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ŠC NOVA GORICA
DIJAŠKI DOM, BIOTEHNIŠKA ŠOLA
CANKARJEVA 10
5000 NOVA GORICA
Lokacija dijaškega doma: Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici
Biotehniška šola deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica in ima v svojem programu tudi vzgojni program
dijaškega doma.

DOMSKA PRAVILA
Dijaškega doma ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola

(Potrjena: 24. 06. 2020)

Na podlagi 15. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RSlovenije, št. 30/2018) ravnateljica
Biotehniške šole, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica določa
Domska pravila Dijaškega doma ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola

Vsebina
Z domskimi pravili se določajo:










pogoji bivanja v dijaškem domu,
način plačevanja oskrbnine,
pravice in dolžnosti ter odgovornost dijakov, študentov in drugih oseb, ki bivajo v domu,
vzgojno ukrepanje v dijaškem somu
merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj,
način zagotavljanja varnosti in zdravja pri izvajanju dejavnosti v dijaške domu,
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 Biotehniške šole z dijaškim domom; v okviru organiziranih domskih dejavnosti pa
tudi izven dijaškega doma.
Območje Biotehniške šole z dijaškim domom so vsi notranji in zunanji prostori Biotehniške šole in dijaškega doma
(stavbni objekti, dvorišča, igrišča, zelenice, kmetijska površine, pašnik, čebelnjak, parki ipd.), s katerimi Biotehniška
šola z dijaškim domom (v nadaljevanju: dijaški dom) upravlja.

II. Pogoji bivanja v dijaškem domu
2. člen
V dijaškem domu lahko bivajo dijakinje in dijaki (v nadaljnjem besedilu dijaki) vseh srednjih šol, študentke in študenti
(v nadaljnjem besedilu študenti) višjih strokovnih šol ter študenti univerzitetnih programov.
Pri izbiri kandidatov za vpis v dijaški dom se upošteva oddaljenost šole od kraja bivanja, oddaljenost šole od
dijaškega doma, istočasno bivanje sorojenca v dijaškem domu in prilagojenost dijaškega doma izobraževalnemu
programu, po katerem se kandidat izobražuje. Prednost pri nastanitvi imajo dijaki Biotehniške šole ter ostali dijaki
Šolskega centra Nova Gorica.
Dijak se mora izseliti iz dijaškega doma najkasneje naslednji dan po prenehanju statusa dijaka oziroma najkasneje
naslednji dan po izvršljivosti sklepa o izključitvi iz dijaškega doma, razen v primeru mladoletnega dijaka, ki se ga iz
dijaškega doma ne sme izseliti, dokler ga starši ali druge pooblaščene osebe ne prevzamejo.
Podrobnejši postopek razpisa za vpis, sprejema v dijaški dom, merila za izbiro in druge vsebine v zvezi z bivanjem v
dijaškem domu določi minister.
3. člen
Dijaški dom sklene nastanitveno pogodbo z vsakomer, kogar sprejme v dom.
Z njo se uredijo medsebojne pravice in obveznosti, ki se nanašajo na pogoje bivanja v domu.

4. člen
Dijak se vpisuje v dom za eno šolsko leto na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (ULRS 30/2018).
Za sprejem v dom morajo dijaki izpolnjevati naslednje pogoje:
 oddati vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja v dijaškem domu na predpisanem obrazcu,
 imeti morajo status dijaka oziroma študenta
 sprejeti in upoštevati domska pravila,
 starši morajo z domom podpisati pogodbo o bivanju v dijaškem domu in plačevanju oskrbnine.

5. člen
Dijak lahko izstopi iz doma med šolskim letom le s soglasjem staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki podpišejo
izpisnico. Izpisnico je potrebno oddati v dijaškem domu vsaj mesec dni pred izstopom. Dijak, ki izstopi iz doma
pred iztekom odpovednega roka, mora plačati oskrbnino do izteka odpovednega roka.
III. Način plačevanja oskrbnine
6. člen
Z oskrbnino se krijejo stroški za prehrano in nastanitev v dijaškem domu. Dijaki in študentje 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 sam.
7. člen
Stroški nastanitve in prehrane se zaračunavajo za vse dneve pouka v šolskem letu oziroma študijskih obveznosti v
študijskem letu, v skladu s šolskim oziroma študijskim koledarjem, in jih dijak oziroma študent plačuje mesečno.
8. člen
V okviru oskrbnine se dijaku v času trajanja pouka v šolskem letu, stroški, povezani s prehrano (režija), in stroški
nastanitve, zaračunavajo za cel mesec, ne glede na dejansko prisotnost v dijaškem domu.
Mesečna oskrbnina se zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil, za odjavljene obroke prehrane, za vse dni
odsotnosti, če dijak oziroma študent odsotnost napove vsaj dan prej, do 21. ure.
Dijaški dom dijaku zmanjša stroške povezane s prehrano tudi zaradi daljše odsotnosti, kadar opravlja PUD v svojem
domačem kraju.
9. člen
Študent, ki biva v dijaškem domu, plačuje stroške nastanitve in druge stroške, ki so navedeni v nastanitveni pogodbi.
10. člen
Način plačevanja oskrbnine ureja nastanitvena pogodba.

IV. Pravice in dolžnosti ter odgovornost dijakov oziroma študentov
11. člen
(pravice dijakov oziroma študentov)
Dijak oz. študent 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.

12. člen
(dolžnosti dijakov oziroma študentov)
Dolžnosti dijakov oziroma študentov 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
(velja za dijake),
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.

13. člen
(prepovedi)
Prepovedano je:
 nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje,
 izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,
 prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola in opojnih substanc,
 kajenje,
 prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih opojnih subsatnc,
 prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi in
premoženja,
 ogrožanje varnosti, svojega zdravja in zdravja drugih,
 ogrožanje življenja živali in rastlin,
 onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave,
 kakršna koli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim oziroma ogrožajo ljudi,
naravo, okolje, stvari in premoženje.

V. Neizpolnjevanje obveznosti, kršitve prepovedi ter odgovornost
14. člen
(odgovornost dijakov in študentov)
Dijak oziroma študent 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.
Odgovornost študentov in dijakov opredeljuje tudi nastanitvena pogodba.
15. člen
(kršitve domskih pravil)

Kršitve domskih pravil razvrščene po alineah od lažjih do najtežjih:
:
 motenje bivanja oziroma drugih dejavnosti,
 neprimerno ravnanje (vedenje) do dijakov, delavcev doma in drugih,
 prekoračitve oziroma neupoštevanje časovnih obveznosti, drugih pravil bivanja, določenih s hišnim redom
doma (izhodov, prihodov, obiskov, sobivanja, učnih ur idr.),
 kršitev prepovedi kajenja na območju in v prostorih, ki jih upravlja BIOS,
 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.




















prihod v dom pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc,
uživanje alkohola ali drugih opojnih substanc,
posedovanje alkohola ali drugih opojnih substanc v dijaškem domu,
posedovanje oziroma 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,
manjša tatvina
ponarejanje dokumentov, lažno predstavljanje, vodenje oseb v sobe brez vednosti osebja doma,
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.

nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti, storjeno zoper bivajoče v dijaškem domu,
verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje, storjeno zoper bivajoče oziroma druge osebe,
prodajanje, razpečevanje drog in napeljevanje k uživanju drog, vnašanje prepovednih substanc in stvari v
prostore doma,
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.

16. člen
(vzgojni ukrepi)
Pri izbiri ukrepa se upošteva teža kršitve, odgovornost dijaka za kršitev, osebnostna zrelost dijaka, nagibe, zaradi
katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, druge okoliščine, pomembne za ukrepanje in
možne posledice ukrepanja.
Vzgojni ukrepi so:





opomin (poleg pisnega lahko vzgojitelj izreče tudi ustni opomin, ki se evidentira)
ukor vzgojitelja
ukor ravnatelja
začasna prepoved vstopa v dijaški dom (prepoved lahko traja največ do zaključka postopka vzgojnega
ukrepanja oziroma največ za en mesec)

Dijaku se namesto predhodno navedenih vzgojnih ukrepov lahko določijo tudi alternativni ukrepi:

pobotanje oziroma poravnava spora, poprava škodljivih posledic njegovega ravnanja, izvršitev nekega
neobveznega dobrega dela oziroma naloge, opravljanje nalog in obveznosti izven načrtovanega časa,
pod pogojem, da dijak s tem soglaša.
17. člen
(postopki vzgojnega ukrepanja)
V postopku vzgojnega ukrepanja se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. Če s starši dijaka
ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so sodelovanje odklonili, se lahko postopek nadaljuje brez njihove udeležbe.
Na željo dijaka v postopku sodeluje strokovni delavec dijaškega doma, ki mu dijak zaupa.
Vzgojna obravnava kršitev v zvezi z vzdrževanjem čistoče sob in kopalnic poteka po naslednjem vrstnem redu:
razgovor, ustni opomin, pisni opomin, ukor in plačilo čiščenja; pri vsaki naslednji kršitvi, se ukrepa z naročilom
čiščenja pri čistilnem servisu, ki ga poravna dijak oz. starš.
V dijaškem domu se vodi evidenca obiskovanja učnih ur. Odsotnost dnevno opravičuje matični oziroma dežurni
vzgojitelj. Neopravičene odsotnosti se sankcionira postopoma z opomini od 5 do 15 neopravičenih učnih ur ter z
ukori od 15 do 35 neopravičenih učnih ur v šolskem letu.
Neopravičena odsotnost se lahko nadomesti s tretjo učno uro.
Kajenje v šolskem okolišu se kaznuje z opozorilom; v dijaškem domu s pisnim opominom; kazni se pri naslednjih
kršitvah stopnjujejo.
Za posedovanje alkohola v sobi se dijaku izreče pisni opomin; za prihod v dom po vplivom alkohola se dijaku izreče
ustni opomin, pisni opomin ali ukor (če s tem ogroža zdravje sebe ali drugih); za popivanje alkohola v dijaškem
domu pa se dijaku izreče pisni opomin ali ukor; kazni se pri nadaljnjih kršitvah stopnjujejo.
V primeru prihoda v dom pod vplivom alkohola, ko je za dijaka potrebno poiskati zdravniško pomoč, se o dogodku
pisno obvestiti ravnateljico. Ravno tako se ravnateljico obvešča v primeru posedovanja prepovedanih drog ali
prihoda v dom pod vplivom prepovedanih drog. Ravnateljica lahko za ugotovitev dejanskega stanja odredi preizkus
z alkotestom ali testom na droge, ki ga opravi pooblaščena inštitucija.
Če obstaja utemeljen sum, da gre za kršitev domskega reda, ki ima elemente kaznivega dejanja, pooblaščena oseba
o tem obvesti pristojne organe (policijo), starše in ravnateljico.
Strokovni delavec lahko v tem primeru, ob prisotnosti dijaka pregleda njegove osebne stvari in prostore. Dijaški dom
lahko zaseže predmete, s katerimi dijak ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje
ali zdravje drugih ali povzroča oziroma bi lahko povzročil materialno škodo. Odvzete stvari se dijaku ali staršem
vrnejo, ko preneha vzrok za odvzem.

18. člen
(izrek vzgojnega ukrepa)
Vzgojni ukrep, ki se ob ugotovljeni kršitvi dijaku izreče v obliki sklepa, obsega izrek, obrazložitev in pravni pouk.
19. člen
(trajanje in izbris vzgojnega ukrepa)
Vzgojni ukrep opomin oz. ukor velja do konca šolskega leta. 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.
20. člen
(izključitev iz dijaškega doma)
Za uvedbo in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja ter izrek ukrepa zaradi kršitev, za katere se lahko izreče
izključitev iz dijaškega doma, je pristojen ravnatelj.

Dijaka se lahko izključi iz dijaškega doma zaradi naslednjih kršitev:
ogrožanje svojega življenja ali zdravja oziroma življenja ali zdravja drugih, ki ima ali bi lahko imelo za posledico
težjo telesno poškodbo oziroma težje duševne motnje,
namerno uničenje oziroma poškodovanje domskega ali drugega premoženja, s katerim je povzročena večja
materialna škoda,
vdor v varovani podatkovni sistem, s katerim je bila povzročena škoda ali pridobljena korist,
uničenje ali ponarejanje domske dokumentacije,
posedovanje predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost, življenje in zdravje ljudi ali varnost
premoženja,
posedovanje, ponujanje ali prodajanje prepovedanih drog,
posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola,
prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog oziroma uživanje alkohola ali prepovedanih drog,
neopravičene odsotnosti od učnih ur, ki znašajo več kot 35 ur v šolskem letu.
Dijaka se lahko izključi iz dijaškega doma za četrti oziroma za vsak nadaljnji izrečeni ukor v posameznem šolskem
letu.
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.
Za kršitve iz prve do šeste alineje prvega odstavka tega člena se postopek lahko uvede v treh mesecih od dneva, ko
se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki je kršitev storil. Za kršitve iz sedme, osme in devete alineje prvega odstavka
tega člena se postopek lahko uvede v tridesetih dneh od dneva, ko je dijak storil kršitev.
Izključitev iz dijaškega doma se lahko izreče pogojno, tako da se ta ne izvrši, če dijak v pogojnem obdobju, ki lahko
traja največ eno leto, ne stori kršitve iz prvega odstavka tega člena. Če dijak v pogojnem obdobju stori kršitev iz
prvega odstavka tega člena, se pogojna izključitev lahko prekliče

21. člen
(odškodninska odgovornost)
Dijak oziroma študent ter druge osebe, ki bivajo v domu so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo.
Obseg škode in odgovornosti za njo ugotovi komisija (vzgojitelj, ravnatelj, hišnik, predstavnik iz skupine, drugi delavci
doma), če ni z drugimi predpisi drugače določeno.
22. člen
(varstvo pravic)
Dijak oziroma študent 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 oziroma nepravilne.

VI. Merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj
23. člen
(pohvale, priznanja in nagrajevanje)
Pobude za pohvale, priznanja in nagrade lahko dajejo dijak, vzgojna skupina, strokovni delavci dijaškega doma in
drugi. O podelitvi pohval, priznanj oziroma nagrad, v skladu z merili za podeljevanje, odločajo strokovni delavci
dijaškega doma.
24. 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.

25. 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 drugih.

26. 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, drugi.
- pohvale so lahko ustne ali pisne.
- nagrade pa so lahko: knjige, praktična darila, izleti idr.

VII. Varnost in zdravje dijakov
27. člen
Dom pri svojem delovanju upošteva normative, standarde in druge predpise, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti
stanovalcev in zaposlenih.
Nujno zdravstveno oskrbo bolnim ali poškodovanim dijakom doma nudi Urgentni center, ki deluje v sklopu Splošne
bolnišnice Dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici.
Dijak oziroma 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. Iz varnostnih, vzgojnih in higiensko zdravstvenih razlogov lahko strokovno osebje
pregleda sobo, omare in druge predmete ob prisotnosti dijaka.
Dijake usmerjamo v zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa, preprečevanje in odpravljanje razvad, skrb za
zdrave socialne odnose in duševno ravnovesje. Strokovni delavci dijaškega doma 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
vratar. Dijaki in študenti morajo prispevati k varnosti, tako da v dom ne vodijo 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.

VIII. Varstvo osebnih podatkov in zasebnost dijakov
28. člen
Pri izvajanju domske dejavnosti je dijaški 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
dijakove zasebnosti.

IX. Hišni (domski) red
29. člen
(odprtje doma)
Ob nedeljah in praznikih oz. dan pred pričetkom pouka v tednu se dom odpre ob 17. uri, zadnji dan pouka v tednu
pa se dom zapre najkasneje ob 18 uri.
Čez dan skrbijo za red in mir v domu vzgojitelji, vstope in dogajanje pred domom in v avli nadzoruje vratar.
V nočnem času skrbi za varnost dijakov, red in mir v domu, nočni varnostnik.
30. člen
(dnevni ritem domskega življenja)
600 do 700

vstajanje, ureditev sobe in priprava na šolo

630 do 730

zajtrk

630 do 745

odhod dijakov v šolo

800

so domski prostori zaprti, izjemoma dijakom dovoli v sobo vzgojitelj ali vratar

do

1200

1400 do 1530 kosilo (razen ob petkih)
1500 do 1600 ura tišine v domu oz. aktivnosti v telovadnici
1600 do 1700 prva učna ura
1700 do 1710 odmor
1710 do 1800 druga učna ura
1800 do 1845 večerja
1900 do 2130 interesne dejavnosti
2130 do 2200 zadrževanje v prostorih DD in odhod v svoje sobe
2200 do 600

priprava na nočni počitek, pogasitev luči in nočni mir; dom je zaklenjen, varuje ga varnostnik

31. člen
(vstajanje, osebna higiena, urejanje prostorov)
Do 7.30 ure vstajanje, osebna higiena, urejanje prostorov, zajtrk, odhodi v šolo, priprava na učne ure za vse, ki
imajo pouk popoldan.

32. člen
(učne ure)












Vsak dan je v domu ob 1500 uri začetek miru in tišine. Čas od 1500 do 1600 dijaki izkoristijo za krajši počitek
ali urejanje obveznosti.
Učne ure potekajo od 1600 do 1800 in so za vse dijake obvezne. Dijaki 1. letnikov se učijo v učilnici, izjemoma
v sobi (z dovoljenjem vzgojitelja), če so v šoli uspešni in se starši oz. zakoniti skrbniki (v nadaljevanju starši)
s tem strinjajo. Dijaki višjih letnikov se učijo v sobi, vendar lahko vzgojitelj zahteva, da se dijak uči v učilnici,
če meni, da je zanj to primernejše.
Učne ure v učilnici potekajo brez mobilnih telefonov in računalnikov. V primeru, da dijak pride na učno uro
z zgoraj omenjenim aparatom, ga mora izključiti in ga oddati vzgojitelju na mizo.
V času učnih ur je uporaba računalnika dovoljena samo v vzgojno izobraževalne namene in s predhodno
najavo vzgojitelju.
Vzgojitelj evidentira prisotnost dijakov v evidenco učnih ur. Redno spremlja njihovo delo ter skrbi, da le-to
poteka nemoteno, pomaga pri organizaciji učenja in svetuje pri učnih težavah.
Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo domače naloge in opravljajo druge vzgojno-izobraževalne aktivnosti
(berejo knjige, oblikujejo dnevnike,…). Druge aktivnosti smejo dijaki izvajati le v dogovoru z vzgojiteljem.
V času učnih ur mora biti v domu in v učilnicah tišina. Motenje ali izostanek od učnih ur se šteje za lažjo
kršitev domskega reda.
V primeru učnih težav je dijak dolžan obvestiti vzgojitelja. Posamezno odsotnost pri učnih urah dijaku
dovoli njegov vzgojitelj, daljšo pa odobri ravnatelj. V primeru, da ima dijak v času učnih ur zunajšolsko
dejavnost, morajo starši o tem pisno obvestiti vzgojitelja.
Vzgojitelji od oktobra do junija organizirajo tudi tretjo učno uro, ki poteka od 19:00 do 20:00. Dijaka, za
katerega je obisk tretje učne ure obvezen, določi vzgojitelj.

33. člen
(večerni čas in priprava na spanje)




V večernem času morajo dijaki svoje aktivnosti končati do 21.30. To velja tudi za spremljanje TV-programa.
Filme, aktualne oddaje oz. športne prenose, ki trajajo dlje, smejo dijaki gledati do konca, vendar le s
predhodnim dovoljenjem dežurnega vzgojitelja.
Odhod dijakov v svoje sobe in priprava na nočni počitek se začne ob 21.30. Sledi čas nočnega miru, ki traja
od 22.00 do 6.00.
34. člen
(pospravljanje in čiščenje)

Zjutraj pred odhodom v šolo dijaki sobo pospravijo. Sobe in kopalnice morajo biti vedno čiste in urejene. Koši za
smeti morajo biti dnevno izpraznjeni. V jutranjem času vzgojitelji pregledajo in ocenijo sobe. Enkrat tedensko poteka
generalno čiščenje sob in kopalnic. Dijaki opravljajo dežurstva kopalnic vsak teden izmenično in o tem vodijo pisno
evidenco. Čiščenje okolice doma in kadilskega prostora poteka po potrebi, v dogovoru z vzgojitelji, kar lahko
predstavlja tudi alternativni vzgojni ukrep.
V primeru, da dijak dobi vzgojni ukrep zaradi neupoštevanja domskega reda o pospravljanju in čiščenju sobe ter
kopalnice, lahko dijaški dom ob vsakem naslednjem neupoštevanju tega člena naroči čiščenje, ki ga je, po obstoječem
ceniku, dolžan poravnati dijak.
Vsak ČETRTEK od 6:45 do 7.30 je obvezna MENJAVA POSTELJNINE.

35. člen
(telefonski pogovori)
Starši, sorodniki in prijatelji lahko kličejo dijake na domski telefon v popoldanskem in večernem času na številko: 05
/ 62 05 751.

36. člen

(parkiranje)
Dijaki, ki prihajajo v dijaški dom z osebnim avtomobilom, morajo le-te puščati na zunanjem parkirišču. Zvečer od
15.00 do 7.20 zjutraj lahko parkirajo ob strojni lopi. V primeru neupoštevanja časovnega razmika dijaki izgubijo to
pravico. Ograjo na parkirišče jim odpira vratar med 19:00 in 20:00 uro. Po tem času dijaki parkirajo avtomobile ne
zunanjem parkirišču.

37. člen
(prihodi in izhodi)



Prihodi v dom ob nedeljah ali praznikih so v času med 17.00 in 22.30. Soglasje za poznejši prihod v dom
morajo starši dostaviti v pisni obliki na začetku šolskega leta.
Med tednom morajo biti dijaki v večernem času v domu:
prvi letniki do 20.30
drugi letniki do 21.00
tretji in višji letniki do 21.30












Dijaki višjih letnikov lahko s soglasjem vzgojitelja enkrat tedensko izkoristijo podaljšan izhod do 22.00.
Dijaki višjih letnikov in tisti, ki imajo podaljšane šolske obveznosti, lahko z vednostjo staršev in odobritvijo
svojega vzgojitelja, koristijo daljši izhod.
Pogoj za pridobitev podaljšanja izhoda je uspešnost v šoli in sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnih
aktivnostih v domu.
Dijaki morajo podaljšan izhod najaviti dežurnemu vzgojitelju vsaj eno uro pred odhodom iz doma, ki to
zabeleži v zvezek, poleg pa pripiše tudi predvideno uro vrnitve v dom.
Dijaki, ki se redno udeležujejo aktivnosti izven doma (klubski treningi, tečaji,…) v večernih urah, morajo na
začetku šolskega leta prinesti svojemu vzgojitelju pisno soglasje staršev.
Dijaki višjih letnikov, ki v prostem času želijo zapustiti območje Šempetra, morajo to predhodno povedati
dežurnemu vzgojitelju ali se z njim dogovorijo o načinu obveščanja. Svoj odhod in prihod morajo zabeležiti
v zvezek pri vratarju. Dijaki prvih letnikov pa morajo obvestiti dežurnega vzgojitelja tudi v primeru odhoda
v Šempeter ali se z njim dogovorijo o načinu obveščanja. Svoj odhod in prihod morajo zabeležiti v zvezek pri
vratarju.
Mladoletni dijaki, ki se želijo posluževati prevozov z avtomobili starejših dijakov, morajo predhodno
pridobiti dovoljenje staršev in vzgojiteljev.
Če se dijak po večernem izhodu ne vrne pravočasno v dom, je sostanovalec o tem dolžan obvestiti
dežurnega vzgojitelja ali nočnega varnostnika.
Ko ima dijak čez vikend šolske obveznosti, mu ob soglasju staršev ravnateljica lahko dovoli bivanje v
dijaškem domu.
38. člen
(odsotnost iz dijaškega doma)




Če ob začetku novega delovnega tedna dijak ne pride v dom, mora obvestiti vzgojitelja o vzroku in
predvidenem trajanju odsotnosti.
Med tednom lahko dijak odide domov le v dogovoru s starši, ki morajo o tem obvestiti vzgojitelja.

39. člen
(odsotnost v šoli zaradi bolezni)



Če dijak zboli in ne more k pouku, se o svojem počutju pogovori z dežurnim vzgojiteljem.
Kadar v času bolezni ostane v domu (dan ali dva), mu izostanek od pouka opraviči njegov vzgojitelj. Ko pa
je dijak zaradi bolezni odsoten od pouka več kot dva dni, praviloma odide domov. V tem primeru mu
odsotnost od pouka opravičijo starši ali osebni zdravnik.

40. člen
(prinašanje in uživanje nedovoljenih substanc)
Kajenje ter prinašanje, uživanje, prodajanje ali razpečevanje po zakonu prepovedanih drog in alkohola ter prihajanje
v dom pod vplivom le teh je v dijaškem domu in njegovi okolici strogo prepovedano.
Enaka prepoved velja tudi za vse aktivnosti, ki jih organizira dom izven njegove okolice ter za vse aktivnosti, ki
potekajo v dogovoru z njim.

41. člen
(posebne želje dijakov)
Za uresničitev posebnih želja dijakov (podaljšan nočni izhod, nočna odsotnost, pomoč in krajše bivanje pri sošolcu...)
je potreben dogovor in pisna privolitev staršev.

42. člen
(obiski)
Za obiske v sobah nasprotnega spola je potrebno pridobiti dovoljenje vzgojitelja. Obisk je časovno omejen na 45
minut. Vzgojitelj obisk odobri, če dijak upošteva domska pravila. V nočnem času in v času učnih ur pa so strogo
prepovedani.
Vsak zunanji obiskovalec se mora ob prihodu v dom obvezno javiti pri vratarju, ki obisk evidentira in o tem
obvesti dežurnega vzgojitelja. Vzgojitelj odloči ali obisk dovoli. Ob odhodu obiskovalca dijak obvesti vzgojitelja.

43. člen
(sobni red)

















V sobo se dijak vseli po že izdelanem razporedu namestitve. Preseli se lahko le v izjemnih primerih v
dogovoru z vzgojitelji.
Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti ne glede na letnik in starost.
Dijaki v sobah uporabljajo copate, čevlje pa puščajo v za to namenjenih omaricah v kopalnici.
Ob odhodih domov (ob petkih, pred prazniki in pred počitnicami) zapustijo sobe in kopalnice čiste in
urejene. Pred odhodom domov pogasijo luči, zaprejo rolete in izključijo vse električne naprave iz omrežja.
Ob nastanitvi stanovalci prevzamejo sobni inventar in ga na koncu šolskega leta vrnejo v enakem stanju.
Prvotnega razporeda opreme v sobah ni dovoljeno spreminjati.
Dijaki morajo ravnati z električno napeljavo v sobi in domu tako, da ne ogrožajo svojega zdravja in življenja
ter zdravja in življenja drugih.
V sobah je prepovedano imeti in uporabljati hladilnike, televizorje in grelne elemente (kuhalnike, peči,
likalnike, pekače,…), kakor tudi ostale predmete, s katerimi bi lahko ogrozili svojo varnost, zdravje ali
življenje oziroma povzročili škodo na opremi.
Glasbeni aparati morajo biti naravnani na sobno glasnost, v nasprotnem primeru se uporaba le-teh prepove.
Od 22.00 naprej mora biti v sobah mir, primeren za nočni počitek oz. učenje (s soglasjem vzgojitelja).
Če dijak ne upošteva navodil vzgojitelja, lahko vzgojitelj v dogovoru s starši dijaku prepove nadaljnjo
uporabo računalnika.
Prepovedano je lepljenje in pisanje po zidovih. Ravno tako ni dovoljeno odmetavanje predmetov skozi okno
ter polivanje.
V sobe se ne sme prinašati pribora in hrane iz jedilnice šole in iz domske kuhinje.
V sobo dijaka lahko vstopajo strokovni delavci dijaškega doma (vzgojitelj, svetovalna delavka, ravnateljica),
drugi zaposleni pa le, če je to potrebno za izvajanje njihovih nalog, obiskovalci pa le z vednostjo vzgojitelja
in z dovoljenjem dijaka. Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim dijakom pa v soglasju
z obema stanovalcema in v navzočnosti vsaj enega od njiju.
V času odsotnosti dijaki sobe zaklepajo; ob odhodu domov imajo možnost pustiti ključe sob v vratarnici.



Dijak je sam odgovoren za svoje osebne predmete. Za morebitne odtujene stvari dijakov iz nezaklenjenih
sob, dom ne odgovarja in ne sproža postopka uradnega pregona. Dijakom svetujemo, da večjih vsot denarja
in dragocenih predmetov ne hranijo v domu.
44. člen
(uporaba skupnih računalnikov)

Dijaki lahko uporabljajo skupne računalnike v dogovoru z dežurnim vzgojiteljem. Pri uporabi interneta v sobah in
skupnih prostorih je prepovedano:
 profitno delovanje,
 neupoštevanje navodil pooblaščenca za internet,
 nepooblaščeno nalaganje programov,



vdor v sistem.
45. člen
(poravnava povzročene škode)

Za premoženje doma so odgovorni vsi. Škodo, ki jo povzroči na domski opremi namerno ali iz malomarnosti, mora
dijak poravnati sam.
Če se krivca za povzročeno škodo ne ugotovi, poravnajo škodo:
 v sobi – vsi stanovalci sobe,
 v skupnih prostorih nadstropja – vsi dijaki nadstropja,
 v skupnih prostorih doma – vsi dijaki doma.

46. člen
(način obveščanja)

Uradna obvestila, pomembna za dijake, so objavljena na oglasnih deskah.
Vsa pomembnejša obvestila se objavijo tudi na spletnih straneh http://bts.scng.si/.
Na oglasne deske in na druga mesta v domskih prostorih ni dovoljeno brez dovoljenja ravnateljice razobešati
obvestil, oglasov, vabil in podobnega gradiva. Prav tako se brez dovoljenja ravnateljice v prostorih dijaškega doma
ne sme deliti propagandnega gradiva, prodajati proizvodov ali zbirati denarja.

X. Končne določbe
47. člen
(uveljavitev domskih pravil)
Domska pravila obravnavajo in o njih podajo svoje mnenje:
domska skupnost, svet staršev in strokovni delavci doma.

Barbara Miklavčič Velikonja
ravnateljica

