
 

 

 
V skladu z drugo točko 14. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih ((Ur. list RS št. 97/2006), izdajam 
naslednji 
 
 

PRAVILNIK O DOMSKEM HIŠNEM REDU 
 
 
VSEBINA: 

I. PRAVICA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU 
II. VPIS IN IZPIS DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 
III. TEMELJNA PRAVILA 
IV. SOBNA PRAVILA 
V. UČENJE V DOMU 
VI. IZHODI 
VII. OSKRBNINA IN ODJAVA HRANE 
VIII. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN VARNOST DIJAKOV 
IX. POHVALE, NAGRADE, PRIZNANJA INVZGOJNI UKREPI 
X. URNIK ŽIVLJENJA IN DELA V DOMU 
XI. SMISELNA UPORABA PRAVIL ZA ŠTUDENTE 

 
 

I.  PRAVICA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU 
 
1. Pravico bivanja v dijaškem domu ima vsaka oseba, ki ima status dijaka ali študenta višje 
strokovne šole in je sprejeta v dom v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih. 
(Uradni list RS št. 97/2006). 
 
2. Če po sprejemu dijakov oziroma študentov višjih strokovnih šol ostanejo še prosta mesta, 
dijaški dom lahko sprejme študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni 
za sprejem v študentske domove v visokošolskih središčih, v skladu s predpisi o sprejemanju 
študentov v študentske domove. Pogoji bivanja in način uresničevanja pravic in obveznosti 
študentov visokošolskih zavodov so urejeni s temi pravili.  
 
3. Druge osebe, ki bivajo v dijaškem domu pod posebnimi pogoji oziroma dnevno obiskujejo 
določene interesne dejavnosti ali druge aktivnosti, so pogoji in pravila bivanja prav tako 
urejeni s tem pravilnikom.  
 
4. Če dijaški dom med šolskim letom v nezasedene nastanitvene zmogljivosti nastani osebe, 
ki nimajo statusa dijaka oziroma študenta, so ti dolžni upoštevati pravila, ki jih ureja ta 
pravilnik, tako da se zagotovi nemoteno bivanje in izvajanje pravic in obveznosti dijakov in 
študentov v dijaškem domu v skladu s predpisi. 
 

II. VPIS IN IZPIS DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 
 
1. Dijaki se vpisujejo v dom v skladu s 3., 4. in 5. členom Pravilnika o bivanju v dijaških 
domovih (Ur. list RS št. 97/2006). 



 

 

2. Za sprejem v dom mora dijak izpolnjevati naslednje pogoje: 
- izpolniti prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja v dijaškem domu, ki jo na 

predpisanem obrazcu določi minister za šolstvo in šport, 
- imeti mora status dijaka, 
- starši podpišejo pogodbo o sprejemu v dijaški dom in plačilu oskrbnine. 
 

3. Prednost za sprejem v dom imajo dijaki, ki so bivali v domu celotno preteklo šolsko leto in    
    so upoštevali pravila življenja in dela v domu.  
 
4. Dijaški dom sklene nastanitveno pogodbo z vsakomer, kogar sprejme v dijaški dom   
    praviloma pred nastanitvijo. Nastanitvena pogodba se sklene za obdobje trajanja   
    izobraževalnega oziroma študijskega programa, v katerega se je kandidat vpisal, razen če se  
    pogodbeni stranki ne sporazumeta o krajšem obdobju bivanja v dijaškem domu. 

 
5. Izstop dijakov iz doma med šolskim letom ureja pogodba o sprejemu v dom in plačevanju   
    oskrbnine. Odpovedni rok za izstop iz doma med šolskim letom je en mesec.        
     Dijak/dijakinja, ki izstopi iz doma pred iztekom odpovednega roka, dolguje plačilo   
    stroškov stanovanja in režije do izteka odpovednega roka.  
 

III. TEMELJNA PRAVILA 
 
Domski red ureja tista pravila življenja in dela v domu, ki so obvezna za vse dijake ter 
delavce doma. Moramo jih spoštovati, da bi zagotovili varnost in zaščito vsakega 
posameznika. Vsebino domskih pravil urejata 14. in 15. člen Pravilnika o bivanju v dijaških 
domovih. 
1. Vsak dijak redno obiskuje šolo, izpolnjuje šolske obveznosti in sodeluje v vzgojno    
    izobraževalnem delu doma.  
2. Vsakdo je odgovoren, da z lastnim ravnanjem varuje svoje osebno zdravje ter ne ogroža    
    zdravja drugih. Kajenje, uživanje alkohola in mamil v domu ni dovoljeno. 
3. Za premoženje doma in njegove okolice smo odgovorni vsi. Namerno povzročeno škodo   
    mora storilec poravnati takoj. Če ostane storilec škode neznan, plačajo škodo vsi dijaki (vsi    
    v sobi, vsi v skupini, vsi v domu). 
4. Vsi skrbimo za urejenost in čistost doma in njegove okolice. Vsak pospravi za sabo in skrbi  
    za red in higieno v svoji sobi, toaletnih prostorih, učilnici, jedilnici, družabnem prostoru in  
    drugih skupnih prostorih doma in njegovi okolici. 
5. Medsebojni odnosi temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, priznavanju  
    različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih.  
6. Vedenje dijakov je kulturno do sostanovalcev, do vseh delavcev in obiskovalcev doma.  
7. V jedilnico prihajajo dijaki primerno oblečeni ter se spodobno obnašajo. 
8. Vsa navedena pravila veljajo tudi za študente, ki stanujejo v dijaškem domu.  
 
III. 1. Pravice in dolžnosti dijakov: 
 
a. Pravice dijakov: 



 

 

Dijaki imajo v času izobraževanja pravico in dolžnost, da prispevajo k uresničevanju ciljev in 
nalog v domu v skladu z mednarodnimi konvencijami, zakoni in drugimi predpisi ter LDN 
doma. Dijak ima v dijaškem domu pravico do:  

– uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja, določenih v skladu 
normativi in standardi bivanja v dijaškem domu ter domskimi pravili,  

– prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne obravnave,  

– zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti,  

– uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju,  

– nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje v skladu normativi in standardi 
bivanja v dijaškem domu ter domskimi pravili,  

– delovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih,  

– udeležbe in sodelovanja na vseh prireditvah in drugih aktivnostih,  

– prilagoditve pogojev bivanja glede na posebne potrebe,  

– pravočasne in objektivne informacije v zvezi z njim,  

– varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja in  

– spoštljive obravnave v skladu z zakonom, mednarodnimi predpisi o človekovih in 
otrokovih pravicah, splošnimi pravili vedenja ter drugimi civilizacijskimi 
vrednotami. 

 
b. Dolžnosti dijakov: 
Dolžnosti dijakov v času bivanja v dijaškem domu so:  

– da upoštevajo določila tega pravilnika in domska pravila, 

– da redno in pravočasno obiskujejo učne ure in druge oblike organiziranega dela v 
skladu z domskimi pravili,  

– da redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti, določene z domskimi pravili,  

– da dijakov in delavcev dijaškega doma ne ovirajo in ne motijo pri delu,  

– da ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih 
organov dijaškega doma,  

– da skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne 
in duševne integritete drugih,  

– da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri 
dejavnostih, pri katerih sodelujejo,  

– da pri svojem ravnanju upoštevajo predpise, medsebojne pravice in obveznosti ter 
spoštujejo splošna pravila vedenja in civilizacijske vrednote,  

– da se spoštljivo vedejo do dijakov, vzgojiteljev in drugih oseb,  

– da skrbijo za urejenost in snažnost sobe, dijaškega doma in domskega okolja ter  

– da sooblikujejo ugled dijaškega doma in okolja, v katerem bivajo. 



 

 

 
Dijaki se lahko vključujejo v organizirane oblike dejavnosti v dijaškem domu. Povezujejo se 
v interesne skupine, krožke itd. Dom je dolžan zagotoviti osnovne pogoje za delo skupnosti 
dijakov. Organizira se in deluje v skladu s svojimi pravili.  
Za identifikacijo dijakov lahko izda dom domsko izkaznico z osebnimi podatki in sliko. Velja 
eno šolsko leto, veljavnost se lahko podaljša.  
 
c. Obveščanje dijakov: 
Dom obvešča stanovalce na več načinov, predvsem pa preko: vzgojiteljev, njihovih voljenih 
predstavnikov, oglasne deske, publikacije in okrožnic. 
 
d. Pošta, telefon, obiski:Pošto dobijo dijaki pri vzgojitelju. Uporaba prenosnih telefonov v 
jedilnici ni dovoljena.V času učnih ur in nočnega počitka mobilni telefoni ne zvonijo glasno.  
Obiski so dovoljeni z vednostjo vzgojitelja. Nepoznanim osebam brez prijave vstop ni 
dovoljen. 
 

IV. SOBNA PRAVILA 
 
1. Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti. 
2. Soba je vedno urejena in čista. Higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami.  
3. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe so enakomerno porazdeljene na vse stanovalce  
    sobe. 
4. Generalno čiščenje sob je po potrebi. Za organizacijo izvedbe je zadolžen matični  
    vzgojitelj. 
5. V domu se dijaki zadržujejo v copatih. Predpisana obutev za dijake in študente  
    doma so sobni copati. 
6. Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma  
    mora biti stanje tako kot ob prihodu.  
7. Vsako okvaro v sobi morajo dijaki javiti vzgojitelju ali hišniku doma.  
8. Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo; drugim pa samo v soglasju ostalih  
    stanovalcev in v njihovi navzočnosti. To pravilo ne velja za vzgojitelje in vzdrževalce v  
    domu.  
9. Zunanji obiski v sobah so omejeni na sorodnike, ki se morajo predhodno javiti vratarju in  
    vzgojitelju skupine. 
10. Glasbeni aparati so naravnani na sobno glasnost. 
11. V času učnih ur in od 22.00 do 6.00 ure zjutraj ni dovoljeno povzročati hrupa, ki bi motil  
      ostale stanovalce doma.  
12. Ob 22.00 uri v skupini zavlada nočni mir.  
13. Vsa navedena pravila veljajo tudi za študente, ki stanujejo v dijaškem domu. 
 
IV. 1. V domu ni dovoljeno: 
 
1. Priklapljanje likalnikov, električnih peči, ter drugih predmetov, s katerimi bi ogrožali svoje   
    zdravje ali zdravje drugih. 
2. Metanje predmetov in smeti skozi okna. 
3. Kajenje, prinašanje in uživanje ter preprodaja mamil in drugih narkotičnih sredstev v  



 

 

    prostorih doma.  
4. Uživanje alkohola. 
5. Fantom vstop v dekliške etaže in obratno, brez vednosti vzgojitelja.  
6. Preklinjanje, razbijanje, kričanje in ostalo neprimerno vedenje.  
7. Lepljenje in pisanje po zidovih in opremi doma, ki bi povzročalo poškodbe na inventarju. 
8. Odnašanje jedilnega pribora in posode iz jedilnice v sobo.  
9. Vnašanje in uporaba eksplozivnih sredstev vseh oblik v dom – tudi petard. 
 

V. UČENJE V DOMU 
 
1.  V domu so organizirane učne ure. Trajajo od 8.30 do 10.00 ure za dijake, ki imajo   
     pouk  popoldan in od 15.30 do 17.30 ure za tiste dijake, ki imajo pouk dopoldan. 
2. Učenje poteka individualno v sobah. Dijaki za učenje posamezno ali skupinsko delo  
    uporabljajo tudi učilnico. 
3. V času učnih ur je v domu tišina.  
4. Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo naloge in opravljajo druge aktivnosti, ki so   
    povezane s pripravami na pouk v šoli. 
 
V. 1. Izostanki od pouka in odsotnosti iz doma 
 
1. Če dijak zboli ali iz drugega opravičljivega razloga ne more k pouku, mora o tem  obvestiti     
    svojega matičnega ali dežurnega vzgojitelja. Izostanke od pouka opravičujejo starši.    
    Vzgojitelj opraviči izostanek od pouka samo v primeru, če ga za to pisno pooblastijo starši.  
2. Če se dijak, ki odide konec tedna domov, ne more vrniti v dom do predvidenega časa, mora  
    sam ali njegovi starši o tem takoj obvestiti matičnega vzgojitelja.  
3. Vse odsotnosti iz doma javi vzgojitelj staršem.  
 

VI.  IZHODI 
 
1. O izhodu v prostem času dijak obvesti vzgojitelja, ki mu izhod odobri. Izhodi dijakov  
    so do 21.00 ure. 
2. Dijaki dobijo izhod po 21.00 uri – podaljšan izhod le pri svojem vzgojitelju. V njegovi  

 odsotnosti ter ob nedeljah daje dovoljenje za izhod dežurni vzgojitelj ali nočni vzgojitelj.   
Izhod po 21. uri je možen za organizirane šolske obveznosti (OIV), v kolikor jih ni možno 
organizirati prej. Dijaki morajo za podaljšan izhod priložiti pisno dovoljenje staršev. O 
njihovem izhodu odloči vzgojitelj.  

3. Izhodi med učnimi urami niso dovoljeni, razen v izjemnih primerih, v dogovoru z  
    matičnim, ob njegovi odsotnosti pa z dežurnim vzgojiteljem. 
4. Dijak/dijakinja, ki mu/ji je odobren izhod, se po vrnitvi v dom javi matičnemu, v njegovi  
    odsotnosti pa dežurnemu ali nočnemu vzgojitelju.  
 

VII.  OSKRBNINA IN ODJAVA HRANE 
 
1. Domska oskrbnina se plačuje za šolsko leto za vse dni pouka, kar pomeni 10 mesecev po    
    30 dni.  
2. Odsotnost ob vikendih se dijakom odjavi vnaprej, tako da dejansko plačajo stroške    



 

 

    prehrane za 22 ali 23 dni. 
3. Nastanitev se plačuje za celotno šolsko leto, zato se odjave med letom ne upoštevajo.  
4. Celodnevna odjava hrane je možna, ko gredo dijaki domov zaradi bolezni, pouka prostega  
    dne ali prakse. Odjava se upošteva, ko dijaki o njej obvestijo svojega vzgojitelja najmanj    
    en dan pred odhodom. Enako velja za odjave v primeru, ko se dijak ali dijakinja zaradi    
    opravičenih razlogov po odhodu na vikend, ne vrne v dom.  
5. Odjava posameznih obrokov ni možna. Za študente velja drugačen režim prehranjevanja.   
    Ob stanarini je zanje obvezen samo zajtrk.  
 

VIII. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN VARNOST DIJAKOV 
 
Dom mora osveščati dijake o škodljivosti kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog in 
raznih oblik nasilja ter o zdravem načinu življenja.  
Za varnost dijakov skrbi dom z upoštevanjem predpisov, ki urejajo varstvo pri delu, poleg 
tega pa še: 

- varuje dijake pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem in splošno diskriminacijo, 
nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi 
civilizacijskimi normami in pred tem, da bi jih namerno poniževali drugi dijaki, 
delavci doma ali druge osebe v domu, 

- prepoveduje in preprečuje prinašati in posedovati predmete in sredstva, ki ogrožajo 
varnost dijakov in delavcev v domu ter na domskih površinah.  

 
Kajenje, uživanje drog, alkohola in drugih psihogenih sredstev je v prostorih doma 
prepovedano. Če se ugotovi, da dijak uživa alkohol, poseduje drogo ali jo uživa, o tem 
vzgojitelj obvesti starše in ustrezno strokovno službo.  
 
V primeru, ko dijaki potrebujejo nujno zdravniško pomoč, se jih usmeri k zdravniku, s 
katerim je za take primere dogovorjena šola oziroma v zdravstveni dom na Teznem. 
 

IX.  POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE IN VZGOJNI UKREPI 
 
IX. 1. Pravilnik o pohvalah, priznanjih in nagradah: 
 
1. Ta pravilnik ureja merila in postopke za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad dijakom 

Dijaškega doma Tezno. Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v dijaškem domu 
prejme: pohvalo, priznanje in nagrado.  

Pohvalo, priznanje, nagrado lahko dijakom predlaga vzgojitelj, ravnatelj, mentor dejavnosti, 
drugi strokovni delavec, dijaki iz vzgojne skupine ali domske skupnosti. Pohvalo, priznanje, 
nagrado lahko prejmejo: posamezniki, manjše skupine ali vzgojna skupina.  
 Dijaki so lahko pohvaljeni za vzorno vedenje, za pomembnejše dobro opravljene naloge, za  
 posebne uspehe pri aktivnostih v prostem času ipd. Dijaki so lahko nagrajeni za pomemben 
prispevek k izboljšanju ugleda in uveljavitvi doma. 
Pohvala je lahko ustna ali pisna.  
 
2. Ustna pohvala: 



 

 

Dijak je lahko ustno pohvaljen, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri neki aktivnosti. Ustno 
pohvalo izreče vzgojitelj, ravnatelj, mentor dejavnosti. Izrečeno ustno pohvalo zabeleži 
vzgojitelj.  
 

3. Pisna pohvala: 
Se podeli dijaku za: 

- pozitiven vzgled v vzgojni skupini,  
- pomoč sošolcem na različnih področjih, 
- dobro opravljanje funkcije v vzgojni skupini, 
- iz drugega razloga, ki ga vzgojiteljski zbor oceni kot primeren razlog za pohvalo. 
 
4. Priznanje: 
      Pisno priznanje se lahko podeli dijaku za: 
- dosežek, ki uveljavlja dom na različnih področjih na državnem nivoju, 
- uspešno vodenje ene ali več aktivnosti, prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov 

pri različnih dejavnostih v domu, 
- iz drugega razloga, ki ga vzgojiteljski zbor oceni kot primeren razlog za priznanje. 
 
5. Nagrada: 
      Nagrada se podeli dijaku: 
- za večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri delu v domu,  
- doseganje rezultatov na različnih tekmovanjih, in srečanjih, ki so organizirana na območju 

občine, regije in države, 
- iz drugega razloga, ki ga vzgojiteljski zbor oceni kot primeren razlog za nagrado. 
6. Podeljevanje pohval, priznanj in nagrad: 
    Pisne pohvale, priznanja in nagrade se podelijo ob koncu šolskega leta in izjemoma med    
    šolskim letom. O predlogih za podelitev odloči vzgojiteljski zbor ali komisija.  
    Vsak predlog mora biti pisno obrazložen in dokumentiran za vsako šolsko leto.  
 
IX. 2. Vzgojni ukrepi 
 
 Za kršitve dolžnosti ali neizpolnjevanje domskega reda so dijaki disciplinsko odgovorni. 
Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in 
prepovedi, določenih s Pravilnikom o bivanju v dijaškem domu in domskimi pravili. 
Za storjene kršitve se lahko dijaku izrečejo vzgojni ukrepi in določi povrnitev povzročene 
škode. Kršitve pravil, dolžnosti in prepovedi oziroma opustitve dolžnosti, določenih v skladu 
s tem pravilnikom, so lahko lažje, težje in najtežje kršitve. 
 
1. Disciplinska odgovornost dijakov se ugotavlja skladno s Pravilnikom o bivanju v dijaških    
    domovih. Ugotavljanje disciplinske odgovornosti dijakov poteka v skladu s 33. do 48.   
    členom omenjenega pravilnika. 
 
2. Dijaku se kot vzgojni ukrep lahko izreče: 

- opomin vzgojitelja, 
- ukor vzgojitelja, 
- ukor vzgojiteljskega zbora, 



 

 

- izključitev iz doma. 
 

3. Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni, in sicer:  

– pobotanje oziroma poravnava konflikta,  

– poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja,  

– izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge,  

– izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa. 
 
4. Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo tako, da se za prvič storjeno kršitev izreče milejši   
    ukrep, za nadaljevanje istovrstnih ali težjih kršitev pa se lahko izrečejo strožji ukrepi. 
    Alternativni vzgojni ukrepi se lahko izrečejo za vsako kršitev namesto vzgojnih ukrepov iz   
    drugega odstavka prejšnjega člena. 
    Opomin se lahko izreče za storjeno lažjo kršitev ali za več lažjih kršitev. 
    Ukor se lahko izreče za več storjenih lažjih kršitev, težjo kršitev oziroma več težjih kršitev  
     ter najtežje kršitve. Ukor je po načelu postopnosti lahko: ukor vzgojitelja, ukor oddelčnega  
     vzgojiteljskega zbora in ukor vzgojiteljskega zbora. 
     Izključitev iz dijaškega doma se lahko izreče za storjene najtežje kršitve. 
    Ukrep izključitve se lahko po načelu postopnosti izreče tudi pogojno, s tem da se njegova  
     izvršitev odloži za določen čas, vendar največ za eno leto. Če dijak med trajanjem pogojne  
     izključitve ponovno stori težjo ali najtežjo kršitev, se pogojna izključitev prekliče in se  
    dijaku izreče ukrep izključitve. 
 
5. Pobudo za vzgojni ukrep lahko da vzgojitelj, vzgojiteljski zbor, ravnatelj, starši ali  
    dijaki doma. Disciplinski ukrep se izreče, če se z njim strinja večina vzgojiteljev. Ukrep   
    izključitve iz doma se izreče, če zanj glasujeta 2/3 vzgojiteljev. Glasovanje je tajno. 
 
6. Postopek izrekanja vzgojnih ukrepov vodi vzgojitelj oziroma od ravnatelja pooblaščena  
    oseba. O izrečenem ukrepu iz tretje točke se dijaku izda sklep, ki mora vsebovati izrek  
    ukrepa, obrazložitev odločitve o ukrepu in pouk o pravnem sredstvu. Sklep o ukrepu se  
    vroči dijaku in njegovim staršem v roku iz prejšnjega odstavka. 
 
7. Vzgojitelj in ravnatelj vodita o svoji dejavnosti za preprečevanje kršitev in o postopku  
    izrekanja vzgojnega ukrepa pisno dokumentacijo (pogovori z dijakom in starši, pogovori s    
    svetovalno službo, pisna obvestila ipd).  
 
8. Vzgojni ukrep, ki obsega izrek, obrazložitev in pravni pouk, se izda pisno v treh izvodih.    
    En izvod se pošlje staršem ali skrbnikom dijaka, ki mu je bil ukrep izrečen, en izvod dobi    
    dijak,  en izvod pa se arhivira v mapi vzgojnih ukrepov, ki jo vodi matični vzgojitelj. 
 
9. Če se pristojni organ odloči, da dijaku izreče alternativni vzgojni ukrep, ga o tem seznani in  
    če se dijak s tem strinja, se tak ukrep izvrši, tako da se z dijakom predhodno dogovori o  
    načinu in času izvršitve. Dijak mora dati soglasje k predlogu alternativnega vzgojnega  
    ukrepa najpozneje v 24 urah od takrat, ko se ga z njim seznani. 
 
10. V dokumentaciji o vodenju postopka vzgojnega ukrepanja se evidentira soglasje dijaka  



 

 

     oziroma obrazložitev njegove odločitve, če ne soglaša s predlaganim alternativnim  
    ukrepom. Dijak izrazi soglasje oziroma nesoglasje s predlaganim alternativnim vzgojnim  
    ukrepom s podpisom izjave v zapisniku o vzgojnem ukrepanju. Dijaku se vroči en izvod  
     podpisanega zapisnika o vzgojnem ukrepanju. 
 
11. Dijak ima pred izrekom ukrepa za težje ali najtežje kršitve pravico do zagovora. Lahko se   
      zagovarja sam, lahko pa mu pri tem pomaga strokovni delavec doma, ki ga izbere. 
 
12. Če iz okoliščin primera izhaja, da je storjena težja ali najtežja kršitev, je treba o tem  
      seznaniti starše in pridobiti njihovo mnenje. Starše se pozove, da se udeležijo ustnega  
      pogovora z dijakom. Vzgojitelj oziroma ravnatelj lahko opravi pogovor brez prisotnosti  
      staršev, če so ti nedosegljivi ali če pogovor izrecno odklonijo. V tem primeru mora pri  
     pogovoru sodelovati strokovni delavec dijaškega doma, ki ga izbere dijak. 
 
13.  Pisno mnenje v zvezi z izrekanjem vzgojnega ukrepa lahko podajo strokovni delavci in  
     člani vzgojne skupine oziroma domske skupnosti dijakov. Za najtežje kršitve pa je poleg  
     pisnega mnenja dijakovega vzgojitelja potrebno še mnenje svetovalne službe oziroma  
    drugega strokovnega delavca. 
 
14. V postopku obravnave dijaka, organ, pristojen za vodenje postopka, pred odločitvijo o  
     vzgojnem ukrepu oceni ali dijak potrebuje posebno strokovno pomoč oziroma svetovanje  
     in v skladu s tem izbere ustrezen način obravnave dijaka. V tem primeru pristojni organ  
     lahko odloči, da sploh ne izreče vzgojnega ukrepa oziroma ga ne izvrši. 
 
15. Začetek postopka vzgojnega ukrepanja za lažje in težje kršitve zastara v treh mesecih od  
     dneva, ko se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki jo je storil, oziroma v šestih mesecih od  
     dneva, ko je bila kršitev storjena. Za najtežje kršitve pa se zastaralni rok iz prejšnjega  
    odstavka izteče z dnem, ko dijak preneha bivati v dijaškem domu. 
 
16. Dijak oziroma študent lahko poda zahtevo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu:  
     pritožba), če meni, da so odločitve v zvezi s sprejemom, bivanjem, plačevanjem oskrbnine,  
     vzgojnim ukrepanjem in v drugih primerih v nasprotju z določbami zakona, tega  
     pravilnika, nastanitvene pogodbe in domskih pravil oziroma če so kako drugače  
     neutemeljene oziroma nepravilne. 
 
17. Pritožba se lahko poda na zapisnik pri ravnatelju oziroma se pošlje po pošti ali po  
     elektronskih sredstvih komuniciranja v osmih dneh po prejetju odločitve oziroma po tem,  
     ko se je izvedelo za kršitev. 
 
18. O pritožbi v zvezi z odločitvijo o sprejemu oziroma izključitvi iz dijaškega doma odloča  
     svet dijaškega doma, o vseh drugih pritožbah pa komisija za varstvo pravic (v nadaljnjem  
     besedilu: pritožbena komisija). Pritožbena komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni  
     strokovni delavec tega dijaškega doma. Člane in predsednika pritožbene komisije ter  
     njihove namestnike imenuje svet dijaškega doma na predlog ravnatelja. Mandat pritožbene  
     komisije traja eno leto, od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta. Ista oseba je lahko  
     imenovana za člana pritožbene komisije večkrat. Če je član pritožbene komisije odločal o  



 

 

    isti zadevi na prvi stopnji, ga je treba v tem pritožbenem postopku izločiti. O izločitvi člana  
    odloči predsednik pritožbene komisije, o izločitvi predsednika pritožbene komisije pa svet  
    dijaškega doma. 
 
19. Vzgojni ukrep velja eno leto, razen izključitve iz dijaškega doma, ki se praviloma izreče  
     do konca šolskega leta, največ pa še za naslednje šolsko leto. Vzgojni ukrep se po izteku  
     roka iz prejšnjega odstavka izbriše. Če se pred iztekom tega roka ugotovi, da je izrečeni  
     ukrep dosegel svoj namen, lahko organ, ki je ukrep izrekel, izda sklep o predčasnem  
     izbrisu vzgojnega ukrepa. Izbrisani ukrep se šteje za neizrečenega. Če je dijak izključen iz  
     dijaškega doma, ga je ta po preteku časa, za katerega je bil izključen, dolžan ponovno  
     sprejeti pod enakimi pogoji, ki veljajo za ostale dijake. 
 
IX. 3. Kršitve domskega reda, za katere se lahko izrekajo najvišji disciplinski ukrepi 

– nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi, storjeno v dijaškem domu ali zoper 
bivajoče v dijaškem domu,  

– verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje v okviru doma ali zoper bivajoče oziroma 
druge osebe v dijaškem domu,  

– prodajanje ali razpečevanje drog ali napeljevanje k uživanju drog v okviru dijaškega doma 
oziroma med bivajočimi v dijaškem domu,  

– grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja v dijaškem domu oziroma 
med bivajočimi v dijaškem domu, in  

– povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev 
dijaškega doma ali drugih oseb v dijaškem domu iz hude malomarnosti ali namenoma. 

 
X. URNIK ŽIVLJENJA IN DELA V DOMU 

 
X. 1. Domski hišni red: 
 
1. Razdeljevanje hrane v domski jedilnici (od ponedeljka do petka): 

- zajtrk od 5.30 do 7.30 ure, 
- kosilo od 11.30 do 15.30 ure, 
- večerja od 18.15 do 20.00 ure. 

 
 
2. Učne ure dijakov: 

- dopoldan od 8.30 do 10.00 ure, 
- popoldan od 15.30 do 17.30 ure. 
 

3. Generalno čiščenje svojih prostorov opravljajo dijaki po potrebi. 
 
4. Uradne ure v tajništvu in računovodstvu: 

- tajništvo in računovodstvo je za dijake odprto vsak dan od 9.00 do 11.00 ure.  
 
5. Čiščenje okolice doma in jedilnice po razporedu vzgojiteljev. 



 

 

 
6. Menjava posteljnine: vsakih 21 dni oziroma vsakih 15 delovnih dni. 
 
7. Večerni izhodi: 

- vsak dan do 21. ure; velja tudi za nedeljo, 
- podaljšan izhod ob pisnem soglasju staršev in z dovoljenjem vzgojitelja,  
- vse domske prireditve se zaključijo najpozneje do 22 ure z izjemo domskih plesov, ki 

lahko trajajo dalje.  
 
8. Po 22.00 uri v domu zavlada nočni mir, razen v primerih, ko domska prireditev traja dalje.  
 
9. Prihodi v dom v nedeljo:  od 18. ure do 22. ure. 
 
10. Odhodi iz doma ob petkih: do 18. ure. 
 
Pravilnik o domskem hišnem redu je usklajen s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih, 
Uradni list RS št.: 97/2006. 
 

XI. SMISELNA UPORABA PRAVIL ZA ŠTUDENTE 
 

 
Študenti imajo enake pravice in dolžnosti kot dijaki, z določenimi izjemami. Študenti in drugi 
stanovalci doma so se dolžni podrejati pravilom, ki veljajo za dijake.  
 
Odstop od pravil in hišnega reda določenih s tem pravilnikom je na naslednjih področjih: 

- za študente ne veljajo učne ure, ki so določene za dijake, 
- študenti ne javljajo svojega dnevnega izhoda iz doma, 
- prihod študentov v dom zvečer ni časovno omejen, obvestiti pa morajo nočnega 

varnostnika o predvidenem prihodu, 
- študentom se ne izrekajo vzgojni ukrepi za kršitev domskega reda, temveč se jim izda 

pisno opozorilo, se jih povabi na pogovor o kršitvah ter se jim v primeru nadaljevanja 
enostransko odpove pogodba o bivanju, zaradi ne spoštovanja pravil. 

 
Vsa druga pravila bivanja se uporabljajo enako kot za dijake. Tudi študenti so jih dolžni 
upoštevati, posebej nočni red in mir. 

 
 

      v.d. ravnatelja: 
 

Drago Kamenik 
 
 


