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DOMSKA PRAVILA  

DIJAŠKEGA DOMA ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA 
 

Na podlagi 14. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list R Slovenije, 

št.97/2006) ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina sprejema domska pravila Dijaškega 

doma Šolskega centra Rogaška Slatina. 

Z domskimi pravili se določajo: 

 pogoji bivanja v Dijaškem domu Šolskega centra Rogaška Slatina; 

 način plačevanja oskrbnine; 

 pravice in dolžnosti ter odgovornost dijakov in drugih oseb, ki bivajo v domu, 

organizirano delovanje dijakov v okviru domske skupnosti in odborov; 

 način zagotavljanja varnosti in zdravja pri izvajanju dejavnosti v dijaškem domu; 

 merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj; 

 varnost in zdravje dijakov; 

 varstvo osebnih podatkov in zasebnost dijakov; 

 hišni (domski) red; 

 druge zadeve v skladu s pravilnikom in drugimi predpisi. 

 

I. Veljavnost domskih pravil 

1. člen 

Domska pravila veljajo v območju dijaškega doma, v okviru organiziranih domskih dejavnosti 

pa tudi izven. 

Območje dijaškega doma so vsi notranji in zunanji prostori dijaškega doma (stavbni objekt, 

dvorišče, zelenice, park ipd.), s katerimi upravlja dijaški dom. 

 

II. Pogoji bivanja v Dijaškem domu Šolskega centra Rogaška Slatina 

2. člen 

V Dijaškem domu Šolskega centra Rogaška Slatina lahko bivajo dijakinje in dijaki (v 

nadaljnjem besedilu dijaki) Šolskega centra Rogaška Slatina. 

3. člen 

Dijaški dom sklene nastanitveno pogodbo z vsakomer, kogar sprejme v dom. Pogodba se 

sklene za obdobje trajanja izobraževalnega programa. Z njo se uredijo medsebojne pravice in 

obveznosti, ki se nanašajo na pogoje bivanja v domu. 
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4. člen 

Dijak mora za bivanje v domu izpolnjevati pogoje: 

 imeti status dijaka; 

 imeti sklenjeno nastanitveno pogodbo; 

 pravočasno plačevati oskrbnino; 

 upoštevati domska pravila. 

 

5. člen 

Dijak se med šolskim letom lahko izpiše iz doma s soglasjem staršev. Izpisne pogoje za dijake 

opredeljuje nastanitvena pogodba. 

 

III. Način plačevanja oskrbnine 

6. člen 

Z oskrbnino se krijejo stroški za prehrano in nastanitev v dijaškem domu. Dijaki plačujejo 

oskrbnino, ki se določi v skladu z 11. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih. Druge 

osebe, ki bivajo v domu, plačujejo ekonomsko oskrbnino, ki jo določi dijaški dom oz. Šolski 

center Rogaška Slatina. 

 

7. člen 

Stroški nastanitve in prehrane se zaračunavajo za vse dneve pouka v šolskem letu oz.  v 

skladu s šolskim koledarjem, in jih dijak plačuje mesečno. 

 

8. člen 

Mesečna oskrbnina se zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil, za odjavljene obroke 

prehrane, za vse dni odsotnosti, če dijak odsotnost napove vsaj dan prej, do 20. ure.  

V primeru odsotnosti zaradi obvezne prakse v delovnem procesu, se lahko oskrbnina 

zmanjša za celotno vrednost prehrane. 

 

9. člen 

Način plačevanja oskrbnine ureja nastanitvena pogodba. 
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IV. Pravice in dolžnosti ter odgovornost dijakov  

10. člen 

(pravice dijakov) 

Dijak ima v dijaškem domu pravico do: 

 uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja, določenih v skladu z 

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 z normativi in s standardi 

bivanja v dijaškem domu ter z 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, 

 spoštljive obravnave v skladu z zakonom, mednarodnimi predpisi o človekovih in 

otrokovih pravicah, s splošnimi pravili vedenja ter z drugimi civilizacijskimi 

vrednotami. 

 

11. člen 

(dolžnosti dijakov) 

Dolžnosti dijakov v času bivanja v dijaškem domu so: 

 da upoštevajo določila 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 s pravili, 

 da dijakov in delavcev doma 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 čistost sobe, dijaškega doma in domskega okolja, 

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

(prepovedi) 

Na območju dijaškega doma je prepovedano: 

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

 izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom, 

 prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola in 

drugih drog, 

 kajenje, njuhanje, žvečenje tobaka in uporaba elektronske cigarete, posedovanje in 

uporaba vodne pipe, 

 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 oz.  uničevanje žive in nežive narave, 

 kakršna koli druga dejanja oz.  opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim 

oz.  ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje. 

 

V. Kršitve dolžnosti in prepovedi ter odgovornost 

13. člen 

(odgovornost dijakov) 

Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in 

prepovedi, določene s pravilnikom in z domskimi pravili. Za storjene kršitve se lahko dijaku 

izrečejo vzgojni ukrepi in določi povrnitev povzročene škode. Kršitve pravil, dolžnosti in 

prepovedi so lahko lažje, težje in najtežje. 

 

14. člen 

(lažje kršitve) 

Lažje kršitve so: 

 motenje bivanja oz.  drugih dejavnosti, 

 neprimerno ravnanje (vedenje) do dijakov, delavcev doma in drugih, 

 prekoračitve oz.  neupoštevanje časovnih obveznosti, drugih pravil bivanja, določenih 

s hišnim redom doma (izhodov, prihodov, obiskov, sobivanja, učnih ur idr.), 

 kršitev prepovedi kajenja, njuhanja, žvečenja tobaka in uporabe elektronske cigarete, 

 kršitev prepovedi posedovanja in uporabe vodne pipe, 

 nedovoljena odsotnost iz dijaškega doma, 

 malomarno ravnanje z domsko opremo in napravami ter drugim premoženjem 

dijaškega doma, bivajočih ali drugih oseb, 

 nedovoljena uporaba prostorov, opreme in naprav v dijaškem domu. 
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15. člen 

(težje kršitve) 

Težje kršitve so: 

 prihod v dom pod vplivom alkohola ali drog, 

 uživanje alkohola ali drog, 

 posedovanje alkohola ali drog, 

 posedovanje oz.  uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in 

premoženja, 

 nedovoljena nočna odsotnost iz dijaškega doma, 

 nedovoljeno prenočevanje drugih oseb v sobi, 

 žaljiv odnos do dijakov ali delavcev dijaškega doma in drugih oseb, 

 izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom, 

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju ter o protipožarni varnosti, 

 ponarejanje dokumentov, 

 povzročitev manjše materialne škode na domskem premoženju, premoženju 

prebivalcev dijaškega doma ali drugih oseb iz hude malomarnosti ali namenoma, 

 namerno poškodovanje domskega premoženja in premoženja sovrstnikov ali 

delavcev doma, 

 neupoštevanje določil o varstvu pri delu in protipožarni varnosti. 

 

16. člen 

(najtežje kršitve) 

Najtežje kršitve so: 

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

 verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje, storjeno zoper bivajoče oz. druge osebe, 

 prodajanje, razpečevanje drog in napeljevanje k uživanju drog, 

 grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja, 

 povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju, premoženju 

prebivalcev doma ali drugih oseb iz hude malomarnosti ali namenoma. 

 

17. člen 

(vzgojni ukrepi) 

Za kršitve, določene s tem pravilnikom, se dijaku lahko izrečejo vzgojni ukrepi. Vzgojni ukrepi 

so: opomin, ukor in izključitev iz doma. 

Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni, in sicer: 

 pobotanje oz.  poravnava konflikta, 

 poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja, 

 izvršitev dobrega dela oz.  naloge, 

 izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa, 

 drugo. 
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18. člen 

(postopnost izrekanja vzgojnih ukrepov) 

Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo, tako da se za prvič storjeno kršitev izreče milejši, za 

nadaljevanje istovrstnih ali težjih kršitev pa se lahko izrečejo strožji ukrepi. 

Alternativni vzgojni ukrepi se lahko izrečejo za vsako kršitev namesto drugih vzgojnih ukrepov 

(opomin, ukor, izključitev iz doma). 

Opomin se lahko izreče za storjeno lažjo kršitev ali za več lažjih kršitev. 

Ukor se lahko izreče za več storjenih lažjih kršitev, težjo kršitev oz. več težjih kršitev ter najtežje 

kršitve.  

Ukor je po načelu postopnosti lahko: 

 ukor vzgojitelja, 

 ukor vzgojiteljskega zbora in 

 ukor učiteljsko-vzgojiteljskega zbora. 

Izključitev iz dijaškega doma se lahko izreče za storjene najtežje kršitve. 

Ukrep izključitve iz dijaškega doma 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. 

 

19. člen 

(uvedba in vodenje postopka) 

Postopek vzgojnega ukrepanja za lažje in težje kršitve uvede in vodi vzgojitelj, za najtežje  

kršitve pa ravnatelj oz. strokovni delavec, ki ga pooblasti ravnatelj. 

Vzgojitelj odloča o vzgojnem ukrepu za lažjo kršitev, vzgojiteljski zbor pa o ukrepu za težjo 

kršitev. Ker sta šola in dijaški dom v sestavi istega zavoda, poteka postopek vzgojnega 

ukrepanja tako, da se za ukor učiteljsko-vzgojiteljskega zbora in za ukrep izključitve iz 

dijaškega doma odloča skupni strokovni organ tj. učiteljsko-vzgojiteljski zbor. 

20. člen 

(izrek vzgojnega ukrepa) 

Vzgojni ukrep, ki se ob ugotovljeni kršitvi dijaku izreče v obliki sklepa, obsega izrek, 

obrazložitev in pravni pouk. 
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21. člen 

(trajanje in izbris vzgojnega ukrepa) 

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 izbriše. Če se pred iztekom roka ugotovi, da je izrečeni ukrep 

dosegel svoj namen, se lahko izda sklep o predčasnem izbrisu vzgojnega ukrepa. 

Izbrisani ukrep se lahko izreče za neizrečenega. 

Če je dijak izključen iz dijaškega doma, se lahko po preteku časa, za katerega je bil izključen, 

ponovno vrne v dom pod enakimi pogoji, ki veljajo za ostale dijake. 

22. člen 

(odškodninska odgovornost) 

Dijak ter druge osebe so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo, v skladu s predpisi o odškodninski 

odgovornosti. Obseg škode in odgovornosti za njo ugotovi komisija (vzgojitelj, ravnatelj, 

hišnik), če ni z drugimi predpisi drugače določeno. 

23. člen 

(varstvo pravic) 

Dijak lahko poda zahtevo za varstvo pravic (pritožbo), če meni, da so določene odločitve, v 

zvezi s sprejemom, z bivanjem, s plačevanjem oskrbnine, z vzgojnimi ukrepi idr., v nasprotju z 

določbami zakona, Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, nastanitvene pogodbe in domskih 

pravil, neutemeljene oz.  nepravilne. 

 

VI. Merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj 

24. člen 

(pohvale, priznanja in nagrajevanje) 

Dijaški dom lahko z domskimi pravili določi pogoje in merila ter postopek izrekanja pohval, 

priznanj in podeljevanja nagrad dijakom, ki se s svojim delom in vedenjem odlikujejo ter 

izkazujejo druge vrline oz.  sposobnosti. 

Pobude za pohvale, priznanja in nagrade lahko dajejo dijak, vzgojna skupina, strokovni 

delavci dijaškega doma in drugi. 

O podelitvi pohval, priznanj oz.  nagrad odločajo strokovni delavci v skladu z domskimi pravili 

(merili za podeljevanje) dijaškega doma. 
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25. člen 

(merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj) 

Dijak lahko za uspešno delo v domu in izven njega, kadar to prispeva k ugledu doma, dobi 

pohvalo, nagrado, ali drugo priznanje. Dijaki so lahko pohvaljeni in nagrajeni v naslednjih 

primerih: 

 za aktivno in prizadevno delo v skupini in v domu, za pozitiven vpliv na druge dijake, 

 za izredne aktivnosti in ustvarjalnost v interesnih dejavnostih in organih domske 

skupnosti, 

 za sodelovanje pri nalogah in delih, ki jih organizirajo organi domske skupnosti ali če 

to zahteva trenutna situacija v domu, 

 za sodelovanje pri uresničevanju vzgojnega in delovnega programa doma (prireditve, 

tekmovanja, druge aktivnosti), 

 za uspešno in posebej prizadevno opravljanje delovnih dolžnosti, vzorno izvajanje 

hišnega reda, za posebno viden napredek v vedenju ali učnem uspehu dijaka, 

 za razvijanje kakovostnih odnosov, za pomoč vrstnikom pri učenju in v stiskah in za 

druge oblike prostovoljne pomoči, 

 za prostovoljno sodelovanje pri prizadevanju za čim boljše higiensko stanje v domu, 

za vzorno urejeno sobo, 

 za skrben odnos do domskega premoženja, 

 za prispevek k ugledu doma z nastopi na javnih prireditvah, tekmovanjih, v medijih 

ipd. 

Pohvaljeni ali nagrajeni so lahko posamezniki, manjše skupine (sobni kolektivi, komisije, 

organi DS ali drugi, interesne skupine, priložnostne skupine), vzgojna skupina. 

26. člen 

(postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj) 

Postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj se lahko izpelje priložnostno, 

najmanj pa enkrat letno pred odhodom dijakov iz doma. 

O nagradah in pohvalah odloča vzgojiteljski zbor na predlog dijakov, vzgojitelja, ravnatelja, 

mentorja, delavcev doma in šole in drugih. 

Predlogi so lahko ustni ali pisni. 

O izrečenih pohvalah in nagradah vodi vzgojitelj ustrezno evidenco. O izreku pohval in 

nagrad lahko dom obvesti starše, šolo ... 

27. člen 

(vrste in oblike pohval, nagrad in drugih priznanj) 

Pohvala ali nagrada je praviloma javna in jo lahko izreče ali izroči: predsedstvo domske 

skupnosti, komisije, ravnatelj, vzgojitelj, vzgojiteljski zbor, mentor interesne dejavnosti, svet 

zavoda, drugi. 
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Pohvale so lahko ustne ali pisne. 

Nagrade pa so lahko: knjige, praktična darila, izleti idr. 

 

VII. Varnost in zdravje dijakov 

28. člen 

Dom pri svojem delovanju upošteva normative, standarde in druge predpise, ki se nanašajo 

na zagotavljanje varnosti stanovalcev in zaposlenih. 

Dijak oz.  študent je dolžan skrbeti za osebno higieno in higieno bivalnih prostorov, s čimer 

prispeva k zdravju in dobremu počutju. Vsak stanovalec odgovarja za red in čistočo ter 

estetski videz doma. V ta namen so v domu organizirana dežurstva in akcije za urejanje sobe, 

skupnih prostorov in okolice doma. 

Iz varnostnih, vzgojnih in higiensko zdravstvenih razlogov lahko strokovno osebje pregleda 

sobo, omare in druge predmete ob prisotnosti dijaka. 

Če dijak zboli, se mora prijaviti na recepciji doma ali vzgojitelju najkasneje do 8.00 ure zjutraj. 

To lahko stori osebno ali pa zaprosi sostanovalca ali drugega dijaka, da to stori v njegovem 

imenu. Vzgojitelj po presoji (v izjemnih primerih drug delavec doma) napoti dijaka k 

zdravniku, v šolo ali domov, če gre za dolgotrajnejšo bolezen. 

Dom sodeluje z Zdravstvenim domom Rogaška Slatina in drugimi zdravstvenimi zavodi, kadar 

je potrebno poskrbeti za akutne zdravstvene težave dijakov. 

Za varnost in zdravje dijakov skrbimo z osveščanjem, vzgojnim delovanjem in nadzorom. 

Dom s preventivnim delovanjem v obliki predavanj, razstav, razgovorov, interesni dejavnosti, 

zabave, nadzorom in svetovanjem, osvešča dijake o zdravem načinu življenja in 

prehranjevanja, usmerja jih v zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa, preprečevanje 

in odpravljanje razvad, skrb za zdrave socialne odnose in duševno ravnovesje. Vzgojitelji 

nudijo dijaku oporo in svetovanje v osebnih stiskah. Za nadzor so zadolženi vzgojitelji, v 

skladu s svojimi delovnimi nalogami in razporedom, pa tudi nočni varnostnik in vratarji. 

Vsak dijak ima ključ svoje sobe. Iz varnostnih razlogov mora sobo zaklepati. Dijak ne sme 

posedovati, niti uporabljati ključev domskih prostorov, za katere ni pooblaščen. 

Dijaki morajo prispevati k varnosti, tako da v dom ne vodijo neprijavljenih zunanjih 

obiskovalcev, in da za sabo zaklepajo vrata sobe. 

Vsi zaposleni in stanovalci doma so dolžni ravnati samozaščitno in sporočati o nevarnostih 

ter neustreznih ravnanjih posameznikov, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi. 
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VIII. Varstvo osebnih podatkov in zasebnost dijakov 

29. člen 

Pri izvajanju domske dejavnosti je dijaški dom dolžan zagotavljati varovanje osebnih podatkov 

dijaka in njegovo zasebnost v skladu s predpisi. 

Strokovni delavci oz. druge pooblaščene osebe lahko pri neposrednem izvajanju svojih 

pristojnosti oz. nalog, v skladu z vzgojnim programom oz. drugimi dejavnostmi doma, vstopajo 

v sobo dijaka, ob upoštevanju dijakove zasebnosti. 

Druge osebe oz.  obiskovalci lahko z vednostjo vzgojitelja vstopijo v dijakovo sobo le, če to 

dijak sam dovoli. Če več dijakov biva v isti sobi, morajo za vstop drugih oseb v sobo, vsi 

soglašati. 

 

IX. Hišni (domski red) 

Domski red predpisuje in ureja osnovna pravila življenja in dela v domu, katerih namen je 

omogočiti nemotenost vzgojno-izobraževalnega procesa v domu in zagotoviti varnost in 

zaščito vseh udeležencev tega procesa. 

30. člen 

(prihodi v dom in izhodi iz doma) 

Prihodi v dom in izhodi iz doma so dovoljeni le skozi glavni vhod v dijaški dom. 

Večerni izhodi dijakov so do 21. ure. Od 1. 4. in do konca šolskega leta se lahko podaljšajo do 

21.30. 

Do navedenega časa, ko se dom zapira, morajo biti v njem vsi dijaki. Poznejši prihod v dom je 

po predhodnem  dogovoru z vzgojiteljem dovoljen tistim dijakom, ki sodelujejo v dejavnostih 

izven doma, ki jih organizira Šolski center Rogaška Slatina in se do zapiralnega časa ne morejo 

vrniti, vendar le do 22.30 ure. 

Tiste dni, ko dijaki v šoli nimajo obveznosti, je dom zaprt (sobote, nedelje, državni prazniki ter 

med počitnicami).  

V kraj stalnega bivališča se dijaki vračajo v petek oz. zadnji dan pouka pred nastopom prostega 

dne, najkasneje do 17. ure. V dom se vračajo v nedeljo oz. en dan pred pričetkom šolskih 

obveznosti med 18.00 in 21.00. Vsi tisti, ki imajo ugodne prometne zveze, se lahko vrnejo v 

dom tudi ob ponedeljkih zjutraj oz.  isti dan, ko se pričnejo obveznosti v šoli. 

Ob prihodu od doma in ob odhodu domov se morajo dijaki obvezno vpisati v knjigo prihodov 

in odhodov. 
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Če namerava dijak med delovnim tednom domov, morajo starši to predhodno osebno, pisno 

ali po telefonu sporočiti vzgojitelju. 

Če se dijak, ki gre konec tedna domov, ne vrne v dom do ponedeljka, morajo starši o odsotnosti 

takoj obvestiti vzgojitelja. 

Dijaki morajo javiti vsako odsotnost iz dijaškega doma, razen ko je prisoten na pouku oz.  pri 

šolskih obveznostih in aktivnostih. 

 

31. člen 

(sobna pravila) 

Vsi stanovalci imajo enake pravice in dolžnosti. 

Soba mora biti vedno urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami. Obveznosti 

čiščenja in pospravljanja sobe in predprostora so enakomerno porazdeljene na vse stanovalce 

v sobi in v apartmaju.  

Zjutraj pred odhodom k šolskim in drugim obveznostim uredijo svojo sobo. Prostori doma 

morajo biti skozi ves dan in tudi v času odhoda domov higiensko in estetsko primerno urejeni. 

Vstop in hoja po apartmaju je dovoljena le v copatih. V istih copatih ni dovoljena hoja po domu, 

v pritličju šole, jedilnici, v učnih delavnicah in tudi ne izven doma in šole. Vstop v fitnes je 

dovoljen samo v primernih telovadnih copatih. Prostor za čevlje je v predsobi apartmaja. 

Vzgojitelj vsakodnevno redno pregleduje in ocenjuje higiensko in estetsko urejenost sob, 

predprostorov v apartmajih in sanitarije. 

V domu, šoli, pred vhodom v dom in v šolo, v učnih delavnicah, v vseh prostorih stavbe ter v 

neposredni okolici dijaškega doma in šole kajenje ni dovoljeno. 

Vsak dijak je dolžan vzdrževati ustrezno osebno higieno ter higieno obleke in obutve. 

Dijaki lahko imajo v sobah estetske okrasne predmete in rože. Plakate, postre in podobno je 

dovoljeno lepiti s selotejpom na samo za to določen prostor (lesna obloga nad posteljo). 

Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora 

biti stanje kot ob prihodu. 

Vsako okvaro v sobi, predprostoru ali sanitarijah stanovalci takoj javijo vzgojitelju. Če tega ne 

storijo, nastalo škodo poravnajo sami, enako tudi, če škodo povzročijo namerno. 

Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim samo v soglasju s sostanovalci 

in z vzgojiteljem. 
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Avdiovizualne naprave morajo biti naravnane na sobno jakost. 

V času učnih ur in najkasneje od 22.00 do 6.00 ure zjutraj je v vseh prostorih tišina. 

Strogo je prepovedano: 

 priklapljanje likalnikov, kuhalnikov, grelnih naprav ter drugih predmetov, s katerimi bi   

ogrožali varnost in zdravje, 

 lepljenje nalepk, vrezovanje po zidovih in opremi doma, 

 odmetavanje smeti skozi okna in čez balkone, 

 odnašanje jedilnega pribora in posode iz jedilnice v sobo, 

 prinašanje, hranjenje in uživanje alkohola in ostalih drog. 

 

Za vse predmete, ki jih dijaki prinašajo v dom (računalniki, glasbeni stolpi,TV sprejemniki ipd) 

dom ne  odgovarja. Ravno tako ne moremo odgovarjati za vse osebne predmete posameznega 

dijaka ( denar,   nakit, ure, mobilni telefoni, toaletne potrebščine…). 

Za varnost inventarja v sobi in osebnih predmetov mora poskrbeti vsak dijak z vestnim 

zaklepanjem predala pisalne mize, garderobne omare in vrat apartmaja. 

 

32. člen 

(obnašanje dijakov v domu) 

Vstop v dom je dovoljen le dijakom, ki so v njem nastanjeni. Po dogovoru z vzgojiteljem, lahko 

dijake obiskujejo starši ali skrbniki, ostali člani njegove družine, ter sošolci in prijatelji. 

Medsebojno druženje dijakinj in dijakov, ki bivajo v domu, je možno v skupnih prostorih: 

dnevna soba, športno- rekreativni prostor, recepcija, čajna kuhinja. Druženje dijakov v sobah 

se dovoljuje le za krajši čas, v dogovoru z vzgojiteljem.  

Med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj se obiski fantov v dekliških sobah ne dovoljujejo. Enako 

velja za obiske deklet. 

Obiski oseb, ki ne bivajo v domu, ter sestajanje, zadrževanje in druženje dijakov doma z njimi 

na internem dvorišču in parku Šolskega centra, se dovoljuje samo ob predhodnem dogovoru 

z dežurnim vzgojiteljem . 

Nočni počitek se začne ob 22. uri, ko se v sobah ugašajo luči, in traja najkasneje do 7. ure 

zjutraj. V času nočnega počitka nihče ne sme kaliti nočnega miru. 

V skladu z zakonom je v prostorih Šolskega centra in dijaškega doma, ter v njuni neposredni 

okolici prepovedano metanje petard ali uporaba drugih pirotehničnih sredstev. 
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33. člen 

(dežurstvo dijakov) 

Dežurstvo dijakov zajema obveznosti v sobi, vzgojni skupini in na nivoju doma. 

Naloge, ki jih dijaki opravljajo 

 v sobi: dnevno čiščenje in urejanje, odnašanje smeti, prijavljanje morebitnih poškodb 

in okvar, zapiranje oken v času daljše odsotnosti, opozarjanje na okvare, poškodbe, 

drugo, 

 menjava posteljnine (na štirinajst dni),  

 na nivoju doma: čiščenje okolja, priprava prostorov, drugo, 

 dežurstvo se opravlja po v naprej določenem razporedu. 

 

34. člen 

(učenje v domu) 

Za vse dijake so vsakodnevno organizirane učne ure kot obvezna oblika priprav za pouk. 

Z ustrezno načrtovanimi pripravami za šolo pod vodstvom in nadzorom vzgojiteljev se 

zagotavljajo vsem dijakom ustrezni pogoji za uspešno učno delo. 

Učne ure potekajo v skladu z urnikom učnih ur v sobah ali skupnih prostorih, za dijake 1. 

letnikov pa  v skupnem prostoru pod neposrednim vodstvom vzgojitelja. 

V času učnih ur je v vseh prostorih doma tišina. V tem času in v času od 22.00 do 6.00 ni 

dovoljeno gledanje TV in delo z računalnikom. V primeru, če vzgojitelj ugotovi neresen odnos 

do učnega dela v sobi, se mora dijak udeležiti učnih ur v skupnem prostoru pod neposrednim 

nadzorom vzgojitelja. 

Od organiziranih priprav na šolo je dijak lahko odsoten le zaradi zdravstvenih ali drugih 

upravičenih razlogov. 

Poleg učnih ur se po potrebi organizirajo še druge oblike učnega dela, katerih osnovni cilj je 

pomoč dijakom, ki imajo težave z učenjem in izboljšanje učnega uspeha. O dodatnih oblikah 

učnega dela se dogovarjajo dijaki s komisijo za učni uspeh in z vzgojiteljem. 

Ker so priprave za šolo prednostna naloga, se dijakom v času obveznih učnih ur le izjemoma 

dovoljuje udejstvovanje v športnih, kulturnih in drugih dejavnostih. 

35. člen 

(prehranjevanje v jedilnici) 

Od ponedeljka do petka:  

 zajtrk: od 6.30 do 7.30,  

 kosilo: od 13.45 do 14.40,  

 večerja: od 18.00 do 18.45. 
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36. člen 

(prostočasne dejavnosti) 

V času, ko ni organiziranega učenja, pouka ali različnih aktivnosti v šoli, so v domu 

organizirane različne dejavnosti – prosti čas, sestanki, delo po načrtu vzgojiteljev, vzgojnih 

skupin in doma. 

Dovoljena je uporaba računalnikov za vadbo, razvedrilo ali učenje v dogovorjenem času z 

vzgojiteljem. 

Dnevna soba, športno-rekreacijski prostori in čajne kuhinje se lahko uporabljajo do 21.30 

ure.  

37. člen 

(odjava hrane) 

Bivanje v domu brez hrane v času pouka ni možno. Posamezne obroke je možno odjavljati, 

če je dijak zaradi bolezni, prostega dneva, prakse ali drugih opravičljivih razlogov odsoten iz 

doma.  

Izjemoma je možno, z izjavo staršev, odjaviti kosilo tudi v času prisotnosti v domu, zaradi 

možnosti koriščenja tople malice v šoli, ki je subvencionirana. 

Obroke je potrebno odjaviti vzgojitelju pravočasno najpozneje do 20. ure za naslednji dan. 

 

38. člen 

(obveščanje dijakov) 

Obveščanje dijakov poteka preko: 

 vzgojiteljev in predstavnikov vzgojnih skupin, 

 oglasne deske v vzgojni skupini in avli, 

 publikacije, pravil domskega reda, domskih glasil, 

 domskega ozvočenja 

 spletnih strani.                    

 

X. Končne določbe 

39. člen 

(uveljavitev domskih pravil) 

Domska pravila so obravnavali in o njih podali svoje mnenje: domska skupnost, svet staršev in 

strokovni delavci doma ter učiteljsko-vzgojiteljski zbor. 
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40. člen 

(veljavnost pravil) 

Ta pravila začnejo veljati 1. oktobra 2016. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 

Domski red ŠC Rogaška Slatina, ki je bil v veljavi od 1. 9. 2010.  

 

Ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina 

Mag. Dubravka Berc Prah 

 

 


