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Na podlagi Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS št. 30/18) in Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS št. 70/19),
ima Dom pravila, s katerimi si prizadeva zagotavljati varnost in zaščito dijakov in ustanove.
Moramo jih spoštovati, da bi zagotovili varnost in zaščito vsakega posameznika.
Pravico bivanja v dijaškem domu ima dijak, študent višje strokovne šole in učenec, ki ima
pravico bivanja v dijaškem domu v skladu z zakonom (da je vzporedno vpisan eno od
srednjih šol). Dijak in učenec (v nadaljevanju dijak) sta vključena v vzgojni program za
dijaške domove.
VSEBINA
Temeljna pravila življenja in dela v domu
Vpisi in izpisi dijakov
Oskrbnina in prehrana
Sobna pravila
Učenje v domu
Izhodi
Zdravstveno varstvo
Varnost dijakov
Merila in postopki podeljevanja nagrad, pohval in priznanj
Kršitve dolžnosti
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Urnik življenja in dela v domu (Domski red)
Študentje nastanjeni v Dijaškem domu Vič
Videonadzor
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1. TEMELJNA PRAVILA
1. Člen
Pravice dijakov
Dijak ima v času izobraževanja pravico in dolžnost, da prispeva k uresničevanju ciljev in
nalog doma v skladu z mednarodnimi konvencijami, z zakoni in drugimi predpisi ter letnim
delovnim načrtom doma.
Dijak ima v domu pravico do:













uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja,
prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne obravnave,
zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti,
uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju,
nočnega počitka in miru,
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, splošnimi pravili vedenja ter drugimi civilizacijskimi pravili,
pravica do zagovora in pritožbe v postopku vzgojnega ukrepanja.

Dom si prizadeva zagotavljati dijakom:














obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
razvijanje njihovih sposobnosti,
pravico do sprotnih in objektivnih informacij,
sodelovanje pri uresničevanju tistega dela letnega delovnega načrta, ki določa njihove
pravice in obveznosti,
prilagoditev pogojev dela perspektivnim in vrhunskim športnikom, dijakom, ki se
vzporedno izobražujejo,
spoštovanje osebnosti,
vzgoja in izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnih ljudi,
pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,
pomoč, kadar jo potrebujejo,
varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
oblikovanje in delovanje Domske skupnosti (skupnosti dijakov),
pravico do izražanja mnenj in posredovanja predlogov vodstvu doma in
pravico do pritožbe.

Dom si prizadeva zagotoviti varnost in zaščito dijakov pred vsemi oblikami nasilja v domu.
2. člen
Dolžnosti dijakov v času bivanja v domu so:















da upoštevajo določila teh pravil,
da redno obiskujejo pouk in vse druge šolske obveznosti,
da redno in pravočasno obiskujejo učne ure in druge oblike organiziranega dela,
da v primeru bolezni ali drugega opravičljivega razloga svojemu ali dežurnemu
vzgojitelju javijo odsotnost od pouka,
da redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti, določene s tem pravilnikom,
da dijakov in delavcev doma ne ovirajo in ne motijo pri delu,
da ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih organov
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 odgovorno ravnajo s premoženjem doma, povzročeno škodo ali morebitno drugo
okvaro javijo vzgojitelju, povzročitelj škode le-to tudi poravna ,
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 osebno higieno, urejenost in snažnost sobe, doma in domskega okolja ter
da sooblikujejo ugled doma in okolja, v katerem bivajo.

V domu je prepovedano:



nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje,
izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dom,
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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,
imeti živali v sobah,
ogrožanje življenja živali in rastlin,
onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave in
kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim
(posedanje po zunanjih okenskih policah in ograjah teras), oz. ogrožajo ljudi, naravo,
okolje, stvari in premoženje.
3. člen

Dijaška izkaznica
Za identifikacijo dijakov izda dom domsko izkaznico (fotografija, osebni podatki).
4. člen
Dejavnosti dijakov
Dijaki lahko izdajajo domski časopis in druga gradiva ter organizirajo domska društva,
domski radio in drugo. Za to si morajo predhodno pridobiti soglasje ravnatelja.
5. člen
Skupnost dijakov - domska skupnost
Dom je dolžan zagotoviti osnovne pogoje (prostor in potrebne informacije) za delo domske
skupnosti. Domska skupnost se organizira in deluje v skladu s svojimi pravili. Sestaja se
praviloma izven organiziranega dela. Domska skupnost lahko predlaga ravnatelju, da ji določi
mentorja. Izdelajo se pravila dela domske skupnosti. Vzgojiteljski zbor in svet doma vsaj
enkrat letno obravnavata predloge, mnenja in pobude dijakov, ki jih le ti oblikujejo v domski
skupnosti.
6. člen
Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti dijakov
Pri izvajanju domske dejavnosti je dom dolžan zagotavljati varovanje osebnih podatkov
dijaka in njegovo zasebnost v skladu s predpisi.
Strokovni delavci oziroma druge pooblaščene osebe lahko pri neposrednem izvajanju svojih
pristojnosti oziroma nalog v skladu z vzgojnim programom oziroma drugimi dejavnostmi
doma vstopajo v sobo dijaka ob upoštevanju njegove zasebnosti.
Druge osebe oziroma 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.
Za potrebe vzgojnih procesov so na sobnih vratih dijakov označeni stanovalci.

5

7. člen
Pedagoška pogodba
Ravnatelj lahko sklene s starši dijaka in dijakom pedagoško pogodbo, v kateri dovoli dijaku
odstopanje od posameznih določil hišnega reda oziroma pravil, določenih z drugimi
podzakonskimi predpisi, če oceni, da bi to prispevalo k boljšemu uspehu tega dijaka.
Na podlagi 8. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, lahko dom na predlog dijaka,
staršev, strokovnih služb v domu ali zunaj doma sklene z dijakom in starši poseben Dogovor
o načinu izvajanja določenih medsebojnih pravic in obveznosti. V primeru neizpolnjevanja ali
kršitev le-teh, lahko katerakoli podpisna stranka Pogodbe o bivanju od le te odstopi. Dogovor
se sklene v pisni obliki in je sestavni del Pogodbe o bivanju.
8. člen
Spremstvo
Če so v letnem delovnem načrtu predvideni izleti dijakov, sodelovanje na meddomskih
prireditvah in tekmovanjih, se za spremstvo dijakov upoštevajo veljavni standardi in
normativi.

2. VPIS IN IZPIS DIJAKOV
9. člen
1. Kandidati (novinci) za sprejem v dom se prijavijo s prijavnico v roku, določenim z
javnim razpisom.
2. Za sprejem v dom mora dijak izpolnjevati naslednje pogoje:
 izpolniti mora prijavnico
 strinjati se mora s temi pravili in jih spoštovati,
 strinjati se mora z domskim redom in ga upoštevati,
 imeti mora status rednega dijaka (potrdilo o šolanju) in bo vključen v vzgojni
program za dijaške domove.
3. Kandidata obvestimo o sprejemu tako, da mu vročimo sklep o sprejemu v dom.
4. Vsi dijaki novinci višjih letnikov so predhodno vabljeni na razgovor.
5. Dijaki, ki podaljšujejo bivanje v domu, prejmejo na podlagi svoje izražene namere o
podaljšanju bivanja »Obvestilo o sprejemu«.
Pogodba o bivanju v dijaškem domu (nastanitvena pogodba):
Dijaški dom sklene nastanitveno pogodbo z vsakomer, kogar sprejme v dom, praviloma pred
nastanitvijo. Nastanitvena pogodba se sklene za obdobje trajanja izobraževanja, v katerega se
je kandidat vpisal. Nastanitvena pogodba se podpiše v 15ih dneh po prejemu sklepa o
sprejemu v dom. Če kandidat v tem roku ne podpiše nastanitvene pogodbe, se šteje, da ne želi
bivati v domu. Nastanitveno pogodbo za mladoletnega dijaka podpišejo poleg njega tudi
njegovi starši oz. zakoniti zastopnik, za polnoletnega dijaka pa se poleg njega podpišejo še
starši ali druga polnoletna zaposlena oseba kot pogodbeni porok.
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10. člen
1. Dijaki lahko izstopijo iz doma med šolskim letom v soglasju s starši, ki izpolnijo in
podpišejo izpisnico.
2. Odpovedni rok za izstop iz doma med šolskim letom je en mesec. Dijak, ki izstopi iz doma
pred iztekom odpovednega roka, je dolžan plačati stroške režije do izteka odpovednega
roka.
3. OSKRBNINA IN PREHRANA
11. člen
1. Višina oskrbnine je določena na podlagi sklepa komisije za oblikovanje izhodiščne cene ter
potrjevanje cene bivanja v dijaških domovih in potrditve Sveta doma in pristojnega
ministrstva. V ceno oskrbnine so všteti stroški nastanitve, stroški povezani s prehrano in
hrana. Do subvencije oskrbnine je upravičen tisti starš, ki kot podpisnik pogodbe plačuje
oskrbnino za dva ali več otrok, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu in imajo
status rednega ali izrednega dijaka.
2. Dijaki in njihovi starši (v nadaljnjem besedilu: dijak) morajo plačevati oskrbnino za vse dni
pouka, za 10 mesecev po 22 dni. Plačati jo mora do 20. v mesecu za tekoči mesec. V primeru
zamude plača tudi zakonite zamudne obresti.
12. člen
1. Dijaku se nudi zajtrk, kosilo in večerja. Dijak se lahko odloči tudi za vegetarijansko
prehrano.
2. Mesečna oskrbnina se zmanjša za stroške prehrane za vse dni odsotnosti, če dijak odsotnost
napove vsaj dan prej do 18. ure in za dneve, ko je dijak na praksi v domačem kraju.

4. SOBNA PRAVILA
13. člen
1. Vsi stanovalci 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. V sobi se vsi zadržujejo v copatih, garderoba za čevlje je na hodniku skupine.
5. Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma
mora biti stanje takšno kot ob prihodu.
6. Če dijaki ne počistijo sobe ob izstopu, se jim zaračunajo stroški čiščenja.
7. Plakate je dovoljeno pripenjati na stene tako, da se stene ne uničujejo.
8. Vsako okvaro v sobi stanovalci takoj javijo vzgojitelju. Če tega ne storijo, nastalo škodo
poravnajo sami, enako tudi, če je bila škoda povzročena namerno.
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9. Vsak stanovalec ima v sobi svoj zasebni prostor (omara, postelja, pisalna miza), kjer se
hranijo osebne stvari.
10. Strokovni delavec doma ima pravico, da ima vpogled v zasebni prostor in začasen odvzem
predmetov, katerih posedovanje in uporaba moti pedagoški proces ali pomeni ogrožanje
varnosti dijakov in premoženja v domu, če sodi, da so kršena Pravila življenja in dela.
11. Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim samo z dovoljenjem
vzgojitelja in v soglasju s sostanovalci. Zunanji obiski so dovoljeni le z dovoljenjem
vzgojitelja.
12. Glasbene naprave so naravnane na sobno jakost.
13. V času učnih ur in najkasneje ob 22.00 in do 6.30 je v vseh prostorih tišina.
14. Ob 21.00 so vsi dijaki v svojih vzgojnih skupinah, razen če niso vključeni v interesne
dejavnosti.
15. Ob 22.00 uri so vsi dijaki v svojih sobah.

NI DOVOLJENO:


Priklapljanje likalnikov, kuhalnikov, grelnih naprav ter drugih predmetov, s katerimi
bi ogrožali varnost in zdravje.



Uporaba prenosnih telefonov med učnimi urami, v domski jedilnici in v času nočnega
počitka med 22.00 in 07.00 uro v vseh prostorih doma. Vzgojitelj ima pravico odvzeti
prenosni telefon, če dijak z njegovo uporabo moti pedagoški proces ali druga
dogajanja opredeljena v Pravilih življenja in dela.



Uporaba sveč po sobah.



Imeti živali v prostorih doma.



Uporaba televizorjev v sobah.



Premikanje pohištva v sobah, izjemoma iz opravičljivih razlogov v soglasju z
vzgojiteljem.



Lepljenje nalepk, vrezovanje po zidovih in opremi doma.



Odmetavanje predmetov in smeti skozi okna in čez balkone.



Kajenje v prostorih celotnega doma in na vhodu doma.



Odnašanje jedilnega pribora in posode iz jedilnice v sobo.



Prinašanje, hranjenje in uživanje alkoholnih pijač in ostalih mamil.



Posedanje po okenskih policah v sobah in ograjah teras.



Vstop v druge trakte od 21.00 do 8.00 ure dijakom ni dovoljen.
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SE NE ODGOVARJA:
Za vse predmete, ki jih dijaki prinašajo v dom, dom ne odgovarja.
5. UČENJE V DOMU
14. člen
1. V domu so organizirane obvezne učne ure od 8.00 do 10.30 ure za tiste dijake, ki imajo
pouk popoldan, in od 16.00 do 18.30 ure za dijake, ki imajo pouk dopoldan.
2. Za dijake, ki opravljajo praktični pouk, so učne ure tisti dan, ko imajo pouk.
3. Učenje poteka po dogovoru z vzgojiteljem v učilnicah, v študijskem prostoru in v sobah.
4. V času učnih ur je v vseh prostorih tišina.
5. Med učnimi urami dijaki opravljajo aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo.
6. Vzgojitelji evidentirajo prisotnost dijakov pri učnih urah v posebni evidenci; motivirajo,
svetujejo in organizirajo učenje.

15. člen
1. Navzočnost
Dijak mora biti navzoč pri organiziranemu izobraževalnemu delu (obvezne učne ure) v skladu
z vzgojno-izobraževalnim programom in letnim delovnim načrtom doma.
Odsotnost dijaka od organiziranih oblik izobraževalnega dela se vpisuje v evidenco
prisotnosti na učnih urah. Vpisujejo se tudi izhodi po 21.00. uri.
Vzgojitelj najmanj enkrat tedensko pregleda izostanke dijakov od obveznih učnih ur in izhode
ter ukrepa v skladu z določili tega pravilnika. Če vzgojitelj ugotovi pogosto izostajanje iz
doma in posumi v verodostojnost opravičil, o tem obvesti starše in razrednika.
Če se dijak, ki gre konec tedna domov, v ponedeljek ne vrne, morajo starši o odsotnosti takoj
obvestiti vzgojitelja. Enako tudi, če dijak odide domov med tednom. Če se dijak zvečer po
podaljšanem izhodu ne vrne v dom, vzgojitelj v 24 urah obvesti starše.
2. Dovoljena odsotnost
Odsotnost dijaka od obveznih učnih ur dovoli matični vzgojitelj (vzgojitelj vzgojne skupine, v
katero je dijak razporejen).
Če dijak iz zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri določenih oblikah vzgojnoizobraževalnega dela, mora o tem vzgojitelju predložiti potrdilo z napotki zdravnika.
Vzgojitelj o tem obvesti oddelčni vzgojiteljski zbor.
Če dijak zboli ali iz drugega opravičljivega razloga ne more k pouku, se mora pred tem
pogovoriti s svojim ali dežurnim vzgojiteljem. Matični vzgojitelj samo v tem primeru opraviči
dijakov izostanek od pouka.
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6. IZHODI
15. člen
1. Za daljši izhod v prostem času mora dijak obvestiti vzgojitelja.
2. Večerni izhodi dijakov so do 21. ure.
3. Možen je tudi daljši večerni izhod (obisk gledališča, kina, koncerta, itd.), vendar le do
22.30 ure in v izjemnih primerih do 23. ure. Za izhod po 23. uri mora dijak vnaprej prinesti
pisno soglasje staršev in imeti soglasje matičnega vzgojitelja.
4. Dijaku odobri podaljšan večerni izhod vzgojitelj. Dijaki prvega letnika nimajo podaljšanih
izhodov. Ob nedeljah ni dovolilnic.
5. Prihodi ob nedeljah so najkasneje do 22. ure. Ob prihodu v dom se dijak javi na recepciji.
6. Dijaki višjih letnikov imajo pravico do enega podaljšanega izhoda na teden. V izjemnih
primerih (redni treningi, šolske obveznosti, tečaji, interesne dejavnosti) in v soglasju s starši
in matičnim vzgojiteljem, pa tudi več.
7. Za večerne izhode vodijo vzgojitelji posebno evidenco.
8. Izhodi med učnimi urami niso dovoljeni, razen v izjemnih primerih (glej točko 5) v
dogovoru z vzgojiteljem.
9. Ob prihodu v dom se mora dijak evidentirati na recepciji doma.

7. ZDRAVSTVENO VARSTVO
16. člen
V primeru bolezni dijaka napotimo k izbranemu osebnemu zdravniku oziroma v Zdravstveni
dom Vič, v nujnih primerih ali v primeru poškodb, dijaka napotimo v urgentni blok
Kliničnega centra. Dijakova dolžnost je, da ima v času bivanja v domu s seboj zdravstveno
izkaznico.
Osveščanje dijakov
Dom mora osveščati dijake o škodljivosti kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog in
raznih oblik nasilja. Dom osvešča dijake o njihovih pravicah in o načinih iskanja ustrezne
pomoči v primerih raznih oblik nasilja in zlorabe.
Če delavci doma na podlagi vedenja ali drugih znakov utemeljeno posumijo, da dijak uživa
nedovoljeno drogo ali ima psihične težave, bo dom od dijaka in staršev zahteval vključitev v
enega od ponujenih oziroma predlaganih potrjenih programov za terapijo. V primeru
nestrinjanja ali zavračanja predlaganega, dom ne more prevzemati nadaljnje odgovornosti za
dijaka, za njegov zdrav razvoj in uspešno delo v šoli in mu zaradi tega lahko odpove bivanje v
domu. Enako velja v primeru, da dijak dokazano uživa nedovoljeno drogo, s tem, da dijak in
starši z domom podpišejo dogovor o vključitvi v enega od ponujenih oziroma predlaganih
potrjenih programov za terapijo. V tem primeru bo imel dom pravico mesečno preverjati
sodelovanje dijaka in staršev v programu (zahtevamo potrdilo verificiranega programa o
sodelovanju). Starši bodo morali dom sproti obveščati o rezultatih testiranja. Če dijak in
starši kršijo podpisani dogovor, se dijaku odpove bivanje v domu, oz. se začne postopek
izreka vzgojnega ukrepa izključitve.
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8. VARNOST DIJAKOV
17. člen
Varnost
Dom skrbi za varnost dijakov z upoštevanjem standardov in normativov ter drugih predpisov,
ki urejajo varstvo pri delu, poleg tega pa še:
 poskuša varovati 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, ki vstopajo v domski prostor,
 prepoveduje in preprečuje prinašati in posedovati predmete in sredstva, ki ogrožajo varnost
dijakov in delavcev v domu in v domski okolici.

9. MERILA IN POSTOPKI PODELJEVANJA NAGRAD, POHVAL IN PRIZNANJ
18. člen
Dijaki ali skupina dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v domu in izven njega
prejmejo nagrade, pohvale in priznanja.
Vrste nagrad, pohval in priznanj:
Dijakom za posebne dosežke v domu in izven njega podeljujemo naslednje:
 knjižna nagrada,
ki se podeljuje dijakom zaključnih letnikov za večletno aktivno udeležbo v različnih
interesnih dejavnostih, za večletno uspešno delo v vzgojni skupini, za večletno
aktivno sodelovanje v domski skupnosti in za udeležbo pri aktivnostih, ki presegajo
domski okvir (sodelovanje na med domskem nivoju, državnem nivoju – Domijada),
 nagradni izlet,
ki se ga udeležijo dijaki, ki izstopajoče aktivno delujejo v interesnih dejavnostih, v
domski skupnosti in v vzgojni skupini,
 pisna pohvala,
se dodeli dijakom, za letno delo v interesni dejavnosti, v vzgojni skupini, domski
skupnosti, ki so izkazali pripravljenost k sodelovanju in pomoč drugim dijakom,
 pisno priznanje,
se dodeli dijakom, ki dosežejo vidne rezultate na različnih področjih.
Dijakom, ki izjemno izstopajo s svojo aktivnostjo, lahko vzgojiteljski zbor s svojim sklepom
dodeli dodatno nagrado, pohvalo ali priznanje.

Postopek za podeljevanje nagrad, pohval in priznanj:
Predlog za dodelitev nagrade, pohvale ali priznanja lahko podajo matični vzgojitelji, drugi
strokovni delavci doma, mentorji interesnih dejavnosti, drugi delavci doma, dijaki, oddelčne
skupnosti, skupnost dijakov doma, starši in drugi. Predlog obravnava vzgojiteljski zbor, ki
sprejme sklep o dodelitvi nagrade, pohvale ali priznanja.
Dijakom zaključnih letnikov podeljuje nagrade, pohvale in priznanja ravnatelj na
maturantskem večeru. Dijakom nižjih letnikov pa podelijo nagrade, pohvale in priznanja
vzgojitelji na zaključnem srečanju vzgojne skupine.
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10. KRŠITVE IN DOLŽNOSTI
19. člen
Odgovornost dijakov in vzgojni ukrepi
Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in
prepovedi, določenih s tem pravilnikom. Za storjene kršitve se dijakom lahko izrečejo vzgojni
ukrepi in določi povrnitev povzročene škode.
Vzgojni ukrepi so:
 opomin vzgojitelja,
 ukor vzgojitelja,
 ukor ravnatelja,
 pogojna izključitev in/ali izključitev iz doma in
 alternativni vzgojni ukrep.
20. člen
Lažje kršitve so:
 motenje bivanja oz. drugih dejavnosti v domu,
 neprimerno ravnanje do dijakov oziroma delavcev v domu,
 prekoračitve oz. neupoštevanje časovnih obveznosti oziroma drugih pravil bivanja,
določenih s hišnim redom doma (izhodov, prihodov, obiskov, sobivanja, učnih ur),
 kršitev prepovedi kajenja v prostorih doma,
 malomarno ravnanje z domsko opremo in napravami ter drugim premoženjem doma,
bivajočih ali drugih oseb v domu in
 nedovoljena uporaba prostorov, opreme in naprav v domu.
21. člen
Težje kršitve so:
 prihod v dom pod vplivom alkohola ali drog,
 uživanja alkohola ali drog v domu,
 posedovanje alkohola ali drog v domu,
 posedovanje oz. uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in
premoženja v domu,
 nedovoljena nočna odsotnost iz doma,
 nedovoljeno prenočevanje drugih oseb v sobi,
 žaljiv odnos do dijakov ali delavcev doma in drugih oseb,
 izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dom,
 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in o protipožarni varnosti v domu,
 manjša tatvina,
 uničenje ali ponarejanje dokumentov in domske dokumentacije
 vdor v varovani podatkovni sistem, s katerim je bila povzročena škoda ali pridobljena
korist,
 35 ur neopravičenih izostankov z obveznih učnih ur v šolskem letu,
 predstavitev z lažno identiteto, oz. zloraba identitete,
 povzročitev manjše materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev
doma ali drugih oseb v domu iz hude malomarnosti ali namenoma.
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22. člen
Najtežje kršitve so:
 nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi, storjeno v domu ali zoper bivajoče v
domu,
 verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje v okviru doma ali zoper bivajoče oz. druge
osebe v domu,
 prodajanje ali razpečevanje drog ali napeljevanje k uživanju drog v okviru doma oz. med
bivajočimi v domu
 grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja v domu oz. med
bivajočimi v domu in
 povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev
doma ali drugih oseb v domu iz hude malomarnosti ali namenoma.

11. IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
23. člen
Postopek
Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko poda delavec doma, starši ali dijak,
postopek vzgojnega ukrepanja za lažje kršitve uvede in vodi matični vzgojitelj, za težje in
najtežje kršitve pa ravnatelj oziroma strokovni delavec, ki ga pooblasti ravnatelj.
Matični vzgojitelj in ravnatelj vodita o svoji dejavnosti za preprečevanje kršitev in o postopku
izrekanja vzgojnega ukrepa (pogovor z dijakom in starši, zagovor dijaka, s šolsko svetovalno
službo, telefonskimi pogovori, pisna obvestila staršem, pristojnim institucijam in podobno)
pisno dokumentacijo.
Če ravnatelj v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ter po posvetovanju z
matičnim vzgojiteljem, oddelčnim vzgojiteljskim zborom in svetovalno službo oceni, da dijak
potrebuje pomoč oz. svetovanje, lahko določi, da se ravnanje dijaka ne obravnava kot kršitev.
24. člen
Izrek vzgojnega ukrepa
Vzgojni ukrep se izreče kot sklep, izključitev se izreče kot odločba, oba v pisni obliki in z
obrazložitvijo in pravnim podukom. Vsi ukrepi imajo tudi pravni pouk. Sklep o izrečenem
vzgojnem ukrepu se vroči dijaku in pošlje staršem v roku 8 dni po izreku ter hrani v mapi
vzgojnih ukrepov posamezne vzgojne skupine eno leto.
25. člen
Zagovor dijaka
Dijak ima pred izrekom ukrepa za težje ali najtežje kršitve pravico do zagovora, pri katerem
sodelujejo starši dijaka.
Če s starši ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so prisotnost odklonili, se zagovor dijaka
lahko izvede brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka pri zagovoru sodeluje strokovni delavec
doma ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak zaupa.
Vzgojitelj ali ravnatelj pred izrekom ukrepa dijaka obvesti, da lahko najkasneje v treh dneh po
roku, določenem za ustni zagovor, poda tudi pisni zagovor. Pisno mnenje podajo še vzgojitelj,
svetovalna delavka, lahko tudi oddelčna skupnost dijakov.
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26. člen
Določanje vzgojnega ukrepa
Pri določanju vzgojnega ukrepa je potrebno upoštevati težo kršitve, osebnostno zrelost dijaka,
nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno in možne
posledice ukrepa ter druge okoliščine, pomembne za izrek ukrepa. Pisno mnenje v zvezi z
izrekanjem vzgojnega ukrepa lahko podajo strokovni delavci in dijaki ter za najtežje kršitve
tudi svetovalna služba.
27. člen
Alternativni ukrep
Alternativni vzgojni ukrepi se lahko izrečejo za vsako kršitev namesto vzgojnih ukrepov. K
predlogu alternativnega vzgojnega ukrepa morajo dijak in njegovi starši podati soglasje,
najpozneje v 24ih urah od seznanitve.
28. člen
Zastaralni rok kršitev
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 domu.
29. člen
Izbris vzgojnega ukrepa
Če se med šolskim letom ugotovi, da je vzgojni ukrep dosegel svoj namen, lahko prične
organ, ki je ukrep izrekel, postopek za izbris ukrepa. Postopek se zaključi z izdajo sklepa.
Vzgojni ukrepi, ki so izbrisani, se štejejo za neizrečene. Vzgojni ukrepi veljajo do konca
šolskega leta, izključitev se praviloma izreče do konca šolskega leta, največ pa še za naslednje
šolsko leto.
30. Člen
Odškodninska odgovornost
Dijak in druge osebe, ki bivajo v domu so odgovorne za škodo, ki jo povzročijo v domu v
skladu s predpisi o odškodninski odgovornosti.
31. člen
Varstvo pravic
V primeru, da se dijak, njegovi starši ali skrbniki ne strinjajo z izrečenim vzgojnim ukrepom
(opomin, ukor vzgojitelja, ukor oddelčnega vzgojiteljskega zbora in ukor vzgojiteljskega
zbora), lahko zahtevajo varstvo pravic. Pritožbo obravnava pritožbena komisija, sklep le te je
dokončen. Za izrečeno pogojno izključitev in/ali izključitev pritožbo obravnava Svet doma.
Na odločitev Sveta doma je možno sprožiti upravni spor.
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12. URNIK ŽIVLJENJA IN DELA V DOMU (DOMSKI RED)
32. člen
1. Dijaški dom Vič je odprt od nedelje, od 17. ure do petka, do 19. ure.
Ob drugih dnevih pa le, če imajo dijaki šolske obveznosti.
2. Razdeljevanje hrane v domski jedilnici
Od ponedeljka do petka:
 zajtrk od 6.00 do 8.00
 kosilo od 11.00 do 16.00
 večerja od 18.30 do 20.30
3. Obvezne učne ure:
 dopoldan od 8.00 do 10.30
 popoldan od 16.00 do 18.30
4. Dnevni red:
 od 6.00 do 8.00: vstajanje in osebna higiena, zajtrk, ureditev spalnic ter priprava na učno
uro
 od 8.00 do 10.30: obvezne učne ure
 od 10.30 do 11.30: dejavnost v prostem času
 od 11.00 do 16.00: kosilo, dejavnosti v prostem času
 od 16.00 do 18.30: obvezne učne ure
 od 18.30 do 20.30: večerja, dejavnosti v prostem času, odhodi v mesto v dogovoru z
vzgojiteljem
 od 21.00 do 22.00: priprava na nočni počitek
 med 21.00 in 22.00. uro se zaklepajo trakti.
5. Generalno čiščenje sob: enkrat tedensko.
6. Uradne ure v tajništvu in računovodstvu: vsak dan od 11.00 do 14.00. ure.
7. Menjava posteljnega perila: vsakih 14 dni, po potrebi tudi večkrat.
8. Prispela pošta je pri receptorju.
9. Kuhanje kave in čaja, priprava sokov, likanje: dijaki uporabljajo za to namenjen
prostor v vsakem traktu, ki ga po uporabi očistijo.
10. Večerni izhodi:
 vsak dan do 21. ure
 podaljšan izhod z dovoljenjem vzgojitelja do 22.30 ure, izjemoma do 23. ure
11. Od 22.00 ure dalje je v domu tišina, prične se nočni počitek.
13. ŠTUDENTJE, NASTANJENI V DIJAŠKEM DOMU VIČ
V primeru, da so v domu, v stavbi (objekt 1) kjer bivajo dijaki, nastanjeni študentje, ali drugi
gostje, morajo spoštovati ta pravila.
Za študente, ki so nastanjeni v objektu 2, veljajo »Študentska pravila življenja in dela v
Dijaškem domu Vič« v Dijaškem domu Vič.
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