DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115
8000 NOVO MESTO
Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99
e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si

PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU
NOVO MESTO
Vsebina:
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XI.

Vpis in izpis dijakov
Oskrbnina in odjava hrane
Temeljna pravila bivanja v domu
Sobna pravila
Učenje v domu
Izostanki od pouka in odsotnosti od doma
Večerni čas in izhodi
Merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj
Kršitve dolžnosti in prepovedi
Urnik življenja in dela v domu (hišni red)
Končne določbe

Pravila bivanja v Dijaškem in študentskem domu Novo mesto temeljijo na Pravilniku o
bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 97/2006), ki je bil sprejet 26. 4. 2018.

I. VPIS IN IZPIS DIJAKOV
1. Dijaki se vpisujejo v dom za eno šolsko leto na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
2. Za sprejem v dom mora dijak izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti mora status dijaka,
- strinjati se mora s pravili bivanja v domu in jih upoštevati,
- redno mora plačevati oskrbnino doma.
3. Dijak se lahko izpiše iz doma med šolskim letom samo s pisnim soglasjem staršev pod pogoji,
ki jih določa Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih.
4. Dijak, ki izstopi iz doma pred iztekom odpovednega roka, je dolžan plačati stroške režije do
izteka odpovednega roka.
5. Medsebojne pravice in obveznosti med dijaškim domom in dijaki ureja Pogodba o
medsebojnih pravicah in obveznostih, ki jo podpišejo dijaki in starši.
6. Na predlog dijaka, staršev ali dijaškega doma se lahko sklene posebni dogovor o posebnih
pogojih bivanja oziroma prilagoditve bivanja v dijaškem domu. Tak dogovor je sestavni del
Pogodbe o bivanju dijakov v DŠD Novo mesto.

II. OSKRBNINA IN ODJAVA HRANE
1. Z oskrbnino se krijejo stroški za prehrano in nastanitev v dijaškem domu. Izhodiščno ceno
oskrbnine določi minister.
2. Oskrbnina se plačuje mesečno in sicer za vse dneve pouka v šolskem letu. Mesečna cena
oskrbnine se zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil za vse dni odsotnosti, če dijak
odsotnost napove vsaj dan prej, in sicer do 22.00 ure.
3. Odjava posameznega obroka ni možna.
III. TEMELJNA PRAVILA BIVANJA V DOMU
Temeljna pravila doma veljajo za vse dijake ter zagotavljajo varnost vsakega posameznika in
spoštovanje temeljnih človekovih pravic.
1. Dijaki so dolžni redno obiskovati šolo, izpolnjevati šolske obveznosti in sodelovati v
vzgojno-izobraževalnem delu doma.
2. Vsak dijak je odgovoren, da z lastnim ravnanjem varuje svoje osebno zdravje ter ne ogroža
zdravja drugih.
3. V domu in njegovi pripadajoči okolici je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in ostalih
nedovoljenih substanc.
4. Za premoženje doma in njegove okolice odgovarjajo vsi. Namerno povzročeno škodo mora
storilec poravnati.
5. Urejenost doma in njegove okolice je skrb vseh. Vsak pospravi za seboj ter skrbi za red in
higieno v svoji sobi, sanitarijah, jedilnici in drugih skupnih prostorih doma in njegovi okolici.
6. Medsebojni odnosi temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, priznavanju
različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih.
7. Vedenje dijakov je spoštljivo do vseh delavcev in obiskovalcev doma.
IV. SOBNA PRAVILA
1. Oba stanovalca sobe imata enake pravice in dolžnosti.
2. Soba je vedno urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami. Dijak vsako jutro
uredi svojo posteljo, sobo pa zapusti urejeno.
3. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe so enakomerno porazdeljene na oba stanovalca
sobe.
4. V sobah je obvezna uporaba copatov.
5. Stanovalca sobe sta zadolžena in osebno odgovorna za sobni inventar. Ob izstopu iz doma
mora biti stanje tako, kot je bilo ob prihodu. Vsako okvaro v sobi je potrebno javiti takoj.
6. Premikanje pohištva v sobi ni dovoljeno.
7. Plakate je dovoljeno pripenjati le na lesene opaže.
8. Vstop v sobo je dovoljen samo dijakoma, ki v njej živita, drugim dijakom doma pa le, če s
tem soglaša sostanovalec in če s tem ne motijo izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela.
9. Medsebojno obiskovanje fantov in deklet je dovoljeno med 14.00 in 16.00 oz. po dogovoru
z vzgojiteljem, in sicer v odklenjenih dijaških sobah. Medsebojno druženje je dovoljeno v
skupnih prostorih v dnevnem času.

10. Zunanjim obiskovalcem je obisk dovoljen le v avli doma, s soglasjem receptorja ali
dežurnega vzgojitelja. Izjemoma in izključno z dovoljenjem vzgojitelja so možni obiski tudi v
učilnicah in sobah.
11. Po 21.00 se dijaki zadržujejo le v traktu svoje vzgojne skupine, po 22. 00 pa v svojih sobah.
12. Vsi električni in elektronski aparati so naravnani na sobno jakost.
13. V času učnih ur in od 22.00 do 7.00 zjutraj je v domu tišina.
14. Dijaki so po odhodu iz doma sobe dolžni zaklepati. V primeru izgube ključa in čipa morajo
o tem nemudoma obvestiti vzgojitelja ali receptorja.
V SOBI NI DOVOLJENO:
- uporabljati kuhalnike in opekače, hladilnike in ostale električne naprave,
- lepljenje in pisanje po stenah in sobni opremi,
- kajenje, prinašanje in uživanje alkoholnih pijač in nedovoljenih substanc,
- kajenje elektronskih cigaret,
- odnašanje jedilnega pribora in posode v sobe.
IV. UČENJE V DOMU
1. V domu so organizirane obvezne učne ure.
2. Učne ure potekajo v učilnici in v sobah.
3. V času učnih ur je v domu tišina. Sprehajanje po dijaškem domu ali odhajanje iz dijaškega
doma ni dovoljeno.
4. Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo naloge in opravljajo druge aktivnosti, ki so
povezane s pripravami na šolo.
5. Prisotnost dijakov pri učnih urah nadzirajo referenti za učenje v sodelovanju z vzgojiteljem.
6. Odsotnost pri učnih urah dijaku opraviči vzgojitelj.
7. Neopravičena odsotnost od učnih ur se obravnava kot kršitev domskih pravil.
V. IZOSTANKI OD POUKA IN ODSOTNOSTI IZ DOMA
1. Če dijak zboli ali iz drugega opravičljivega razloga ne more k pouku, se mora pred tem
pogovoriti s svojim ali dežurnim vzgojiteljem. Za odsotnost, ko je dijak v dijaškem domu,
obvestilo o odsotnosti dijaka napiše vzgojitelj.
2. Če se dijak zaradi bolezni ali kakšnega drugega razloga predčasno vrne v dom od pouka,
mora o tem obvestiti dežurnega vzgojitelja.
3. Če se dijak, ki gre konec tedna domov, ne vrne v dom do ponedeljka, morajo starši o vzroku
odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja.
4. Če se dijak zvečer po podaljšanem izhodu ne vrne v dom, so sostanovalci dolžni o tem takoj
obvestiti dežurnega ali nočnega vzgojitelja.
VI. VEČERNI IZHODI
1. Večerni izhodi dijakov so do 21. ure.
2. Možen je tudi daljši izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta ...), vendar le do 22.
ure in v izjemnih primerih do 23. ure.
3. Dijaki dobijo podaljšan izhod pri svojem vzgojitelju do 22. ure, izjemoma do 23. ure. V
odsotnosti matičnega vzgojitelja ter ob nedeljah daje dovoljenje za izhode dežurni vzgojitelj.

Dijaki z dvema ali več negativnimi ocenami nimajo pravice do podaljšanih izhodov toliko časa,
dokler ne popravijo negativne ocene.
4. Za večerne izhode vodijo vzgojitelji posebno evidenco, s katero je seznanjen receptor oz.
dežurni vzgojitelj.
VII. MERILA IN POSTOPKI PODELJEVANJA NAGRAD IN PRIZNANJ
Dijaki, ki se s svojim delom in vedenjem odlikujejo ter s tem prispevajo k svojemu ugledu in
ugledu doma, prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. Pobudo za pohvale, priznanja in
nagrade lahko dajejo: dijaki, vzgojne skupine, strokovni in drugi delavci.
Nagrade in priznanja:
1. Ustna pohvala za pomembnejše, dobro opravljene naloge v okviru skupine, doma ali
posamezne dejavnosti.
2. Pisno priznanje za celoletno uspešno delo v skupini, v okviru projekta, pri interesni ali
drugi dejavnosti doma.
3. Knjižna ali druga nagrada za večletno uspešno delo v skupini, za posebne dosežke pri
interesnih in drugih dejavnostih doma.
Predlogi za podelitev priznanj in nagrad se obravnavajo na sestanku vzgojiteljskega zbora.
Predlog za pohvalo, priznanje ali nagrado se potrdi, če ga soglasno podprejo vsi vzgojitelji.
VIII. KRŠITVE DOLŽNOSTI IN PREPOVEDI
V primeru kršitev domskih (hišnih) pravil se upošteva Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
(III. VZGOJNA OBRAVNAVA DIJAKOV V DIJAŠKEM DOMU – B/ Pravice in dolžnosti ter
prepovedi, C/ Postopek vzgojnega ukrepanja in IV. POSTOPEK VARSTVA PRAVIC) in Pravilnik
o šolskem redu v srednjih šolah in se ravna po tam določenih postopkih.
Za kršitve dolžnosti, pravil in prepovedi se dijakom 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.
Dijaku se lahko izreče opomin, ukor ali izključitev.
Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni, in sicer:
- pobotanje oziroma poravnava konflikta,
- poprava škodljivih posledic ravnanja,
- opravljanje dobrih del,
- izvršitev neobveznega dela oziroma naloge,
- vključitev v program za terapijo odvisnosti.

XI. URNIK ŽIVLJENJA IN DELA V DOMU (HIŠNI RED)

Organizacija vzgojno - izobraževalnega dela v dijaškem domu je usklajena s šolskim koledarjem za
tekoče šolsko leto.
1. RAZDELJEVANJE HRANE V DOMSKI JEDILNICI:
zajtrk od 6.00 do 8.00
kosilo od 13.30 do 15.00 (ob petkih je kosilo od 10.00 do 14.00)
večerja od 19.00 do 20.00
2. OBVEZNE UČNE URE potekajo od 16.00 do 17.30. V času učnih ur je prisotnost vseh dijakov v
domu OBVEZNA.
3. MEDSEBOJNO OBISKOVANJE FANTOV IN DEKLET je dovoljeno med 14.00 in 16.00 oz. po
dogovoru z vzgojiteljem, in sicer v odklenjenih dijaških sobah. Medsebojno druženje je
dovoljeno tudi v skupnih prostorih.
4. ZUNANJIM OBISKOVALCEM je obisk dovoljen le v avli doma, s soglasjem receptorja ali
dežurnega vzgojitelja.
5. INTERESNE DEJAVNOSTI: vsak dijak se po lastnem izboru vključi v interesno dejavnost.
6. MENJAVA POSTELJNINE je vsake 3 tedne po predhodnem obvestilu.
7. GENERALNO ČIŠČENJE in OCENJEVANJE SOB poteka vsak četrtek.

8. ČIŠČENJE OKOLICE DOMA poteka enkrat tedensko, po razporedu v vzgojnih skupinah.
9. DO 21.00 MORAJO BITI VSI DIJAKI V DIJAŠKEM DOMU. Podaljšan večerni izhod je možen samo
z dovoljenjem vzgojitelja, v njegovi odsotnosti pa z dovoljenjem dežurnega vzgojitelja.
10. V nedeljo je prihod dijakov v dom najkasneje do 21. ure.

11. Od 22.00 do 6.00 je v domu tišina. Dijaki so v svojih sobah in ne povzročajo hrupa in
nemira. Tehnične naprave so na primerni sobni jakosti.
12. PRISPELO POŠTO dijaki prevzamejo na recepciji.
13. DOM SE ZAPIRA OB PETKIH OB 15.00 IN ODPIRA OB NEDELJAH OB 18.00

Vzgojno - izobraževalna dejavnost v domu je izjemoma organizirana tudi ob sobotah, če imajo
dijaki na ta dan šolske obveznosti (pouk).
XII. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZASEBNOSTI DIJAKOV
Dom skrbi za varnost dijakov z upoštevanjem standardov in normativov ter drugih
predpisov, ki urejajo varstvo pri delu.
V domu je organizirana pedagoška in varnostna služba 24 ur na dan.
Zagotavljanje zasebnosti:
1. Dom varuje osebne podatke dijakov in njihovih staršev v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.

2. Dijakom je v sobah zagotovljena zasebnost in pravica uporabe svojega delovnega
prostora, postelje in ostale opreme.
3. Strokovni delavci oziroma druge pooblaščene osebe (nočni varnostniki, hišnik) lahko pri
neposrednem izvajanju svojih pristojnosti oziroma nalog v skladu z vzgojnim programom
oziroma drugimi dejavnosti doma vstopajo v sobo dijaka ob upoštevanju dijakove
zasebnosti.
4. Obiski zunanjih obiskovalcev so možni v avli doma. Dovoljeni so v času, ko ni učnih ur in
drugih načrtovanih aktivnosti ter najkasneje do 21.00. Vsak obiskovalec je dolžan svoj
obisk najaviti na recepciji.
Zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih:
1. Uporaba računalnika in radijskega sprejemnika v dijaških sobah je možna, če so aparati
brezhibni in z opravljenim atestom.
2. Požarni red in evakuacijski načrt sta razobešena na vidnih mestih.
3. V nujnih primerih (akutne bolezni, poškodbe) je dijak napoten k dežurnemu zdravniku na
urgentno službo. Če je dijak zaradi svoje bolezni odsoten od pouka več kot dva dni, odide
domov oz. ga pridejo starši oz. skrbniki iskat.
4. Pri izvajanju športnih in drugih aktivnostih morajo biti dijaki primerno opremljeni ter
upoštevati varnostna in druga navodila vzgojitelja.
XIII. KONČNE DOLOČBE
Pravila bivanja začnejo veljati naslednji dan po ravnateljevem sprejemu, uporabljajo pa se od
3.9.2018.
Novo mesto, 1.9.2018
Ravnateljica DŠD Novo mesto
Jasmina Rastoder Kafol

