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Z domskimi pravili se ureja: 
• postopke sprejemanja in pogoje bivanja v dijaškem domu, 
• uresničevanje in varstvo pravic in obveznosti dijakov in študentov, 
• dokumentacija, ki se nanaša na dejavnost dijaškega doma, 
• hišni red v domu, 
• merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj. 

 
Pogoji bivanja v dijaškem domu 
V domu lahko bivajo dijaki in dijakinje srednje šole ter študentje in študentke višje strokovne šole. Vsi, ki 
bivajo v domu, morajo imeti status dijaka oziroma študenta.  
 
Način plačevanja oskrbnine 
Dolžnost dijakov in študentov oziroma njihovih staršev je, da redno plačujejo oskrbnino ter upoštevajo 
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih in Domska pravila. 
Stroški nastanitve in prehrane se zaračunajo za vse dneve pouka v šolskem letu oziroma študijskih 
obveznosti v študijskem letu v skladu s šolskim oziroma študijskim koledarjem in jih dijak oziroma 
študent plačuje mesečno.  
Posameznih obrokov ne odjavljamo. 
Mesečna oskrbnina se plačuje za tekoči mesec po prejemu računa do roka, navedenega na računu. 
Oskrbnina za bivanje v domu se obračuna tako, da se v primeru napovedane odsotnosti (najkasneje dan 
pred odsotnostjo do 20. ure) zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil za vsak dan odsotnosti.  
Za dijake bivanje v domu brez hrane ni možno. 
Če dijak oziroma študent želi pred iztekom pogodbenega obdobja izstopiti iz dijaškega doma, mora to 
sporočiti vsaj 30 dni pred nameravanim izstopom. 
V primeru neplačane oskrbnine za dva meseca ali več šola sproži sodni postopek za izterjavo dolga. 
 
Hišni red v domu 
Dijaški dom je odprt v času pouka oziroma v času, ki je s šolskim koledarjem določen za dan, ko imajo 
srednje šole pouk. Odpre se v nedeljo oz. prvi dan pouka v tednu ob 19.30 uri in zapre v petek oz. zadnji 
dan pouka v tednu ob 15. uri. 
 
Dijaki morajo biti v zvečer v domu do 21. ure, polnoletni dijaki višjih letnikov pa do 21.30 ure. Če imajo 
dijaki več kot 3 negativne ocene, jim je dovoljen izhod samo do 21. ure.  
Enkrat tedensko z dovoljenjem vzgojitelja so lahko odsotni do 22. ure, izjemoma do 23. ure s 
predhodnim dovoljenjem staršev oz. skrbnikov. Če se dijak ne vrne pravočasno v dom, se ga najprej 
pokliče po telefonu in nato obvesti starše. 14 dni bo brez podaljšanega izhoda. Če se kršitev ponavlja, se 
mu izreče vzgojni ukrep. 
 
Dijaki so po sobah dežurni. Dežurni so tudi v kuhinji, jedilnici in za okolico doma.  
V primeru neupoštevanja dežurstev se dijaku dežurstvo podaljša za en teden oz. se mu izreče vzgojni 
ukrep, če se kršitev ponavlja. 
 
Dijaki lahko v dijaškem domu uporabljajo svoj računalnik po podpisu ustrezne pogodbe. Domska 
računalnika, ki sta v učilnici, lahko uporabljajo do 21. ure, računalnika, ki se nahajata v klubu, pa do 
21.30.  
 
V času UU v učilnici uporaba prenosnih računalnikov (razen izključno v učne namene in z dovoljenjem 
vzgojitelja), telefonov in drugih naprav ni dovoljena.  
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Neopravičeni izostanek od učnih ur se šteje za kršitev. Glede na število neopravičenih ur se izrekajo 
vzgojni ukrepi. 
 
Televizijo lahko dijaki gledajo do 21.30 ure. Dijaki 1. letnikov in tisti, ki imajo 3 ali več negativnih ocen, 
samo do 21. ure.  
 
Urnik dnevnega dela v dijaškem domu je posebej določen in objavljen v domu. Z njim so seznanjeni vsi 
dijaki, delavci doma in starši dijakov. 
 
V dom ni dovoljeno prinašati živali (pr. male domače živali). 
 
Parkirni prostor pred domom je rezerviran za osebje in obiskovalce doma. 
 
V dijaškem domu lahko prenočujejo samo dijaki in študentje, ki bivajo v domu. Če gre dijak domov med 
tednom, o tem vzgojitelj obvesti starše. Če dijak zboli in ostane doma, so starši dolžni o tem obvestiti 
vzgojitelja v domu. 
 
Hišni red za študente je enak kot za dijake. 
 
Hišni red – zunanji obiskovalci  
Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej bivajo, drugim pa samo v soglasju s sostanovalci.   
 
Zunanji obiskovalci (tudi starši) smejo vstopati v bivalne prostore, učilnico, jedilnico samo z vednostjo 
vzgojitelja oziroma drugega domskega delavca v primeru vzgojiteljeve odsotnosti. 
 
Vzgojitelj vpiše čas prihoda in odhoda obiskovalca, njegovo ime in priimek ter čigav obiskovalec je. 
Obiskani mora priti po svojega obiskovalca osebno k pisarni oz. obiskovalca do sobe obiskanega 
pospremi vzgojitelj. Obiskani v času obiska odgovarja za obiskovalčeva dejanja. 
 
Obiski niso dovoljeni v času učnih ur (od 16.00 do 17.45) in po 21.00 uri. Staršem in ožjim sorodnikom so 
obiski izjemoma dovoljeni tudi v času učnih ur. 
 
Pravice in dolžnosti ter disciplinska odgovornost dijakov  
Uporabljajo se določila točk »b« in »c« 3. poglavja Pravilnika o bivanju v dijaških domovih. S tem so 
seznanjeni dijaki, delavci in starši ob vpisu v dom. 
 
Način zagotavljanja varnosti in zdravja pri izvajanju dejavnosti v domu 
Dom skrbi za varnost in zdravje dijakov z upoštevanjem normativov, standardov in drugih predpisov, ki 
urejajo varnost in zdravje pri delu, od dijakov pa zahteva upoštevanje pravil varstva pri delu, navodil 
vzgojiteljev in drugih delavcev doma za varno bivanje in delo v domu. 
Dijaki so dolžni upoštevati vse varnostne ukrepe.  
 
Dijaki upoštevajo: 
• splošni higienski režim in HACCP, 
• režim ločevanja odpadkov, še posebno olj in alkalnih čistilnih sredstev ter njihovo uporabo. 
 
Vsi delavci doma preventivno delujejo pri ozaveščanju dijakov o zdravem načinu življenja in jih 
usmerjajo, kako naj se zavarujejo pred različnimi tveganji, kot so kajenje, uživanje alkohola in drugih 
drog.  
 
V času bivanja v domu nudi dijakom nujno zdravniško pomoč Dispanzer za otroke in šolsko mladino v 
Zdravstvenem domu Bled. V ostalih primerih se morajo dijaki obračati na svoje osebne zdravnike.  
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Dijaški dom varuje dijake pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k 
dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, ter pred tem, da 
bi jih namerno poniževali drugi dijaki, delavci doma ali druge osebe, ki vstopajo v domske prostore. 
 
Merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj    
Dijakom dijaškega doma, ki vestno in odgovorno izpolnjujejo svoje dolžnosti in dosegajo izjemne uspehe 
pri drugih dejavnostih dijaškega doma, dijaški dom podeljuje pisne pohvale in priznanja ter izroča 
knjižne oziroma druge nagrade (nagradni izlet).  
 
Pisne pohvale podeljujemo za: 

• pozitiven zgled v vzgojni skupini, 
• pomoč dijakom na različnih področjih, 
• dobro opravljanje funkcije v vzgojni skupini oziroma domski skupnosti. 

 
Priznanja podeljujemo za: 

• uspešno vodenje ene ali več aktivnosti v dijaškem domu, 
• uspešno izpeljan posamični projekt v dijaškem domu. 

 
Knjižne nagrade podeljujemo za: 

• doseženo 1., 2. ali 3. mesto na tekmovanjih dijaških domov, 
• vidno zastopanje dijaškega doma na drugih področjih, 
• večletno prizadevnost v času bivanja v dijaškem domu. 

 
Ob zaključku šolanja podeljujemo spominske knjižne nagrade. 
 
Druge nagrade 
Dijakom, ki so prispevali k ugledu dijaškega doma, podeljujemo tudi druge nagrade - nagradni izlet ob 
koncu šolskega leta, udeležba na domijadi. 
 
Predlog za priznanja, pohvale, knjižne in druge nagrade lahko podajo dijaki, vzgojitelji, ravnateljica, drugi 
strokovni delavci ter vzgojna skupina oziroma domska skupnost. Odločitev sprejme vzgojiteljski zbor. O 
predlogih za nagradni izlet odloča komisija, ki jo sestavljajo dva učitelja ter pomočnica ravnateljice. 
 
 
 
Bled, september 2019 
 
 


