
VPIS IN IZPIS DIJAKOV 
 

Pravico bivanja v dijaškem domu imajo dijaki ali študenti 
višjih strokovnih šol, ki so v dom sprejeti v skladu s 
Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih. Dijaški dom 
sklene s sprejetimi dijaki in študenti nastavitveno pogodbo. 
Z oskrbnino se krijejo stroški prehrane in nastanitve v 
dijaškem domu. Plačilo računa je do 18. za pretekli mesec. 
Pred odhodom iz doma mora dijak skupaj s starši izpolniti 
izpisnico. Če se dijak odloči, da se bo izpisal iz doma pred 
zaključkom šolskega leta, mora to najaviti 30 dni pred 
nameravanim odhodom. 
Osnovna obveznost vseh dijakov je redno obiskovanje 
pouka in izpolnjevanje šolskih obveznosti. 
 
DOMSKI RED 
 

do 8.00:  prebujanje, osebna higiena, urejanje spalnic,      
             odhod k pouku 
od 6.00 do 8.00: samopostrežni zajtrk 
od 12.30 do 15.00:  kosilo 
od 15.50 do 16.00: priprava na učno uro 
od 16.00 do 17.00: 1. del učne ure 
od 17.00 do 17.15: rekreativni odmor 
od 17.15 do 18.15: 2. del učne ure             
od 18.00 do 21. 00: prosti čas, čas za interesne   
              dejavnosti 
od 18.15 do 19.30: večerja 
od 20.00 do 21.00: dodatna učna ura 
ob 21.00: zaklepamo vhodna vrata 
do 22.00: se končajo dejavnosti dijakov, dijaki so v      
              svojih sobah, se pripravljajo na nočni počitek 
ob 22.30: prekinjen dostop do sobnega interneta 
do 23.00:  po sobah ugasnemo  luči 
od 22.30 do 6.30:  čas za nočni počitek,  
              v domu je tišina 

 
Dom odpiramo v nedeljo ob 18.00, prihod je možen do 
22.00 ure. Ob petkih zapiramo dom  ob 17.00 uri.  
Dijaki izjemoma ostanejo v domu  ob koncu tedna, če imajo 
šolske oz. športne obveznosti, vendar samo v soglasju z 
vzgojiteljem,  vodstvom doma, s soglasjem staršev, s 
predhodno najavo najkasneje v četrtek do 18.00 
dežurnemu vzgojitelju ali na recepcijo. 
Vsak dijakov prihod domov med tednom morajo potrditi 
starši po telefonu. 
V času bivanja v dijaškem domu so odhodi iz Nove Gorice 
dovoljeni le s soglasjem staršev in matičnega vzgojitelja. 
Dijaki, ki prihajajo v dom s svojimi avtomobili, lahko 
parkirajo na parkirišču  ob enoti C. 

Kajenje v domu, pred domom in na domskih površinah po 
določilih Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov ni 
dovoljeno. 
Obiski med dekleti in fanti so dovoljeni od 18.30 do 21.00 
ure z vednostjo vzgojitelja in s soglasjem sostanovalcev. 
Zunanji obiskovalci prijavijo in odjavijo svoj obisk pri 
vratarju. Med učno uro obiskov ni.  
Dijaki/nje čistijo okolico doma po razporedu vsak dan ob 
7.15  in sodelujejo v akcijah  čiščenja dijaškega doma. 
Dijaški dom ne prevzema odgovornosti za osebne 
predmete, pozabljene v skupnih prostorih in nezaklenjenih 
sobah. 
Uporaba osebnih računalnikov je dovoljena do 22.30. Med 
učno uro je delo na računalniku dovoljeno samo za šolske 
potrebe. 
 
SOBNA PRAVILA 
 
Dijaki sami skrbijo za urejenost in higieno sob in kopalnic, 
tako da so urejene in čiste. Razpored čiščenja je 
dogovorjen in napisan na vidnem mestu. Plakate s 
primerno vsebino je dovoljeno lepiti le na leseni opaž. V 
sobah, ob upoštevanju določil požarnega reda, ni dovoljeno 
priklapljati električnih naprav (kuhalnikov, hladilnih naprav, 
močnejšega ozvočenja) in ne spreminjati električnih 
instalacij ter tudi ne prižigati svečk, palčk in drugih vnetljivih 
predmetov. 
V sobi veljajo še naslednja pravila: glasba je naravnana na 
sobno jakost, v sobo ne prinašamo alkoholnih pijač in 
drugih drog ter nevarnih snovi in predmetov.  
V sobah je prepovedano imeti živali. 
Posteljnino menjamo vsaka dva tedna v pralnici. 
V petek, pred odhodom domov, zapustite sobo urejeno, 
zaprite okna in izključite vse električne naprave. 
Za škodo, povzročeno namerno ali iz malomarnosti, je 
odgovoren povzročitelj ali stanovalci sobe. 
 
PREHRANA 
 
Dom dijakom nudi tri obroke dnevno. Registracija toplih 
obrokov je podprta z uvedbo informacijskega sistema DI-
DOM.  
Za dneve odsotnosti se dijaku stroškov za prehrano ne 
računa, če odsotnost najavi dan prej (do 18. ure) na  
e-naslov prehrana@ddng.si.  
Urnik obrokov po potrebi prilagajamo predhodnim 
napovedanim obveznostim dijakov (šola, šport, kultura). 
 
 
 

UČNA URA,  
ORGANIZIRANA PRIPRAVA ZA ŠOLSKO DELO 
V času učnih ur so dijaki v domu. Učenje poteka v učilnicah 
in v sobah v skladu z dejavniki uspešnega učenja. 
Opravičljivo odsotnost dijak napove svojemu ali dežurnemu 
vzgojitelju. Vzgojitelji preverjajo prisotnost dijakov in 
organizirajo pomoč pri učenju. Izhodi med učno uro so 
dovoljeni le s pisnim soglasjem vzgojitelja. Dodatna učna 
ura je namenjena dijakom, ki so popoldne odsotni in tistim, 
ki imajo učne težave. Dijaki prvih letnikov se učijo v učilnici. 
Zanje je organiziran rekreativni odmor. 
 
IZHODI 
 
Dom zapiramo ob 21.00 uri. Večerni izhod je dovoljen 
enkrat tedensko do 22.00 ure z vpisom v evidenco izhodov. 
Dijaki tretjih, četrtih in petih letnikov  lahko koristijo 
podaljšan izhod enkrat mesečno do 23.00 ure ob dogovoru 
z matičnim vzgojiteljem. Če dijak krši pravila ali ima dve in 
več negativnih ocen, mu vzgojitelj ne dovoli izhoda. Izhod 
prijavijo dijaki do 20.00. Dijaki prvih letnikov nimajo izhoda 
po 21.00 uri. 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Dijak je odgovoren, da z lastnim ravnanjem varuje svoje 
osebno zdravje ter ne ogroža zdravja drugih. V primeru, da 
dijak zboli, o tem takoj obvesti dežurnega vzgojitelja. Na 
osnovi  zapisa v dežurni knjigi, mu njegov vzgojitelj izda 
opravičilo za manjkajoče dni v šoli. V primeru hujših 
zdravstvenih težav in poškodb dijaka napotimo v 
zdravstveni dom in obvestimo starše. Priporočljivo je, da se 
dijak zdravi doma. Odgovornost staršev je, da vzgojitelja 
seznanjajo z zdravstvenimi težavami svojega otroka. Dom 
ne prevzema obveznosti za prevoze v času bolezni in 
poškodb. 
 
OBVEŠČANJE DIJAKOV 
 
Dijaki so o dogajanju v domu obveščeni na sestankih 
skupine, domske skupnosti, individualnih razgovorih s 
svojim vzgojiteljem in z obvestili na oglasni deski. Starše 
obveščamo na pogovornih urah, roditeljskih sestankih, s 
telefonskimi pogovori, s pisnimi obvestili, z elektronsko 
pošto. 
 
 
 
 



PRAVICE DIJAKOV 
(29. člen Pravilnika o bivanju v dijaških domovih) 
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 
- nočnega počitka in miru ter maksimalnih pogojev 

za učenje  
- vključevanja v prostočasne dejavnosti doma 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, 

splošnimi pravili vedenja ter drugimi civilizacijskimi 
vrednotami 

 
DOLŽNOSTI DIJAKOV  
(30. člen Pravilnika o bivanju v dijaških domovih) 
Dolžnosti dijakov v času bivanja v dijaškem domu so: 

- da upoštevajo domska pravila in redno izpolnjujejo 
svoje obveznosti 

- da skrbijo za svoje zdravje in varnost in ne 
ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne 
integritete drugih 

- da 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 sooblikujejo ugled dijaškega doma in okolja, v 
katerem bivajo 

 
PREPOVEDI  
(31. člen Pravilnika o bivanju v dijaških domovih) 
V domu je prepovedano: 

- nasilno (verbalno, psihično, fizično in spolno) 
vedenje 

- izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v 
dijaški dom 

- prinašanje, uživanje, ponujanje, prodajanje, 
alkohola ali drugih drog 

- prihajanje v dom pod vplivom alkohola ali drugih 
drog 

- kajenje 
- prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in 

sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi 
in premoženja 

- onesnaževanje in uničevanje žive in nežive narave 
- nepooblaščeno snemanje in fotografiranje 

 
VZGOJNI UKREPI 
 
Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja 
za kršitve dolžnosti, pravil in prepovedi, določenih s tem 
pravilnikom in domskimi pravili. Kršitve so lahko lažje, težje 
in najtežje (33., 34. in 35. člen pravilnika) in v skladu z njimi 
vzgojitelj in vzgojiteljski zbor izrekata vzgojne ukrepe.  
Ti so: opomin, ukor (vzgojitelja, celotnega vzgojiteljskega 
zbora), pogojna izključitev in izključitev iz doma. 
Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni: pobotanje oziroma 
poravnava konflikta, poprava škodljivih posledic ravnanja, 
izvršitev neobveznega dobrega dela, izvršitev nalog in 
obveznosti zunaj načrtovanega časa začasna odklonitev 
bivanja v dijaškem domu. 
Postopek ukrepanja je natančno določen v Pravilniku o 
bivanju v dijaških domovih v členih 38 do 48. 
 
POHVALA, PRIZNANJE IN NAGRADA 
 
Dijaki so lahko pohvaljeni ali nagrajeni za: 

- prispevek k odnosom medsebojnega sodelovanja 
in spoštovanja 

- doprinos k ugledu in promociji dijaškega doma 
- nudenje učne in druge pomoči dijakom 
- tvorno delovanje v domski skupnosti 
- aktivno sodelovanje v interesnih dejavnostih 

 
 

POSTOPEK VARSTVA PRAVIC 
(49. člen Pravilnika o bivanju v dijaških domovih) 

 
Dijak oziroma študent lahko poda zahtevo za varstvo pravic 
(v nadaljnjem besedilu: pritožba), če meni, da so odločitve v 
zvezi s sprejemom, bivanjem, plačevanjem oskrbnine, 
vzgojnim ukrepanjem in v drugih primerih v nasprotju z 
določbami zakona, tega pravilnika, nastanitvene pogodbe in 
domskih pravil oziroma če so kako drugače neutemeljene 
ali nepravilne. 
Pritožba se lahko poda na zapisnik pri ravnatelju oziroma 
se pošlje po pošti ali po elektronskih sredstvih 
komuniciranja v osmih dneh po prejetju odločitve oziroma 
po tem, ko se je izvedelo za kršitev. 
 

 
 

 PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU 
 

Šolsko leto 2016/17 
 
TELEFONSKE ŠTEVILKE 

 
Recepcija   (05)  335-48-00 
Ravnatelj   (05)  335-48-10 
Tajništvo   (05)  335-48-11 
Računovodstvo   (05)  335-48-13 
 
Vodja kuhinje   (05)  335-48-15 
Kuhinja    (05)  335-48-16 
 
Zbornica »B«   (05)  335-48-22 
Zbornica »C«   (05)  335-48-01 
Zbornica GSM                                    030-335-500 
Svetovalna služba                           (05)  335-48-03 
 
DOM telefon – klic v sili                      041- 503-080 
 
Telefaks    (05)-302-14-41 
 
Elektronski naslov vzgojiteljev: ime.priimek@guest.arnes.si 
 
Elektronski naslov dijaškega doma: info@ddng.si  
 
Elektronski naslov odjave prehrane: prehrana@ddng.si  
 
Davčna številka 69609322 
 
Številka proračuna  01100-6030631847 odprt pri UJP Nova 
Gorica 
 
Naslov:    Dijaški dom Nova Gorica 
                Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica 
 
Pravila bivanja v našem dijaškem domu so usklajena z 
določbami Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – št. 011-03-
35/2006, septembra 2006. Tudi vse navedbe členov se 
nanašajo na ta pravilnik. 


