
 1 

  DD OO MM SS KK AA   PP RR AA VV II LL AA   

  
Domska pravila temeljijo na: 
- Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/18 z dne 26. 4. 2018), 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 70/19 

z dne 29. 11. 2019). 
 
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 študenti in študentke višje strokovne šole. Imeti 
morajo status dijaka oz. študenta.  
 
Oskrbnina in prehrana  
Stroški nastanitve in prehrane (trije obroki) se zaračunajo za vse dneve pouka. Plačuje se mesečno.  
 
Mesečna oskrbnina mora biti poravnana do roka, navedenega na prejetem računu. Zmanjša se za 
stroške nabavne vrednosti živil za predvidene obroke prehrane za vse dni odsotnosti, če dijak oz. 
študent odsotnost napove vsaj en dan prej do 18. ure.  
 
Starši oz. skrbniki so dolžni redno plačevati oskrbnino ter upoštevati Pravilnik o bivanju v dijaških 
domovih in Domska pravila. 
V primeru neplačane oskrbnine za dva meseca ali več lahko dijaški dom sproži sodni postopek za 
izterjavo dolga. 
 
Če je dijak napovedano odsoten zaradi bolnišničnega zdravljenja (potrdilo) ali je na obvezni praksi dva 
meseca in več, se jim odbije znesek za celotno prehrano (torej plačajo samo strošek nastanitve; trenutno 
je to 72,16). 
 
Dijakom EGSŠ in SŠJ, ki zaradi šolskih obveznosti ne koristijo posameznega obroka (kosila), se jim le-ta 
lahko odbije od oskrbnine. 
 
Na osnovi zdravniškega potrdila o predpisani dieti, ki jo je dijak dolžan prinesti vzgojiteljici, prilagodimo 
jedilnik. 
 
Posameznih obrokov ne odjavljamo. Za dijake bivanje v domu brez hrane ni možno. 
 
Hišni red v dijaškem domu 
Dom je odprt v času pouka oz. v času, ki je s šolskim koledarjem določen za dneve, ko imajo srednje šole 
pouk. Odpre se v nedeljo oz. prvi dan pouka v tednu ob 19. uri in zapre v petek oz. zadnji dan pouka v 
tednu ob 15. uri. 
 
Dijaki morajo biti v domu do 21. ure, polnoletni dijaki pa do 21.30. Če imajo dijaki ob zaključku 1. 
ocenjevalnega obdobja 3 ali več negativnih ocen, jim je do izboljšanja učnega uspeha izhod dovoljen 
samo do 21. ure.  
 
Enkrat tedensko so lahko z dovoljenjem vzgojiteljice odsotni do 22. ure, izjemoma do 23. ure ali dlje (s 
predhodnim dovoljenjem staršev oz. skrbnikov). Če se dijak v dom ne vrne pravočasno, se ga najprej 
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pokliče po telefonu. V primeru nedosegljivosti vzgojiteljica / dežurni učitelj obvesti starše. V primeru, da 
so bila kršena pravila,  bo dijaku izrečena štirinajst dnevna prepoved podaljšanega izhoda. Če se kršitev 
ponavlja, se mu izreče vzgojni ukrep. 
 
Dežurstvo dijakov je uvedeno :- po sobah,  v kuhinji, jedilnici in v neposredni okolico doma (zunanji 
domski prostor).  
V primeru neupoštevanja dežurstev se dijaku dežurstvo podaljša za en teden oz. se mu izreče vzgojni 
ukrep, kadar se kršitev ponavlja. 
 
Dijaki lahko v 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 učnih ur v učilnici je uporaba prenosnih računalnikov, telefona in drugih naprav elektronskih 
naprav dovoljena samo v učne namene z dovoljenjem vzgojiteljice oz. dežurnega učitelja.  
 
Neopravičeni izostanek od učnih ur se šteje za kršitev. Glede na število neopravičenih ur se izrekajo 
vzgojni ukrepi. 
 
Naročanje hrane z dostavno službo je dovoljeno do 20.30. 
 
Televizijo lahko dijaki gledajo praviloma do 21.30. Dijaki 1. letnikov in tisti, ki imajo ob koncu 
ocenjevalnega obdobja 3 ali več negativnih ocen, samo do 21. ure.  
 
Urnik dnevnega dela v domu je posebej določen in objavljen v domu. Z njim so seznanjeni vsi dijaki, 
delavci doma in starši oz. skrbniki dijakov. 
 
V dom ni dovoljeno prinašati živali. 
 
Parkirni prostor pred domom je rezerviran za osebje in obiskovalce doma. 
 
V domu lahko prenočujejo samo dijaki in študenti, ki bivajo v domu.  
 
Če se dijak ob začetku novega delovnega tedna ne vrne v dom, morajo starši oz. skrbniki takoj obvestiti 
dijaški dom o vzroku in predvidenem trajanju odsotnosti. 
Med tednom lahko dijak odide domov le v dogovoru s starši oz. skrbniki, ki morajo o tem obvestiti dijaški 
dom. 
 
V času nalezljivih ali drugih bolezni, ko dijak potrebuje intenzivno oskrbo oz. je nevarnost okužbe drugih, 
dijaku bivanje v domu ni dovoljeno. 
 
Hišni red za dijake se adekvatno prilagodi študentom.   
 
Hišni red – zunanji obiskovalci  
Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej bivajo, drugim pa samo, če s tem soglašajo vsi 
stanovalci sobe in če s tem ne motijo izvajanja vzgojno- izobraževalnega dela. 
 
Zunanji obiskovalci (tudi starši oz. skrbniki) smejo vstopati v bivalne prostore, učilnico, jedilnico samo z 
vednostjo vzgojiteljice oz. drugega domskega delavca v primeru vzgojiteljičine odsotnosti. 
 
Vzgojiteljica / dežurni učitelj vpiše čas prihoda in odhoda obiskovalca, njegovo ime in priimek ter namen 
obiska. Obiskani mora priti po svojega obiskovalca osebno k pisarni oz. obiskovalca do sobe obiskanega 
pospremi vzgojitelj. Obiskani v času obiska odgovarja za obiskovalčeva dejanja. 
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Obiski niso dovoljeni v času učnih ur (16.00-17.45) in po 21. uri. Staršem oz. skrbnikom in ožjim 
sorodnikom so obiski izjemoma dovoljeni tudi v času učnih ur. 
 
Predčasni izstop iz dijaškega doma 
Če želi dijak oz. študent izstopiti iz doma pred iztekom pogodbenega obdobja, mora to sporočiti 
najkasneje 30 dni pred nameravanim izstopom (enomesečni odpovedni rok). Pred izstopom mora 
poravnati tudi stroške režije (stroški povezani s prehrano in nastanitev) do izteka odpovednega roka ter 
oddati izpisnico. 
 
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 oz. skrbniki ob vpisu v dom. 
 
Način zagotavljanja varnosti in zdravja pri izvajanju dejavnosti v dijaškem 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, 

• navodila NIJZ, 

• režim ločevanja odpadkov. 
 
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.  
 
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.  
 
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 domu, 

• uspešno izpeljan posamični projekt v 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 domu. 
 
Ob zaključku šolanja podeljujemo spominske knjižne nagrade. 
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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, ravnatelj, drugi 
strokovni delavci. O predlogih za nagradni izlet odloča komisija, ki jo sestavljajo ravnatelj, vzgojiteljica, 
dva učitelja ter pomočnica ravnatelja. 
 
 
Bled, september 2022 
 
 
Prilogi: 
- Priloga 1: CENIK 
- Priloga 2: SOBNA PRAVILA 
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Priloga 1 
 
Cena oskrbnine (za 22 dni) 
 
Cena bivanja za 22 delovnih dni znaša 232,81 € za dijaka. 
V skupni strošek bivanja v dijaškem domu so všteti stroški prehrane, režije in nastanitve. 
 
PREHRANA: 
Cena prehrane (materialni stroški) za 22 delovnih dni: 89,76 € (4,08 € / dan). 

Cenik obrokov:        zajtrk: 0,69 € 
  kosilo: 2,04 € 
  večerja: 1,35 € 

REŽIJA (stroški povezani s prehrano): 77, 88 €  
NASTANITEV: 72,16 € 
 
REGISTRACIJSKI  OBESEK in KLJUČI 
 
Dijak ob vstopu v dijaški dom prejme registracijski obesek in ključe (soba, omara / nočna omarica, omara 
za čevlje) brezplačno.  
 
Ob morebitni izgubi mora dijak poravnati stroške: 
Registracijski obesek: 4 € 
Ključ: 7 € 
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Priloga 2 
 
Sobna pravila 
 

• Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti. 

• Soba mora biti urejena in čista; higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami (pospravljena postelja, 
pometena in pomita tla, urejene police in miza, izpraznjen koš...), odpadke so dolžni ločevati. 

• Dežurni dijak sobe odnaša vrečo s smetmi iz sobe v zabojnik za smeti najmanj enkrat tedensko 
(ločeno zbiranje in minimaliziranje odpadkov!). 

• Obveznosti čiščenja in pospravljanja so enakomerno porazdeljene na vse stanovalce sobe. 

• Generalno čiščenje sobe je enkrat tedensko. 

• V sobi se vsi zadržujejo v copatih. Dijaki hranijo čevlje v omarici za čevlje. Le-te naj bodo čiste in 
urejene. 

• Med kurilno sezono naj bo zračenje čim bolj racionalno. Predvsem je potrebno paziti, da so okna ob 
odsotnosti stanovalcev (ko so v šoli, učilnici, doma) zaprta. 

• Stanovalci sobe so zadolženi  in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora biti 
stanje takšno, kot je bilo ob prihodu. 

• Vsako okvaro je potrebno takoj javiti vzgojiteljici / dežurnemu učitelju ali hišniku. 

• Dijakom je v sobah zagotovljena zasebnost in pravica uporabe svojega delovnega prostora, postelje 
in ostale opreme. 

• Plakate je dovoljeno pripenjati na stene tako, da se stena ne uničuje. 

• Drugi dijaki, ki bivajo v domu, lahko vstopajo v sobo le, če s tem soglašajo vsi stanovalci sobe in če s 
tem ne motijo izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela. 

• Vzgojiteljica, dežurni učitelj, nočni vzgojitelj in ravnatelj imajo pravico ob vsakem času s predhodnim 
trkanjem vstopiti v sobo. 

• Kadar v sobi ni dijakov, je soba zaklenjena, luč ugasnjena in aparati izključeni (za to poskrbi dijak, ki 
gre zadnji iz sobe). 

• Zunanji obiski v sobah so dovoljeni samo sorodnikom - s predhodnim dovoljenjem vzgojiteljice oz. 
dežurnega učitelja. 

• Glasbeni aparati so naravnani na sobno jakost. 

• V času učnih ur (16.00-17.45) ter od 22.00 do 6.00 mora biti v sobi tišina. 

• Ob 22.00 so glavne luči v sobi ugasnjene, nočne lučke so lahko prižgane do 22.30. 
 
V DOMU SE: 
NE priklaplja likalnikov, električnih peči ter drugih predmetov in aparatov, s katerimi bi lahko povzročili 
nesrečo in ogrožali lastno zdravje ali zdravje drugih; 
NE čečka po zidovih; 
NE odmetava predmetov in smeti skozi okno; 
NE kadi, tudi ne na balkonu ali okrog doma; 
NE odnaša jedilnega pribora in ostalega kuhinjskega inventarja v sobo. 
 


