebje ter drugi 
gosti, ki morda hkrati letujejo v VIRC Poreč. 
 

1.    DNEVNI RED ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
NA LETOVANJU V VIRC POREČ 

 
8.00   PREBUJANJE, UMIVANJE, POSPRAVLJANJE 
8.30  –  9.30  ZAJTRK 
   SESTANEK Z VZGOJITELJEM (dnevne aktivnosti, dvig denarja) 
   PO POTREBI OBISK AMBULANTE  

ODHOD NA PLAŽO 
9.00  –  12.00  KOPANJE IN DRUGE AKTIVNOSTI NA PLAŽI 
12.00 – 12.30  VRAČANJE S PLAŽE 
12.30 – 13.30  KOSILO (1. skupina ob 12.30, 2. skupina ob 13.00) 
13.30 – 15.00  POPOLDANSKI POČITEK – DELAVNICE PO PROGRAMU IZMENE  
15.00 – 18.00  ODHOD NA PLAŽO, KOPANJE, MALICA 
18.00 – 18.30  VRAČANJE S PLAŽE 
19.00 – 19.30  VEČERJA (1. skupina ob 19.00, 2. skupina ob 19.30) 

PO VEČERJI PO POTREBI OBISK AMBULANTE 
20.00 – 22.00  VEČERNI PROGRAM, PRIREDITVE 
22.00 – 22.30  PRIPRAVA ZA SPANJE 
22.30   SPANJE 
*IZJEMOMA PO DOGOVORU OD 21.00 DO 24.00 ZABAVA V DISKU VIRC. 

 
 
 

2.                 DNEVNI RED ZA VZGOJITELJE 
NA LETOVANJU V VIRC POREČ 

 
7.00   BUJENJE PEDAGOŠKEGA OSEBJA 
7.15  SESTANEK PEDAGOŠKEGA OSEBJA 
8.00  BUJENJE OTROK 
8.30 - 9.30 ZAJTRK - pomoč pri postrežbi otrok 
  POSPRAVLJANJE SOB 
  SESTANEK S SKUPINO - OTROKI 

PO POTREBI OBISK AMBULANTE z otroki,  
ODHOD NA PLAŽO S SKUPINAMI 

9.00 - 12.00 KOPANJE IN DRUGE AKTIVNOSTI NA PLAŽI - nadzor, spodbujanje in vodenje aktivnosti 
12.00 - 12.30 VRAČANJE S PLAŽE 
12.30 - 13.30 KOSILO PO SKUPINAH - pomoč pri delitvi hrane, organiziranje pospravljanja 
13.30 - 15.00 POPOLDANSKI POČITEK – vodenje delavnic po programu izmene, priprava za večerne 

programe, možnost za sestanek 
14.30  PREVZEM POPOLDANSKE MALICE 
15.00 - 18.00 ODHOD NA PLAŽO, KOPANJE 
18.00 - 18.30 ODHOD S PLAŽE, PRIHOD V VIRC 
19.00 - 19.30 VEČERJA PO SKUPINAH, po večerji po potrebi obisk ambulante z otroki 
20.00 - 22.00 VEČERNI PROGRAM, PRIREDITVE  . . . - aktivno sodelovanje s skupino 
22.00 - 22.30 PRIPRAVA SKUPINE ZA SPANJE 
22.30 - 24.00 SPANJE  
*IZJEMOMA PO DOGOVORU OD 21.00 DO 24.00 ZABAVA V DISKU VIRC - dežurstvo 
 
 
3. Počitniški center VIRC Poreč je lociran v neposredni bližini strnjenega naselja mesta Poreč, ki z občinskimi 
odloki zagotavlja prebivalcem ter obiskovalcem javni red in mir. K spoštovanju mestnega javnega reda in miru 
so zato zavezani vsi posamezniki, meščani in obiskovalci Poreča, kakor tudi upravljavci gostinskih in drugih 
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objektov. K spoštovanju občinskih predpisov so tako zavezani tudi obiskovalci centra VIRC, in ker so udeleženci 
letovanj (otroci in spremljevalci) v VIRC Poreč napoteni s strani ZPM Maribor, prav ZPM Maribor z lastnimi 
navodili in pričakovanji še dodatno vzpostavlja urejen sistem za varno letovanje otrok. Letovanje poteka v 
Republiki Hrvaški (R Hrvaška), ki ima podobne predpise kot Republika Slovenija, vendar je dejstvo, da smo v 
Poreču in nasploh v R Hrvaški tujci. Za primere kršitev predpisov s strani tujcev so postopki veliko bolj 
komplicirani, zato so dobri odnosi s sosedi iz okolice VIRC-a zelo pomembni in je potrebno takšne tudi vzdrževati. 
 
4. Odstopanj od predpisanega dnevnega reda naj bo čim manj, predvsem kar se tiče odhajanja k počitku. 
Dopoldansko ali popoldansko kopanje lahko vzgojitelj skupine v dogovoru s pedagoškim vodjo izjemoma 
nadomesti z ustrezno usmerjenimi aktivnostmi, ki pa ne smejo motiti delovnih procesov zaposlenih v 
počitniškem centru. 
 
5. Varnost letujočih otrok in mladostnikov je temeljna skrb, kateri vsi spremljevalci namenijo največjo 
pozornost. Ko skupina odhaja iz centra VIRC (na plažo, na izlet, v mesto, na sprehod …), otroci ne zapuščajo 
skupine in upoštevajo pravila prometnega režima. Za varnost na letovanju skrbi predvsem pedagoški del 
spremljevalcev, upoštevati pa je potrebno tudi navodila in pričakovanja zdravstvenega osebja ter upravnika 
centra VIRC. Varnost zagotavljajo vsi spremljevalci, še posebej dežurni vzgojitelji, ki svoje naloge opravljajo 
skladno z razporedom dežurstev.  
Z ukrepi, ki jih prinaša Hišni red, se zagotavlja osebna varnost udeležencev letovanja, varovanje njihovih stvari in 
tudi varovanje njihove osebne integritete. 
 
6. Zaradi narave bivanja v počitniškem domu ZPM Maribor ne prevzema odgovornosti in ne odgovarja za 
izgubljene ali odtujene predmete. ZPM Maribor že ob sprejemanju prijav na letovanje, posebej pa še na 
sestankih vzgojiteljev s starši in otroki pred odhodom na letovanja, odsvetuje, da bi imeli otroci s seboj dražje 
predmete (i-pode, fotoaparate, DVD predvajalnike, prenosne računalnike, mobilne telefone in podobno) in 
dragocene ali dražje osebne stvari (obleke, obuvala, nakit), saj lahko pride do izgube, zamenjave, poškodb in 
podobno.  
 
7. Zaradi varnosti prehajanje otroka iz spalnega objekta, kjer je nameščen s svojo skupino, v drugi spalni objekt 
ni dovoljeno. Tudi prehajanje otrok iz svoje sobe v sobe  otrok iz drugih skupin ni zaželjeno, razen če za to ni 
podan utemeljen razlog (po napotilu vzgojitelja, ob dežurstvu otrok in podobno). 
Vstop v objekte, kjer bivajo otroci in spremljevalci, obiskovalcem ni dovoljen, razen ob predhodnem dovoljenju 
pedagoškega vodje in v spremstvu vzgojitelja. Starši, ki obiščejo otroka, morajo svoj prihod prijaviti na recepciji, 
ki o obisku obvesti pedagoškega vodjo ali pomočnika. Staršem se obiski otrok v času letovanja odsvetujejo, v 
VIRC-u pa praviloma ne morejo bivati. 
 
8. Vsako predčasno otrokovo zapustitev letovanja ali morebitni kasnejši prihod otroka v izmeno je treba 
sporočiti v recepcijo VIRC-a in zabeležiti na posebnem obrazcu, ki ga ima pedagoški vodja. Starši ali od staršev 
pisno pooblaščene osebe, ki vzamejo otroka iz izmene na svojo ali otrokovo željo, ali odpeljejo otroka zaradi 
izrečenega disciplinskega ukrepa, morajo na posebni izjavi navesti vzrok in izjavo podpisati. Vzgojitelj mora o 
namenu staršev ali od staršev pooblaščene osebe, da želi trajno ali začasno odpeljati otroka iz izmene, obvezno 
obvestiti pedagoškega vodjo ali njegovega pomočnika. 
 
9. Osebni dokumenti otrok morajo biti v času izmene shranjeni v železni blagajni v oziroma pri recepciji VIRC-a. 
Osebne dokumente odda in prevzame v recepciji vzgojitelj posamezne skupine.  ZPM Maribor priporoča,  da tudi 
vzgojitelji hranijo osebne dokumente v železni blagajni.  
Denar otrok prevzamejo vzgojitelji od staršev in ga shranijo v posebnih blagajnah, ki so nameščene v sobi z 
rekviziti in materiali. V kolikor starši ne predajo denarja vzgojiteljem, ZPM Maribor za denar ne odgovarja. 
Prevzem denarja in način izdaje v vsaki izmeni določi pedagoški vodja. Vzgojitelj oziroma oseba, ki je zadolžena 
za hrambo in izdajo denarja, za slednjega tudi odgovarja in ob prejemu ter izdaji denarja zahteva podpis staršev 
ali otroka. 
 
10. Uporaba mobilnih telefonov je na letovanju omejena. Praviloma otroci svoje mobilne telefone oddajo 
vzgojitelju, ki vse mobilne telefone spravi na varno na posebej za to določeno mesto, in jih otrokom izroči ob 
posebej dogovorjenem času. Uporaba mobilnih telefonov je otrokom v času nočnega počitka prepovedana. 
Odstopanja od režima uporabe mobilnih telefonov in drugih naprav bo sankcionirana z odvzemom naprave. 
Odvzeto napravo bo vzgojitelj otroku ali staršu vrnil zadnji dan letovanja oziroma ob prihodu v Maribor. 
V kolikor otrok ne bo imel s seboj mobilnega telefona, bodo spremljevalci v izmeni poskrbeli, da bo otroku 
najmanj enkrat v izmeni omogočena telefonska komunikacija s starši. Način, kako bo to izvedeno, bo sporočen 
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staršem in otrokom z dopisom in na obveznem sestanku pred odhodom na letovanje. 
ZPM Maribor priporoča otrokom in staršem druge oblike komunikacije, predvsem pisanje preko navadne in 
elektronske pošte. Elektronsko pošto lahko starši pošiljajo na posebni e-poštni naslov, ki je v ta namen 
vzpostavljen v centru VIRC. 
 
11. Uporaba fotoaparatov in drugih naprav z možnostjo fotografiranja je na letovanju prav tako omejena. 
Praviloma je fotografiranje udeležencev letovanja dovoljeno le ob posebej organiziranem fotografiranju ali na 
javnih dogodkih, ki so organizirani v sklopu letovanja, sicer pa le ob posebnem dovoljenju posameznega 
udeleženca. Nepooblaščeno fotografiranje, posredovanje fotografij tretjim osebam ali javnosti na kakršen koli 
način, vključno z objavo fotografij na svetovnem spletu, ni dovoljeno. Naprava, ki omogoča takšno fotografiranje 
ali je bilo z njo prekršeno pravilo o dovoljenem načinu fotografiranja, bo odvzeta na način, kot je v predhodni 
točki opisano za mobilni telefon. 
Fotografiranje otrok za potrebe ZPM Maribor, vključno z javno objavo v medijih, na spletni strani ZPM Maribor 
ali uradni Facebook strani izmene, odobri pedagoški vodja v sodelovanju s strokovno službo ZPM Maribor na 
osnovi podpisane ustrezne izjave staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov. 
 
12. Center VIRC zagotavlja prehrano za vegetarijance, ne pa tudi za posebne oblike vegetarijanstva. 
Vegetarijanstvo otroka opredelijo starši, skrbniki ali zakoniti zastopniki na prijavnici za letovanje in ZPM Maribor 
takšno opredelitev brez zadržkov sprejema. V kolikor gre za otrokovo izbiro vegetarijanske oblike prehrane med 
letovanjem, ZPM Maribor takšno odločitev spoštuje, vendar jo lahko predhodno preveri tudi pri starših. Ker 
mora biti število vegetarijanskih obrokov v VIRC javljeno že pred začetkom izmene, ZPM Maribor lahko upošteva 
le pravočasno pridobljene podatke.  
ZPM Maribor zagotavlja tudi dietno prehrano, vendar izključno na osnovi konkretnega napotila otrokovega 
zdravnika na letovanje ali s pisnimi napotki zdravnika specialista, in ima za to v VIRC-u usposobljeno kuharsko 
osebje. V kolikor je dieta takšna, da je center VIRC z znanjem svojih zaposlenih, s tehnološkimi in drugimi 
postopki ne more zagotoviti, ZPM Maribor lahko odkloni sprejem otroka na letovanje oziroma obvesti starše, da 
ustrezne dietne prehrane ne more zagotoviti. ZPM Maribor sprejme ustrezno odločitev na podlagi zdravnika, ki 
je prisoten v izmeni. 
 
13. Za otroke in mladostnike, ki letujejo v centru VIRC, velja absolutna prepoved ponujanja, posredovanja, 
prodajanja ter uživanja ali posedovanja drog, od zdravnika nepredpisanih pomirjeval ali opojnih substanc ter 
alkoholnih pijač in poživil. Morebitno uživanje energetskih napitkov je prav tako omejeno. O morebitnih 
terapijah z zdravili, ki jih prinašajo otroci na letovanje od doma, morajo starši obvezno obvestiti otrokovega 
vzgojitelja. Vzgojitelj mora o svojem morebitnem dvomu o kompetenci spremljanja terapije obvestiti 
pedagoškega vodjo in zdravnika izmene. 
Vsem odraslim osebam, ki bivajo ali delajo v VIRC -u, je prepovedano vsakršno posredovanje, ponujanje ali 
prodaja drog, pomirjeval, opojnih substanc, cigaret in alkoholnih pijač otrokom ali mladostnikom. 
 
14. V VIRC-u otrokom kajenje ni dovoljeno. Neupoštevanje tega pravila bo praviloma sankcionirano in bodo o 
tem početju obveščeni starši, skrbniki ali zakoniti zastopniki otroka. Morebitno ponavljanje kršitve po tem 
določilu je lahko razlog za vzgojni ukrep napotitve otroka z letovanja domov. 
Odraslim osebam je kajenje dovoljeno le na posebej označenih mestih. 
 
15. Pospravljanje ležišč in sob je obvezno za vse otroke in mladostnike na letovanju. Ocenjevanje urejenosti 
sob poteka po dogovoru v izmeni. ZPM Maribor predlaga ocenjevanje s simboli, pregled ocenjevanja naj bo 
javno objavljen. 
Ob prihodu na letovanje in namestitvi v sobe morajo vzgojitelji skupaj z otroci pregledati prostore, zapisati 
poškodbe in informirati hišnika o morebitnih okvarah in poškodbah. Posebno pozornost je treba nameniti 
stenam, tlom, pohištvu in sanitarnim prostorom, ki pripadajo sobam. 

 
16. Vsaka poškodba (oseb, zunanjih ali notranjih skupnih površin centra, sob ali inventarja) mora biti javljena in 
evidentirana. Za javljanje poškodb so zadolženi vzgojitelji, posebej še dežurni vzgojitelji. Vzgojitelj izpolni 
zapisnik o škodi (obrazec), v katerem navede vrsto škode oziroma poškodbe, povzročitelja, odgovornost, ime 
vzgojitelja in pedagoškega vodje izmene, celotni zapisnik pa se opremi s podpisi.  
Poškodbe na objektih, sobah in inventarju se zabeležijo v knjigo poškodb, ki jo vodi hišnik. Če je možno škodo 
oceniti in odpraviti, jo plača povzročitelj. Ob tem se uporablja cenik, pripravljen v centru VIRC. V kolikor 
povzročitelj ne poravna škode, strokovna služba ZPM Maribor izda zahtevek staršem. Pedagoški vodja izmene 
lahko odredi, da škodo, ki je bila nedvomno povzročena s strani skupine otrok (individualni krivec pa ni znan), 
poravna skupina, ki je pri škodnem dogodku sodelovala. V zvezi s tem se napravi uradni zaznamek pedagoškega 
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vodje, kjer se zabeležijo vsi relevantni podatki.  
 
17. V primeru utemeljenega suma kraje, vnašanja ali posedovanja nedovoljenih substanc, nevarnih predmetov, 
si organizator letovanja pridržuje pravico do pregleda osebnih stvari vseh udeležencev letovanja. V primeru, da 
je utemeljen sum usmerjen v otroka ali skupino otrok, takšen pregled odredi pedagoški vodja, v primeru odraslih 
oseb pa v postopku sodeluje tudi upravnik centra. Otrok, mladostnik ali spremljevalec pokaže stvari ob 
prisotnosti pedagoškega vodje, vzgojitelja in osebe na letovanju, ki si jo osumljeni sam izbere. 
 
18. Otroci lahko na letovanju za uspešno delo in sodelovanje v skupini ali izven nje dobijo pohvalo, nagrado ali 
drugo priznanje. Merila in postopke določi vodstvo izmene, nagrade so lahko tudi materialni prispevki 
donatorjev ali sponzorjev, ki so jih prostovoljci ZPM Maribor pridobili pred odhodom na letovanje. 
 
19. Strokovna služba ZPM Maribor bo vodstva izmen in vzgojitelje pred odhodom na letovanje opremila še z  
dodatnimi navodili in obveznimi napotki za ravnanja v posameznih specifičnih primerih. 
 
 
 
Maribor, 3. 6. 2015 
 

Sekretar ZPM Maribor: 
 

Božidar Raušl 
 


