PRAVILA BIVANJA V
DIJAŠKEM DOMU NOVA
GORICA
Pravila bivanja so usklajena z določbami Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, ki je objavljen
v Uradnem listu republike Slovenije št. 30/2018, z dne 26.4.2018. Tudi vse navedbe členov se
nanašajo na ta pravilnik.
Z njimi vam želimo podati smernice primernega odnosa in obzirnosti do ljudi, s katerimi se
boste v našem dijaškem domu srečevali: do sovrstnikov, do zunanjih gostov, do zaposlenih.
Kjer živi velika skupina ljudi, so skupna določila in pravila nujno potrebna.

VPIS IN IZPIS DIJAKOV
Pravico bivanja v dijaškem domu ima dijak, ki je redno ali izredno vpisan v srednjo šolo,
oziroma udeleženec izobraževanja odraslih, ter študent višje strokovne šole, ki je sprejet v
dom v skladu s pogoji in po postopku, določenim s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih.
Dijaški dom sklene s sprejetimi dijaki oziroma študenti nastanitveno pogodbo.

Ob izpisu iz dijaškega 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.

OSKRBNINA
Z oskrbnino se krijejo stroški za nastanitev in prehrano dijaka ter stroški nastanitve za študenta
v dijaškem domu. Obračunava se akontacijsko od prvega do zadnjega dne predvidene
prisotnosti v skladu s šolskim koledarjem v tekočem mesecu. Od cene za polni mesec se
odšteva dnevna vrednost prehrane za praznike in šolske počitnice. Mesečna oskrbnina se tudi
zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil za predvidene obroke prehrane za vse druge dni
odsotnosti, če dijak odsotnost napove vsaj dan prej do 16.00 ure na e-naslov:
prehrana@ddng.si. V izjemnih primerih (bolezen ipd.) je možna odjava tudi za isti dan.
Posameznih obrokov ne odjavljamo.

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 18.00: učna ura
Od 18.00 do 21.00: prosti čas, čas za interesne dejavnosti
Od 18.15 do 19.30: večerja
Ob 21.00: zaklepamo vrata med trakti, fantje morajo biti v fantovskem delu, dekleta v
dekliškem delu
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
Od 22.30 do 6.30: čas za nočni počitek (dijaki upoštevajo nočni red in mir)
Dom odpiramo v nedeljo ob 18.00, prihod je možen do 22.00 ure. Vsak kasnejši prihod mora
biti najavljen. Ob petkih zapiramo ob 17.00 uri.

PRAVICE, DOLŽNOSTI IN PREPOVEDI
Dijak ima 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
- Uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju

-

Nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje v skladu z normativi in standardi
bivanja v dijaškem domu ter domskimi pravili
Delovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih
Spoštovanja osebnosti
Upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti
Varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja
Enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved,
socialni status družine in druge okoliščine
Varnega, zdravega in spodbudnega delovnega okolja
Zasebnosti
Strokovne pomoči in svetovanja
Varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in predpisi
Sprotne in objektivne informiranosti

Dijak ima predvsem dolžnost, da:
- Redno obiskuje šolo in izpolnjuje šolske obveznosti
- Redno in pravočasno obiskuje učne ure in druge oblike organiziranega dela v skladu z
domskimi pravili
- Dijakov in delavcev dijaškega doma ne ovira in moti pri delu
- Ravna v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih organov
dijaškega doma
- Skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne
integritete drugih
- Varuje in odgovorno ravna s premoženjem doma, lastnino dijakov, delavcev ter drugih
- Upošteva navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri
dejavnostih, pri katerih sodeluje
- Se spoštljivo vede do dijakov, delavcev doma in drugih oseb
- Skrbi za čisto in urejeno sobo in skupne prostore ter pomaga urejati in vzdrževati čisto
okolico doma
- Sooblikuje ugled dijaškega doma in okolja, v katerem biva
V domu je prepovedano:
- Nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) nasilje
- Vsako fotografiranje ali snemanje oseb brez njihove privolitve ter shranjevanje,
objavljanje in posredovanje slikovnega oziroma video materiala
- Izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom
- Kajenje, uživanje alkohola in drog
- Prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje uživanja alkohola in
drugih drog
- Prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog
- Prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost
in zdravje ljudi in premoženja

-

Ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega
Ogrožanje življenja živali in rastlin
Onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave
Posedovanje domačih živali
Zlorabljanje osebnih podatkov dijakov, delavcev doma in drugih
Kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim
oziroma ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje.

POLNOLETNI DIJAKI
Starši, ki so v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, dolžni preživljati polnoletnega
dijaka, imajo pravico, da jim dijaški dom, na enak način kot staršem mladoletnega dijaka,
razkrije oziroma posreduje osebne podatke dijaka in druge informacije o:
- ocenah, učnem uspehu in napredovanju,
- prisotnosti pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela,
- zaznanih hujših kršitvah domskega reda in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja,
- obravnavi svetovalne službe,
- organizaciji domskega dela (npr. roditeljski sestanki, govorilne ure …)
Dijaški dom o razkrivanju oziroma posredovanju osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka
seznani dijaka na začetku šolskega leta, v katerem bo dijak postal polnoleten.
Polnoletni dijak lahko s pisno izjavo kadarkoli zahteva, da dijaških dom njegovih osebnih
podatkov iz prejšnjega odstavka ne razkrije oziroma posreduje staršem.
Ne glede na pisno izjavo polnoletnega dijaka iz prejšnjega odstavka lahko dijaški dom razkrije
oziroma posreduje staršem tiste podatke, ki bi lahko imeli za posledico izgubo statusa dijaka
zaradi negativnega učnega uspeha, izključitve ali izpisa iz šole ali dijaškega doma.

DRUGA PRAVILA:
Dijaki izjemoma lahko 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 in na recepcijo.
V času bivanja v dijaškem domu so odhodi iz Nove Gorice dovoljeni le s soglasjem staršev in
matičnega vzgojitelja.
Vsak odhod dijakov domov med tednom morajo predčasno starši najaviti po elektronski pošti
na e-naslov zbornica@ddng.si do 20:00 ure za naslednji dan ali na obrazcu NAJAVA
PREDČASNEGA ODHODA, ki je dosegljiv na spletni strani Dijaškega doma Nova Gorica.

Dijaki, ki prihajajo v dom s svojimi avtomobili lahko parkirajo na parkirišču ob enoti C.
Kajenje v domu in na domskih površinah po določilih Zakona o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov ni dovoljeno.
Obiski med fanti in dekleti so dovoljeni s soglasjem sostanovalcev. Zunanji obiskovalci prijavijo
in odjavijo svoj obisk pri vratarju. Med učno uro obiskov ni.
Dijaki in dijakinje 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.
Vzgojitelji lahko začasno odvzamejo računalnik ali mobilni telefon, če se izkaže, da gre za
pretirano uporabo, ki slabo vpliva na dijakovo izpolnjevanje šolskih obveznosti. V primeru, da
dijak/inja ne zmore prenehati s pretirano uporabo, lahko vzgojitelj odvzame napravo in jo
izroči staršem, da jo odnesejo domov.
Vzgojitelj ima pravico vpogleda v zasebni prostor in začasen odvzem predmetov, ki motijo učni
proces ali ogrožajo varnost dijakov. Enako velja v primeru suma posedovanja alkohola ali
droge. Pregled se opravi v prisotnosti stanovalcev sobe.
SOBNA PRAVILA
Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti. Dijaki so dolžni skrbeti za urejenost in
higieno sob in kopalnic. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe in kopalnice so enakomerno
razporejene med vse stanovalce sobe. Pred odhodom na jesenske, novoletne, zimske in
majske počitnice morajo dijaki generalno počistiti sobe.
Jutranji dežurni vzgojitelj opravi pregled sob in zapiše urejenost oz. neurejenost sobe.
Ponavljajočim zapisom neurejenosti sobe sledi izrek vzgojnega ukrepa.
Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora
biti stanje tako kot ob prihodu.
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.
Vsako okvaro v sobi morajo dijaki prijaviti vzgojitelju.

UČNA URA, ORGANIZIRANA PRIPRAVA NA ŠOLSKO DELO
Učne ure so obvezne za vse dijake. V tem času dijaki naredijo domače naloge in izpolnijo
druge učne obveznosti (priprava na teste, spraševanje itd.). V tem času poteka tudi
medsebojna učna pomoč.
Dijaki so v času učne ure dolžni vzdrževati mir v sobi in po hodnikih.
Dijaki prvih letnikov in dijaki, ki jih vzgojitelj določi, se učijo v učilnici.
Opravičljivo odsotnost med učno uro mora dijak napovedati svojemu ali dežurnemu
vzgojitelju. Vzgojitelji preverjajo prisotnost in organizirajo pomoč pri učenju. Izhodi med učno
uro so dovoljeni le s pisnim soglasjem vzgojitelja.
Mobilne naprave in računalniki se lahko med učno uro uporabljajo zgolj in samo za
izobraževalne namene.

PROSTI ČAS IN VEČERNI IZHODI
Prosti čas je namenjen tudi organiziranim dejavnostim v vzgojni skupini, interesnim
dejavnostim v domu in izven doma.
Ob 21.00 uri morajo biti vsi dijaki in dijakinje v domu in v svojih enotah, takrat zapiramo
prehode med enotami. Do te ure morajo dom zapustiti tudi vsi zunanji obiskovalci.
Dijaki prvih in drugih letnikov nimajo podaljšanega izhoda po 21.00 uri.
Dijaki tretjih, četrtih in petih letnikov imajo dovoljen enkrat tedensko večerni izhod do 22.00
ure, enkrat mesečno pa lahko koristijo izhod do 22.30 v dogovoru s svojim vzgojiteljem.
Dijak mora izhod prijaviti do 20.00 ure dežurnemu vzgojitelju oziroma z vpisom v evidenco.
Če dijak krši pravila in/ali ima dve in več negativni oceni, mu vzgojitelj ne dovoli izhoda.
Dolžnost vsakega dijaka, ki je na podaljšanem izhodu do 22:30 ure je, da se pravočasno vrne v
dijaški dom. V primeru zamude dežurni vzgojitelj o tem obvesti starše (telefonski klic, sms
sporočilo) in nočnega varnostnika.
Za nedovoljene odsotnosti po 23:00 uri dijaški dom ne prevzema odgovornosti.

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. Ravno tako, če se
predčasno vrne od pouka zaradi slabega počutja. 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.
Dijaki morajo sami poskrbeti za to, da imajo vedno pri sebi zdravstveno kartico in osnovna
zdravila (proti bolečinam, za zniževanje telesne temperature, obliže…). Dolžnost staršev je, da
dijaški dom obvestijo o posebnostih o dijakovem zdravju, kot so npr. alergije, epileptični
napadi, sladkorna bolezen… Prav tako morajo starši sporočiti morebitno dijakovo odsotnost,
kadar je le-ta bolan in se zato ne vrne v dijaški dom.
V primeru utemeljenega suma, da dijak uživa prepovedane droge, ali pogosto posega po
alkoholu oziroma drugih, zdravju škodljivih drogah, dijaka obravnavamo v skladu s tem
pravilnikom in Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih ter mu nudimo vso podporo za
osvojitev zdravega načina življenja. Dijaški dom lahko od staršev zahteva, da se vključijo v
enega od strokovno verificiranih programov za terapijo odvisnosti. V tem primeru dijak in
njegovi starši z dijaškim domom podpišejo dogovor, v katerem se natančno opredeli
sodelovanje ter pravice in dolžnosti vseh podpisnikov.
Če dijak preprodaja oz. če se utemeljeno sumi, da preprodaja drogo v domu ali njegovi okolici,
nudi in omogoča uživanje drog drugim dijakom, se ga obravnava v skladu s temi pravili in
Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih, ki to opredeljuje kot kršitev, za katero se izreče
izključitev iz doma.
KRŠITVE DOLŽNOSTI IN PREPOVEDI
Za storjene kršitve pravil in dolžnosti ter prepovedi oziroma opustitve dolžnosti, določenih v
skladu s tem pravilnikom, se izrečejo vzgojni ukrepi. Namen vzgojnega ukrepanja je, da se
dijaku, ki je storil kršitev, na podlagi individualne obravnave s konkretnimi vzgojnimi ukrepi in
ob upoštevanju etičnih načel pomaga pri zavedanju o teži in posledicah storjene kršitve in pri
spremembi vedenja.
Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in
prepovedi, določenih s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in temi pravili.

POSTOPEK VZGOJNEGA UKREPANJA :
Dijaku se lahko izreče opomin ali ukor zaradi naslednjih kršitev:
– neprimeren odnos do dijakov, delavcev doma in drugih, – neprimeren odnos do domskega
in drugega premoženja,
– neupoštevanje predpisov in domskih pravil.
Uvedba in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja poteka skladno z 31., 32. In 33. členom
Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, Ur. l. RS, št. 30/2018.
Namesto vzgojnih ukrepov opomin in ukor se lahko izreče alternativni vzgojni ukrep.
Alternativni vzgojni ukrepi so:
– pobotanje oziroma poravnava spora,
– poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja,
– izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge,
– izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa.
Izključitev:
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, oziroma
– za četrti izrečeni ukor v posameznem šolskem letu.
Izključitev iz 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.
Izključitev iz doma se lahko izreče pogojno, tako da se ta ne izvrši, če dijak v pogojnem
obdobju, ki lahko traja največ eno leto, ne stori nobene od zgoraj navedenih kršitev. Če dijak
v pogojnem obdobju stori tako kršitev, se pogojna izključitev lahko prekliče.

O pritožbi v zvezi z odločitvijo o sprejemu oziroma izključitvi iz dijaškega doma odloči svet
dijaškega doma, o vseh drugih pritožbah pa pritožbena komisija oziroma komisija za varstvo
pravic. Pritožbena komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec tega
dijaškega doma. Člane in predsednika pritožbene komisije ter njihove namestnike imenuje
svet dijaškega doma na predlog ravnatelja. Mandat pritožbene komisije traja eno leto, od 1.
oktobra do 30. septembra naslednjega leta. Ista oseba je lahko imenovana za člana pritožbene
komisije večkrat.
POHVALA, PRIZNANJE IN NAGRADA
Dijaki so 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
Pohvala:
Pohvala je pisna in se lahko podeli dijaku za:
- Prizadevno delo v vzgojni skupini
- Pomoč sošolcem/sostanovalcem na različnih področjih
- Za izjemno aktivnost v interesnih in drugih dejavnostih
Priznanje:
Pisno priznanje se lahko podeli dijaku za:
- Enkraten izjemen dosežek, ki povečuje ugled doma na različnih področjih (kulturnem,
športnem, raziskovalnem, socialnem)
- Uspešno vodenje ene ali več aktivnosti, prizadevnost in doseganje pomembnih
rezultatov pri različnih dejavnostih v dijaškem domu
Nagrada:
Nagrada se podeli dijaku za:
- Večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri delu v dijaškem domu
- Doseganje rezultatov na različnih tekmovanjih in srečanjih, ki so organizirana za
območje občine, regije, države (kulturno, športno, raziskovalno, socialno področje)
Pisne pohvale, priznanja in nagrade se podelijo ob koncu šolskega leta, le izjemoma med
šolskim letom. Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj, pohvale pa podeljuje matični vzgojitelj
na srečanju vzgojne skupine. Vsak predlog mora biti pisno obrazložen in dokumentiran za
vsako šolsko leto.

KONTAKTI IN TELEFONSKE ŠTEVILKE
Recepcija
Ravnatelj
Tajništvo
Zbornica »B«
Zbornica »C«
Zbornica GSM
Svetovalna služba
DOM telefon – klic v sili
Računovodstvo
Vodja kuhinje
Kuhinja

(05) 335-48-00
(05) 335-48-10
(05) 335-48-11
(05) 335-48-22
(05) 335-48-01
030-335-500
(05) 335-48-03
041- 503-080
(05) 335-48-13
(05) 335-48-15
(05) 335-48-16

Telefaks

(05)-302-14-41

Elektronski naslov vzgojiteljev: ime.priimek@guest.arnes.si
zbornica@ddng.si (skupni e-naslov)
Elektronski naslov dijaškega doma: info@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

