
Na podlagi 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list 
RS, št. 79/06 in 68/17) in 15. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih ravnateljica 
Srednje šole Izola izdaja 

 

D O M S K A  P R A V I L A  
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen  

(vsebina pravil)  
(1) Domska pravila urejajo življenje in delo v domu. Obvezna so za vse dijakinje in 

dijake ter delavce doma. Z njimi se zagotavljajo enakopravnost, varnost, boljši pogoji 
za ustvarjalno življenje in delo vsakega posameznika. 

(2) Ta pravila obsegajo: 
1. pogoji bivanja v dijaškem domu, 
2. način plačevanja oskrbnine, 
3. hišni (domski) red, 
4. pravice in dolžnosti ter disciplinska odgovornost študentov in drugih oseb, ki 

bivajo v njem, 
5. merila in postopki podeljevanja pohval, nagrad in priznanj in 
6. druge zadeve v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in drugimi 

predpisi. 
 

2. člen  
(hišni (domski) red)  

(1) Hišni red vsebuje: 
1. poslovni čas (čas prihodov, izhodov, obiskov in drugo), 
2. urnik aktivnosti in obveznosti dijakov (učenje, obroki, počitek, dežurstvo, druge 

dejavnosti, nočni čas), 
3. pogoje in pravila v zvezi s prenočevanjem, odsotnostjo, zdravjem in podobno, 
4. sobni red (razpored in uporaba sob, oprema, čiščenje sob, obiski), 
5. način obveščanja in sodelovanja bivajočih v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na 

njih, 
6. varovanje objektov, način zagotavljanja zdravja, varnosti in zasebnosti in 
7. druge pogoje bivanja za druge osebe in 
8. drugo. 

 
 

II. POGOJI BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU  
 

3. člen  
(splošni pogoji bivanja)  

 Splošni pogoji bivanja v dijaškem domu in postopek sprejema v dijaški dom so 
določeni v pravilniku, na podlagi katerega so izdana ta domska pravila. 
 
 
 
 



4. člen  
(pogoji za sprejem)  

(1) V dijaškem domu lahko bivajo osebe s statusom dijaka oziroma študenta višjih 
šol. 

(2) Medsebojne pravice in obveznosti, ki se nanašajo na pogoje bivanja v dijaškem 
domu, se uredijo z nastanitveno pogodbo. 
 

5. člen  
(pogoji za bivanje)  

 Za bivanje v dijaškem domu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:. 
1. status dijaka, 
2. sklenjena nastanitvena pogodba, 
3. pravočasno in redno plačevanje oskrbnine, 
4. spoštovanje zakonsko določenih pravil in pravil, določenih s temi pravili. 

 
6. člen  

(nastanitvena pogodba)  
(1) Nastanitvena pogodba se sklene z vsakomer, kogar se sprejme v dijaški dom, 

praviloma pred nastanitvijo in se sklene za obdobje trajanja izobraževalnega 
programa. 

(2) Z nastanitveno pogodbo se uredijo medsebojne pravice in obveznosti, ceno 
oskrbnine oziroma drugih stroškov bivanja in način njenega plačevanja. 

 
7. člen  

(izstop iz dijaškega doma)  
(1) V primeru, da želi dijak izstopiti iz dijaškega doma pred zaključkom 

izobraževanja oziroma pred zaključkom obdobja trajanja nastanitvene pogodbe, je 
odpovedni rok 30 dni in začne teči z dnem prejema pisne vloge za izstop. 

(2) Mladoletni dijak lahko izstopi iz dijaškega doma, v primeru iz prejšnjega 
odstavka, le ob predložitvi pisnega soglasja staršev. 
 
 

III. NAČIN PLAČEVANJA OSKRBNINE  
 

8. člen 
(oskrbnina in cena oskrbnine)  

(1) Z oskrbnino se krijejo stroški za nastanitev in prehrano dijaka v dijaškem domu. 
(2) Izhodiščno ceno oskrbnine določi minister na predlog komisije za določanje 

oskrbnine v dijaških domovih. 
 

9. člen 
(zaračunavanje oskrbnine)  

(1) Stroške nastanitve in prehrane se zaračunavajo za vse dneve pouka v šolskem 
letu oziroma študijskih obveznosti v skladu s šolskim oziroma študijskim koledarjem. 

(2) Mesečna oskrbnina se zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil za 
predvidene obroke prehrane za vse dni odsotnosti, če dijak odsotnost napove vsaj dan 
prej do 18. ure. 

(3) Stroški povezani s prehrano (režija) in stroški nastanitve se v času trajanja 
pouka, zaračunavajo za cel mesec, ne glede na dejansko prisotnost v dijaškem domu. 

 



10. člen 
(plačevanje oskrbnine)  

 Oskrbnina se plačuje mesečno za minuli mesec do datuma, navedenega na 
položnici. 
 
 

IV. HIŠI (DOMSKI) RED  
 
a. Poslovni čas 
 

11. člen  
(odpiralni čas)  

(1) Dijaški dom se odpira v nedeljo ob 17.30 uri in zapira v petek ob 15. uri. 
(2) Ob koncih tedna in med šolskimi počitnicami je dijaški dom zaprt. Dijaški dom je 

lahko izjemoma odprt ob koncih tedna, če takrat traja učni proces. 
 

12. člen  
(prihodi v dijaški dom)  

(1) Dijaki morajo biti vsak dan do 21. ure v domu. 
(2) Ob nedeljah morajo priti dijaki v dijaški dom najpozneje do 22. ure. Morebitni 

izostanek ali zamudo so starši dolžni javiti dežurnemu vzgojitelju do 21. ure. 
 

13. člen  
(izhodi dijakov)  

(1) Izhodi dijakov so dovoljeni do 21. ure. 
(2) Možen je tudi podaljšani večerni izhod (obisk gledališke predstave, kina, 

koncerta …), vendar z vednostjo in dovoljenjem vzgojitelja. 
(3) Podaljšani izhodi so mogoči le z domsko izkaznico, ki jo morajo dijaki pred 

izhodom pustiti v sobi 101. Izhodi in prihodi se vpišejo v popisne liste (izhode vpisuje 
vzgojitelj, prihode nočni varnostnik). 

(4) Vsak dijak ima pravico do podaljšanega izhoda, razen v primeru, ko vzgojitelj 
določi drugače (slab učni uspeh, vzgojna problematika ipd.): 

 dijaki 1. letnika do 22. ure; 

 dijaki 2., 3. in 4. letnika do 23. ure; 

 polnoletni dijaki 4. oziroma zaključnega letnika do 24. ure. 
 

14. člen  
(čas obiskov)  

Obiski so dovoljeni v času od zaključka pouka dijaka do najkasneje 21. ure, razen 
med učnimi urami.  

 
15. člen  
(drugo)  

(1) Vzgojitelji so v dijaškem domu prisotni od 6. do 10. ure in od 13. do 22. ure. 
(2) V času od 10. do 13. ure je zagotovljeno nadomeščanje vzgojiteljev v sobi 101. 
(3) V nočnem času od 22. do 6. ure je v dijaškem domu prisotna služba za 

varovanje. 
 
 
 



b. Urnik aktivnosti in obveznosti dijakov 
 

16. člen  
(domski urnik)  

(1) Domski urnik je časovno določen potek dneva v dijaškem domu in je obvezen 
za vse dijake. 

(2) Domski urnik: 

 6.00 Prihod vzgojiteljev. 

 7.00 – 7.15 Bujenje z glasbo (dijaki se pred to uro budijo sami). 

 6.30 Kontrola vstajanja za dijake, ki obiskujejo pouk na lokaciji Izola, Polje 41. 

 7.30. Kontrola vstajanja za dijake, ki obiskujejo pouk na lokaciji Izola, PB 7. 

 6.00 – 8.00 Zajtrk. 

 Do 7.00 prijava bolnikov pri vzgojitelju - dijaki, ki obiskujejo pouk na lokaciji Izola, 
Polje 41. 

 Do 8.00 prijava bolnikov pri vzgojitelju - dijaki, ki obiskujejo pouk na lokaciji Izola, 
PB 7. 

 Do pouka oziroma do 9.00 urediti sobe in hodnike. 

 9.00 – 11.00 dopoldanske učne ure za dijake, ki v tem času niso pri pouku. 

 14.00 – 15.30 kosilo (ob petkih od 12.00 do 14.30 ure). 

 16.00 – 16.45 prvi del učnih ur 

 17.00 – 17.45 drugi del učnih ur. 

 Po 18.000 prostočasne aktivnosti; interesne dejavnosti so lahko po potrebi 
organizirane tudi v času učnih ur, vendar se morajo te pozneje nadomestiti. 

 18.30 – 19.00 večerja. 

 20.00 – 20.45 večerne učne ure (učenje za 1. letnike in dijake z učnimi težavami). 

 21.00 zapiranje doma. 

 Do 21.30 osebna higiena, tuširanje, priprava na spanje; po navedeni uri morajo biti 
vsi dijaki v svojih sobah. 

 21.30 – 22.00 popis prisotnosti in umirjanje. 

 22.00 ugašanje luči (velike ob 22.00, male do 22.30 ure) in vseh elektronskih 
naprav (računalnik, tablica, pametni telefon …) in počitek. 

 
17. člen  

(učne ure)  
(1) V dijaškem domu so organizirane obvezne učne ure – dopoldne med 9.00 in 

11.00 uro ter popoldne med 16. in 16.45 ter med 17. in 17.45, po potrebi pa tudi med 
20. in 20.45 uro (za 1. letnike  obvezno). 

(2) Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo naloge in opravljajo druge aktivnosti, ki 
so povezane s pripravami na šolo. 

(3) Prisotnost pri učnih urah je obvezna za vse dijake, spremljajo jo vzgojitelji v 
posebni evidenci. 

(4) Dijaki, ki imajo v času učnih ur, s strani dijaškega doma, odobrene aktivnosti 
morajo učenje nadomestiti v času večernih učnih ur oziroma v dogovoru z vzgojiteljem. 

(5) V času učnih ur je v domu tišina in dijaki dijaškega doma ne zapuščajo.  
(6) Učenje poteka v učilnicah in sobah – glede na učni uspeh se o tem dogovorita 

vzgojitelj in dijak. 
 
 
 



18. člen  
(učna pomoč in dodatno učenje)  

(1) Dijaški dom organizira dijakom pomoč pri učenju, pri pisanju seminarskih nalog 
in drugih šolskih obveznosti. 

(2) Dodatno učenje je možno v dogovoru z vzgojiteljem, poteka v učilnicah in 
najkasneje do 23. ure. 
 

19. člen  
(interesne dejavnosti)  

(1) V dijaškem domu so organizirane interesne dejavnosti na športnem (odbojka, 
košarka, nogomet, namizni tenis, fitnes, strelski krožek, planinski krožek …) in 
kulturnem (plesna skupina, fotografski krožek, oblikovalski krožek, kaligrafski krožek 
…) in humanitarnem področju (krožek rdečega križa).  

(2) Interesne dejavnosti se praviloma organizirajo izven učnih ur. Zaradi prostorskih 
težav lahko le te potekajo izven prostorov dijaškega doma. 

(3) V primeru, da se interesna dejavnost odvija v času obveznih učnih ur, mora dijak 
ta čas po dogovoru z vzgojiteljem nadomestiti med večernimi učnimi urami. 
 

20. člen  
(dežurstvo)  

(1) Za urejenost skupnih prostorov in domske okolice je v domu organizirano 
dežurstvo dijakov (okolici dijaškega doma, sobah in na hodnikih, v računalnici, jedilnici, 
…), ki poteka dnevno. 

(2) Dežurni dijaki so dolžni od vzgojiteljev dobiti natančna navodila za opravljanje 
dežurnih del.  
 

21. člen  
(tišina in nočni čas)  

V času od 22. do 6. je nočni čas. V tem času in v času obveznih učnih ur je v 
dijaškem domu tišina in mir.  
 
 
c. Pogoji in pravila v zvezi s prenočevanjem, odsotnostjo, zdravjem in podobno  
 

22. člen  
(prenočevanje)  

 Dijak lahko prenočuje le v sobi in v postelji, ki mu je bila dodeljena na podlagi 
razporeda. 
 

23. člen  
(odsotnost od pouka)  

(1) V primeru bolezni ali drugega opravičljivega razloga, zaradi katerega dijak ne 
more k pouku, se mora dijak najpozneje do ure, določene z domskim urnikom, javiti 
dežurnemu vzgojitelju. 

(2) Dijaka se evidentira v posebno evidenco, na podlagi katere se lahko izda 
opravičilo za odsotnost od pouka. 

(3) Dijaški dom obvesti šolo (razrednika ali svetovalno službo) in starše o odsotnosti 
dijak od pouka. 
 
 



24. člen  
(odsotnost iz dijaškega doma)  

(1) V primeru opravičene odsotnosti iz dijaškega doma so starši dolžni obvestiti 
matičnega ali dežurnega vzgojitelja najkasneje do 21. ure. 

(2) Starši dijaka, ki odide domov med tednom, morajo biti s tem seznanjeni.  
(3) Dijak se izjemoma lahko udeleži prireditev, ki trajajo pozno v noč, vendar mora 

predhodno prinesti pisno soglasje staršev, s katerim le-ti prevzamejo odgovornost zanj 
v času njegove odsotnosti.  
 

25. člen  
(zdravje)  

 Vsi dijaki so odgovorni, da z lastnim ravnanjem varujejo svoje zdravje ter ne 
ogrožajo zdravja drugih. 
 

26. člen  
(vzdrževanja reda in higiene)  

(1) Vsak dijak pospravlja za seboj in skrbi za red in higieno v svoji sobi, sanitarijah, 
jedilnici in drugih skupnih prostorih doma in njegove okolice. 

(2) Vzdrževanje reda in higiene poteka v sobah in na hodnikih, in sicer: 

 dnevno: ureditev prostorov in osebnih stvari (pometanje, postiljanje, garderoba, 
šolske potrebščine, umivalniki, prah, izpraznitev košev, posode za smeti na 
hodnikih, omare, obutev) ter skrb za ločevanje odpadkov; 

 tedensko (generalno čiščenje): ureditev prostorov poteka pod nazorom vzgojiteljev, 
opravi se celovito čiščenje sob in hodnikov, in sicer do 15.45. ure. 
(3) V dijaškem domu deluje komisija za higieno, ki po generalnem čiščenju pregleda 

prostore vzgojnih skupin.  
 

27. člen  
(premoženjska in škodna odgovornost)  

(1) Za premoženje doma so odgovorni vsi. Namerno povzročena škoda se storilcu 
dosledno zaračuna in le-ta jo mora takoj poravnati. 

(2) V primeru, da storilca večje škode ni mogoče identificirati, poravnajo nastalo 
škodo vsi uporabniki določenega prostora.  

(3) Dijak je sam odgovoren za svoje osebne predmete in lastnino, dijaški dom zanje 
ne odgovarja.  
 
 
č. Sobni red  
 

28. člen  
(razpored in uporaba sob)  

(1) Dijaki so nameščeni v sobe po razporedu. Kriteriji namestitve so: spol, vzgojna 
skupina, letnik, izobraževalni program. 

(2) Vsi uporabniki sobe imajo enake pravice in dolžnosti, ne glede na letnik ali 
starost. 

(3) Dijak se je dolžan preseliti v drugo sobo zaradi vzgojnega vidika in kadar to 
zahteva narava dela v zavodu (adaptacija itd.). Zaradi narave dela mora dijak po 
potrebi sobo izprazniti, ko le-te ne uporablja (med šolskimi počitnicami). 
 
 



29. člen  
(oprema)  

(1) Oprema v sobi ustreza standardom ter se uporablja v skladu z njenim namenom. 
(2) Dijak mora opremo varovati pred okvarami in zlorabami ter z njo ravnati v smislu 

dobrega gospodarja. 
 

30. člen  
(čiščenje sob)  

Soba naj bo vedno urejena in čista, pri vzdrževanju reda in higiene se dijaki 
izmenjujejo. V primeri, da je kateri od stanovalcev sobe odsoten, očisti sobo tisti, ki je 
v domu prisoten. 

 
31. člen  
(obiski)  

(1) Obiski v sobah so omejeni na starše oziroma bližnje sorodnike, vendar samo z 
vednostjo vzgojitelja. Obiski drugih oseb so dovoljeni le z vednostjo in s predhodnim 
soglasjem vzgojitelja (na zahtevo vzgojitelja se oseba ustrezno legitimira). 

(2) Medsebojni obiski dijakov po sobah so možni samo s soglasjem sostanovalcev. 
(3) Dijakom je dovoljeno obiskovanje in zadrževanje v drugih sobah najkasneje do 

21.30 ure.  
(3) Dijakom niso dovoljeni obiski in zadrževanje v sobah, ki so v skladu z 

razporedom namenjeni dijakom drugega spola.  
 

32. člen  
(druga sobna pravila)  

(1) Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar, ključe in 
magnetno kartico. Morebitne nove poškodbe mora dijak poravnati pred izpisom iz 
doma. 

(2) Vsako okvaro v sobi ali skupnih prostorih dijaki takoj sporočijo vzgojitelju ali 
vzdrževalcu.  

(3) Okrasitev sobe naj bo sprejemljiva za vse njene stanovalce in naj nikogar ne 
žali.  

(4) Plakate v sobah je dovoljeno pripenjati tako, da se ne uničujejo stene in zidne 
obloge. Dovoljeno jih je lepiti med mizo in lučjo ter med posteljo in polico, vendar jih 
morajo ob izselitvi iz sobe obvezno brez poškodb odstraniti. 

(5) V sobi se vsi dijaki zadržujejo v copatih, ki ne poškodujejo parketa. 
(6) Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim pa samo v 

soglasju ostalih sostanovalcev in v njihovi navzočnosti.  
 
 
d. Način obveščanja in sodelovanja bivajočih 
 

33. člen  
(obveščanje)  

 Dom obvešča dijake preko vzgojiteljev, telefona, oglasnih desk, predstavnikov 
dijakov in preko spleta … 

 
 

 
 



34. člen  
(sodelovanje)  

 Dijaki sodelujejo pri upravljanju in organizaciji dela preko predlogov, mnenj in 
pobud, sprejetih na domski skupnosti.  
 
 
e. Varovanje objekta, način zagotavljanja zdravja, varnosti in zasebnosti  
 

35. člen  
(služba za varovanje)  

(1) Varnostne storitve izvajajo varnostniki družbe za varovanje. Stranke ali 
obiskovalci se morajo ob vstopu obvezno javiti na recepciji. Varnostniki na varovanem 
območju izvajajo naloge pristopne kontrole (ugotavljanje istovetnosti, površinski 
pregledi vrhnjih oblačil in prtljage, drugo). 

(2) Odgovorna oseba SŠ IZOLA - SM ISOLA je skladno 9. točki 11. člena ZZasV-1 
na vidna mesta izobesila napise VAROVANJE in tudi več napisov, ki vsebujejo 
najpomembnejša navodila (izvleček) iz hišnega reda na varovanem območju. 

(3) Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja smejo varnostniki, če so ogroženi 
življenje, osebna varnost, premoženje, če je kršen red ali javni red na varovanem 
območju, uporabiti naslednje ukrepe: 

 opozorilo; 

 ustna odredba; 

 ugotavljanje istovetnosti; 

 površinski pregled; 

 preprečitev vstopa oziroma izstopa z varovanega območja; 

 zadržanje osebe; 

 uporaba fizične sile; 

 uporaba sredstev za vklepanje in vezanje. 
 

36. člen  
(zagotavljanje zdravja)  

(1) Dijak je dolžan skrbeti za osebno higieno in higieno bivalnih prostorov, s čimer 
prispeva k zdravju in dobremu počutju. 

(2) V primeru bolezni se dijak napoti oziroma pospremi v zdravstveni dom, k 
lečečemu zdravniku ali domov. O tem se posvetuje s starši in obvesti šolo. 
 

37. člen  
(zagotavljanje varnosti)  

(1) Dijaški dom pri svojem delovanju upošteva normative, standarde in druge 
predpise, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti stanovalcev in zaposlenih. 

(2) Dijakom je zagotovljena varnost v domu s prisotnostjo vzgojiteljev, z vratarsko 
službo in z nočnim vratarjem/varnostnikom. 
 

38. člen  
(varnostni ukrepi)  

(1) V dom ni dovoljeno prenašati ali imeti nevarnih snovi ali predmetov (vnetljive ali 
eksplozivne snovi, nože, orožje …). 

(2) Dijaki morajo prispevati k varnosti  tako, da ne vodijo zunanjih obiskovalcev ali 
dijakov, ki ne prebivajo v dijaškem domu, v dijaški dom (razen ob pogojih iz teh pravil). 



(3) V dijaškem domu je prepovedano uporabljati električne peči ter druge porabnike, 
s katerimi bi ogrožali varnost (dodatna grelna naprava se sme namestiti le soglasjem 
ravnateljice). 

(4) V dijaškem domu je zaradi varnosti prepovedana: 

 uporaba ognja (sveče, dišeče paličice, …), 

 reja in vzdrževanje živali (hišni ljubljenčki), 

 odmetavanje predmetov in smeti skozi okna, 

 sedenje na oknih. 
(5) V dijaškem domu se ne hranijo večje vsote denarja in dragoceni predmeti. 
(6) Zaradi varnosti dijakov in dobrososedskih odnosov zadrževanje pred glavnim 

vhodom in v okolici blokov ni dovoljeno. 
(7) Dijak v nobenem primeru ne sme ključa in magnetne kartice, za katere je 

pooblaščen, izročati drugim osebam. Dijak ne sme posedovati ali uporabljati ključa in 
magnetne kartice, za katere ni pooblaščen. 
 

39. člen  
(varnostni pregledi)  

Iz varnostnih, vzgojnih in higiensko zdravstvenih razlogov lahko strokovno osebje 
(vzgojitelji) pregleda sobo, omare in druge predmete. 
 

40. člen  
(zagotavljanje zasebnosti)  

(1) Zasebnost je dijaku zagotovljena z namestitvijo v sobo, za katero dobi tudi ključ. 
V sobi ima zasebni prostor, ki ga uporablja sam (omara, postelja, polica …). 

(2) V sobo vzgojitelji in drugi vstopajo samo po predhodnem trkanju. 
 

41. člen  
(preventivno delovanje)  

 Dijaški dom s preventivnim delovanjem v obliki predavanj, razgovorov, interesnih 
dejavnosti, zabave, svetovanja … osvešča dijake o zdravem načinu življenja, 
prehranjevanja, usmerja v zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa, 
preprečevanje in odpravljanje razvad. 
 
 
f. Pogoji bivanja za druge osebe  
 

42. člen  
(prenočevanje in bivanje drugih oseb)  

 Če v dijaškem domu prenočujejo oziroma bivajo tudi druge osebe, se bivanje 
podredi pravilom, ki veljajo za dijake. 
 
 
g. Drugo  
 

43. člen  
(uporaba AV in elektronskih naprav ter brezžičnega omrežja)  

(1) Dijaki lahko uporabljajo AV naprave v sobah in drugih domskih prostorih 
(učilnice, hodniki, sanitarije …) v času določenem z domskim urnikom. Naravnani naj 
bodo na sobno jakost tako, da ne motijo drugih stanovalcev. 



(2) Dijaki lahko uporabljajo elektronske naprave (računalnik, tablica, pametni telefon 
…) v prostem času oziroma z dovoljenjem vzgojitelja. Njihova glasnost naj bo 
naravnana tako, da ne moti ostalih sostanovalcev. 

(3) V času učnih ur se AV in elektronske naprave lahko uporabljajo izključno za 
šolske namene in z dovoljenjem vzgojitelja. 

(4) Dostop do brezžičnega omrežja za dijake je omogočen v času od 6. do 22. ure. 
Dijaki lahko uporabljajo le brezžična omrežja, ki so jim namenjena, dostop do ostalih 
brezžičnih omrežij je prepovedan. 
 
 

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI TER DISCIPLINSKA ODGOVORNOST  
 

44. člen  
(pravice dijakov)  

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, 

 pravočasne in objektivne informacije v zvezi z njim, 

 varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja, 

 pravica do zagovora in pritožbe v postopku vzgojnega ukrepanja in 

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

 
45. člen  

(dolžnosti dijakov)  
Dolžnosti dijakov v času bivanja v dijaškem domu so: 

 da upoštevajo določila Pravilnika o bivanju v dijaških domovih 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. 
 

46. člen  
(prepovedi)  

V dijaškem domu je prepovedano: 

 nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje, 

 izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom, 

 prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali 
drugih drog, 

 kajenje, 

 prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog, 

 prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo 
varnost in zdravje ljudi in premoženja, 

 ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega, 

 ogrožanje življenja živali in rastlin, 

 onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave, 

 kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim 
oziroma ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje, 

 uporabljanje brezžičnih omrežij, ki niso namenjena dijakom in 

 uporabljanje elektronskih naprav (računalnik, tablica, pametni telefon ...) po 22. uri. 
 

47. člen  
(disciplinska odgovornost)  

(1) Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za opustitev 
dolžnosti ter kršitev pravil in prepovedi, določenih v pravilniku, na podlagi katerega so 
izdana ta domska pravila, ter domskimi pravili. 

(2) Za storjene kršitve se lahko zoper dijaka vzgojno ukrepa in določi povrnitev 
povzročene škode. 
 

48. člen  
(kršitve)  

 Dijak se lahko izreče opomin ali ukor zaradi naslednjih kršitev: 
a. neprimeren odnos do dijakov, delavcev dijaškega doma in drugih, kot so: 

 motenje bivanja oziroma drugih dejavnosti v dijaškem domu,  

 neprimerno ravnanje in žaljiv odnos ali nasilno izražanje nestrpnosti do dijakov 
oziroma delavcev v dijaškem domu, 

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

 vdiranje v zasebnost dijakov ali drugih oseb, fotografiranje, snemanje in javno 
objavljanje fotografij ali posnetkov dijakov ali drugih oseb brez njihove privolitve, 

 izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom; 
b. neprimeren odnos do domskega in drugega premoženja, kot so: 

 malomarno ravnanje in povzročitev materialne škode na domskem premoženju, 
premoženju prebivalcev dijaškega doma ali drugih oseb v dijaškem domu iz 
malomarnosti ali namenoma,  

 posedovanje oziroma uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost 
ljudi in premoženja v dijaškem domu; 

c. neupoštevanje predpisov in domskih pravil, kot so: 



 prekoračitve oziroma neupoštevanje časovnih obveznosti oziroma drugih pravil 
bivanja, določenih s hišnim redom doma (izhodov, prihodov, obiskov, sobivanja, 
učnih ur), 

 nedovoljeno prenočevanje drugih oseb v sobi, 

 nedovoljena nočna odsotnost iz dijaškega doma, 

 nedovoljena uporaba prostorov, opreme in naprav v dijaškem domu,  

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in o protipožarni v 
varnosti v dijaškem domu, 

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

 kršitev prepovedi kajenja v prostorih dijaškega doma, 

 prihod v dijaški dom pod vplivom alkohola ali drog, 

 uživanje alkohola ali drog v dijaškem domu, 

 posedovanje alkohola ali drog v dijaškem domu, 

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

 tatvina, 

 ponarejanje dokumentov, uničevanje ali ponarejanje domske dokumentacije. 
 

49. člen  
(izključitev iz dijaškega doma)  

(1) Izključitev iz dijaškega doma se lahko za najtežje kršitve v skladu z zakonom.  
(2) Izključitev iz dijaškega doma traja do konca šolskega leta, če pa je bil dijaku 

ukrep izrečen mesec dni ali manj pred iztekom pouka v skladu s šolskim koledarjem, 
lahko izključitev traja še največ do konca naslednjega šolskega leta. 
 
 

VI. MERILA IN POSTOPKI PODELJEVANJA POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ  
 

50. člen  
(postopek)  

(1) Dijaki, ki so s svojim delom in z vedenjem pozitivno prispevali k življenju in vzdušju 
v dijaškem domu so lahko na koncu šolskega leta pohvaljeni in nagrajeni. 
(2) Pobudo za pohvalo in nagrado lahko dajo dijaki, vzgojne skupine, strokovni delavci 
dijaškega doma in drugi. 
 

51. člen  
(merila)  

(1) Merila za podelitev pohvale so: 

 spoštovanje domskega reda, 

 uspešno izvajanje dežurstev in drugih zadolžitev, 

 urejenost sobe in primeren odnos do bivalnega prostora, 

 uspešno sodelovanje pri interesnih dejavnostih, 

 odgovoren odnos do učenja , 

 nudenje pomoči drugim dijakom, 

 pozitiven odnos do vrednot, kot so solidarnost, sočutje, toleranca in spoštovanje 
človekovih pravic. 

(2) Merila za podelitev nagrade so: 



 za izjemno odgovoren odnos do učenja in prizadevno pomoč sodijakom pri delu za 
šolo, 

 za izjemne dosežke na področju interesnih dejavnosti, posebno v pripravah in 
nastopih na Domijadi, 

 za izjemno spoštovanje domskega reda, domske lastnine, domske in osebne 
higiene, vsečloveških vrednot. 

 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

52. člen  
(obravnava)  

 Pred sprejemom domskih pravil je bilo pridobljeno mnenje vzgojiteljskega zbora 
dne 28. 8. 2018, skupnosti dijakov dne 24. 9. 2018 in sveta staršev dne 27. 9. 2018. 
 

53. člen  
(uveljavitev pravil)  

 Ta pravila začnejo veljati dan po objavi. 
 
 
 
Številka: 6006-0004/2018-1 
Izola, dne 27. 8. 2018 
 
        Ravnateljica 
        Adelija Perne, univ.dipl.ing. 
 


