
Na podlagi 13., 14. in 15. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (UL RS 30/18) 
ter na podlagi Sklepa o ustanovitvi (Vlada RS, 2. september 2008) 

ravnateljica DŠD Kranj z dnem 1. 10. 2018 izdaja 
 

PRAVILNIK O BIVANJU 

V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU KRANJ 

Temeljne pogoje in postopek sprejema in bivanja v dijaškem domu, smernice in postopke za vzgojno 
obravnavo dijakov, postopke uresničevanja in varstva pravic in obveznosti dijakov ter navodila za vodenje 
dokumentacije v dijaškem domu določa Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (UL RS 30/18). 
 

1. VPIS IN IZPIS DIJAKOV 

Kandidat se prijavi na Razpis za vpis v dijaški dom, ki ga skupno z Razpisom za vpis v srednje oziroma višje 
strokovne šole objavi ministrstvo za šolstvo. 

Dijak ali dijakinja (v nadaljevanju: dijak) mora za sprejem in bivanje v dijaškem domu izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

 imeti mora status dijaka, 
 strinjati se mora s pravilnikom življenja in dela ter ga upoštevati, 
 predložiti mora podpisano Pogodbo o bivanju v domu in Izjavo o plačevanju oskrbnine. 

Dijaški dom sklene z dijakom nastanitveno pogodbo za obdobje trajanja izobraževalnega programa, v 
katerega se je dijak vpisal. Nastanitveno pogodbo za mladoletnega dijaka podpišejo poleg njega še njegovi 
starši oz. zakoniti zastopnik ali njihov pooblaščenec, za polnoletnega dijaka pa se poleg njega podpišejo še 
starši ali druga polnoletna oseba kot pogodbeni porok. 

V nastanitveni pogodbi se lahko opre delijo posebnosti v zvezi z bivanjem posameznega dijaka v domu (npr. 
možnost prenočitve s petka na soboto v primeru treningov ali tekem, uporaba kleti za športno opremo, 
bivanje sam v sobi ipd.). 

Dijak lahko med šolskim letom izstopi iz dijaškega doma v skladu s pisnim soglasjem staršev ali skrbnikov (v 
nadaljevanju: staršev). Za polnoletnega dijaka soglasje staršev ali skrbnikov ni potrebno. Če želi dijak 
predčasno izstopiti iz doma, mora to sporočiti najkasneje 30 dni pred nameravanim izstopom (enomesečni 
odpovedni rok). Pred izstopom mora poravnati svoje obveznosti, poravnati stroške režije do izteka 
odpovednega roka ter oddati izpisnico. 
 

2. OSKRBNINA 

Izhodiščno ceno oskrbnine določi minister na predlog Komisije za oblikovanje oskrbnine v dijaških domovih. 
Oskrbnina zajema stroške nastanitve dijaka v troposteljni sobi in stroške prehrane oz. stroške nastanitve za 
študenta višje šole. Svet doma lahko določi ceno oskrbnine, ki za največ 10 % odstopa od izhodiščne cene. 

Oskrbnina se obračuna dni pouka, t. j. za 22 dni mesečno, in se plačuje do 18. v mesecu za tekoči mesec. 
Položnico pošlje dom na naslov podpisnika nastanitvene pogodbe oz. potrjene izjave o plačevanju oskrbnine. 
Osnova za obračun so obremenitve, ki jih vzgojitelj odda v računovodstvu na začetku meseca za pretekli 
mesec. Za dneve napovedane odsotnosti se stroški za živila odštejejo od oskrbnine. Upošteva se le 
celodnevna odjava, opravljena najkasneje do 20. ure  en dan pred izostankom. 

Za dijake samo bivanje v domu brez hrane ni možno. Dijaški dom zagotovi dijaku posebno prehrano, če ima 
dijak za to zdravstvene razloge in prinese potrdilo zdravnika, da dejansko potrebuje ustrezno dieto. 

V primeru neplačane oskrbnine pošlje računovodstvo plačniku oskrbnine opomin. Če oskrbnina ni plačana za 
dva meseca ali več, pa dom  sproži sodni postopek za izterjavo dolga.  



3. TEMELJNA PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU 

Temeljna pravila veljajo za vse dijake v domu ter zagotavljajo varnost vsakega posameznika in spoštovanje 
osnovnih človekovih pravic. Obenem omogočajo nemoten potek vzgojno-izobraževalnega procesa v dijaškem 
domu. 

Temeljna pravila so naslednja: 

 Dijak je dolžan redno obiskovati šolo, izpolnjevati šolske in domske obveznosti ter sodelovati pri vzgojno-
izobraževalnem delu doma. 

 Dijak svoje vedenje in medsebojne odnose gradi na spoštovanju temeljnih človekovih pravic ter 
priznavanju različnosti in strpnosti do drugače mislečih. 

 Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa v dijaškem domu so dolžni skrbeti za urejenost in čistočo 
domskih prostorov in okolice ter se pri tem ekološko obnašati. 

 Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa so dolžni skrbeti za domsko premoženje in preprečevanje 
škode ter upoštevati določila za zdrav način življenja zase in brez posledic za druge ali okolico. 

Dijak ima v dijaškem domu pravico do: 

 uporabe sobe in opreme v sobi, 
 uporabe materialnih sredstev, namenjenih izobraževanju, 
 prehrane, učenja, prostega čas in vzgojne obravnave, 
 zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti, 
 nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje, 
 prilagoditve pogojev bivanja glede na posebne potrebe, 
 delovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih, 
 udeležbe in sodelovanja na vseh prireditvah in drugih aktivnostih, 
 pravočasnih in objektivnih informacij v zvezi z njim, 
 varnosti in zaščite pred vsemi vrstami nasilja, 
 spoštljive obravnave. 

Dijak ima v dijaškem domu dolžnost: 

 da upošteva določila Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (UL 30/18) in tega pravilnika, 
 da je redno prisoten na učnih urah in da obiskuje ostale dejavnosti in oblike organiziranega dela v domu, 
 da redno in pravočasno opravlja svoje obveznosti, določene z domskimi pravili, 
 da dijakov in delavcev dijaškega doma ne ovira pri delu, 
 da ravna v skladu z navodili vzgojiteljev in ostalih zaposlenih v domu oz. pristojnih organov doma, 
 da skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete 

ostalih v dijaškem domu, 
 da upošteva navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja, 
 da pri svojem ravnanju upošteva predpise, medsebojne pravice in obveznosti, spoštuje splošna pravila 

vedenja in civilizacijske vrednote ter se spoštljivo vede do vseh v dijaškem domu, 
 da skrbi za urejenost in čistočo svoje sobe, domskih prostorov in okolice doma, 
 da sooblikuje ugled dijaškega doma in okolja, v katerem bivajo. 

V domu je prepovedano: 

 nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje, 
 izvajanje nasilnih načinov sprejema novincev in njihovega uvajanja v dijaški dom, 
 prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali drugih drog, 
 kajenje in uporaba tobačnih nadomestkov, 
 prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drog, 
 prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi in 

premoženja, 



 ogrožanje varnosti in zdravja sebe in drugih, 
 ogrožanje življenja živali in rastlin, 
 onesnaževanje oz. uničevanje žive in nežive narave, 
 kakršnakoli druga dejanja oz. opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim oz. ogrožajo ljudi, naravo, 

okolje, stvari in premoženje, 
 vsa dejanja, ki poleg kršenja domskega reda predstavljajo kazniva dejanja ali prekrške, ki jih obravnavajo 

pristojni organi. 
 

4. DOMSKI RED 
 
4.1. URNIK ŽIVLJENJA IN DELA V DOMU 

Dijaški dom je odprt od nedelje od 18.00 do petka do 20.00. Če ima določena šola po šolskem koledarju 
delovno soboto, lahko dijaki te šole ob pravočasni prijavi prespijo s petka na soboto, prav tako dijaki 
športniki, če imajo čez vikend treninge ali tekme, kar potrdi njihov trener. V petek tem dijakom dom zagotovi 
večerjo (lahko suho), v soboto pa (razen zajtrka ob delovnih sobotah) prehrane ni. 

Življenje in delo potekata po naslednjem urniku: 

6.15  bujenje po  sobah 
6.00 – 7.30 zajtrk, postiljanje postelj, urejanje sob pred odhodom v šolo 
12.00 – 15.00  kosilo 
16.00 – 18.00 obvezne učne ure 
18.00 – 21.00 prosto, interesne dejavnosti 
18.30 – 19.30 večerja 
21.00 – 22.00 priprava na nočni počitek 
22.30  ugasnjene luči, spanje 

Če dijak ne more priti na kosilo ali večerjo v času, ko poteka deljenje obroka, lahko naroči pri vzgojitelju 
rezervacijo kosila ali večerje. Kosilo se lahko rezervira do 16. ure, večerja pa do 21. ure. Ob petkih rezervacija 
kosila ni možna. Rezervacija se vnese v sistem Sezam in odda tudi pisno v kuhinjo s podpisom vzgojitelja. 

Menjava posteljnega perila je praviloma vsake tri tedne, urnik menjave je objavljen vnaprej. Na dan menjave 
dijaki rabljeno posteljnino v času zajtrka odnesejo v domsko pralnico in dobijo svežo. 

Obiski fantov pri dekletih in deklet pri fantih so možni samo v učilnici ali v čajni kuhinji v nadstropju. 

Zunanji obiski v sobi so mogoči le ob dovoljenju vzgojitelja ter s privolitvijo sostanovalcev in sicer za vnaprej 
določen čas. Med učno uro in po 21. uri zvečer obiski niso dovoljeni. 

Priporočeno pošto dvignejo dijaki v zbornici, navadno pošto pa jim vzgojitelj razdeli po sobah. 

4.2. UČNE URE 

V domu so obvezne učne ure (OUU) med 16.00 in 18.00. V času učnih ur so vsi dijaki v domu. Učenje poteka 
v učilnicah in po sobah. Če dijak potrebuje za učenje več miru in tišine, ima možnost, da se po dogovoru z 
vzgojiteljem uči v nenaseljeni sobi, mladinski  sobi, knjižnici ali v drugem prostoru, kjer mu je zagotovljen mir. 

Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo nalogo ter opravljajo druge aktivnosti, povezane s pripravami na 
pouk. V času učnih ur je v domu tišina, glasbene naprave in telefoni so izklopljeni.   

Dijaki s statusom športnika ali kulturnika, ki imajo obveznosti, vezane na svoj status, v času učnih ur, se učijo 
v skladu s svojim dnevnim redom in se posvečajo delu za šolo tako, da s svojimi posebnimi urniki ne motijo 
ostalih dijakov. 

Vzgojitelji vsakodnevno vodijo evidenco prisotnosti na učnih urah.  V primeru opravičljive odsotnosti od učne 
ure mora dijak obvestiti vzgojitelja. Neupravičena odsotnost z učnih ur predstavlja eno od kršitev domskega 
reda, za katero se lahko izreče ukrep izključitve iz doma. 



Med OUU lahko dijak dobi izhod v naslednjih primerih: 

- šolske obveznosti in obvezne izbirne vsebine, 
- organizirani trening in druge obšolske dejavnosti (npr. opravljanje vozniškega izpita ipd.), 
- obisk zdravnika, 
- obisk staršev, skrbnikov, družinskih članov, 
- druge nujne individualne obveznosti in dejavnosti, ki jih kot razlog za izostanek z OUU lahko 

upošteva vzgojitelj. 

Če se dijaki želijo učiti s sošolci, ki ne bivajo v domu, lahko to učenje poteka v mladinski sobi ali predavalnici v 
1. nadstropju. Dijak pridobi soglasje vzgojitelja. 

4.3. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Interesne dejavnosti potekajo po urniku, ki ga za vsako dejavnost določi vzgojitelj, ki dejavnost vodi. 

Vsak dijak se med šolskim letom udeležuje vsaj ene interesne dejavnosti po lastni izbiri. 
 
4.4. VEČERNI IZHODI 

Prosti večerni izhodi so do 21.00, takrat se dom zapre in ni več možen vstop z dijaško kartico.  

Vzgojitelj lahko dijaku na njegovo prošnjo odobri podaljšan izhod do 22. ure. Pri odločitvi o izdaji dovoljenja 
za podaljšan izhod upošteva dijakovo primerno ali neprimerno obnašanje v domu. Dijaki, ki koristijo 
podaljšan izhod, se ob prihodu evidentirajo na vhodu z magnetno kartico in osebno pri nočnem varnostniku.  

V izjemnih primerih je možen daljši izhod, vendar le v soglasju in z dovoljenjem staršev. 

Zadrževanje pred domskim vhodom po 21.00 ni dovoljeno. 

4.5. IZOSTANKI OD POUKA IN ODSOTNOST IZ DOMA 

Dijak, ki zboli in ostane v času pouka v sobi, mora o bolezni ali slabem počutju obvezno obvestiti jutranjega 
vzgojitelja, ki obvesti tudi starše, če dijak tega še ni storil sam. Opravičilo za izostanek načeloma napišejo 
starši, v dogovoru z njimi pa izjemoma lahko tudi matični vzgojitelj. Če dijak predčasno zapusti pouk zaradi 
slabega počutja in se vrne v dom, mora o tem poleg jutranjega vzgojitelja obvestiti tudi razrednika. 

Če dijak odide domov, mu opravičila za izostanek od pouka vzgojitelj ne izda, ampak morajo za to poskrbeti 
starši. 

Če dijak v nedeljo ali v ponedeljek zjutraj ne pride v dom, morajo starši ali dijak o odsotnosti obvestiti 
dežurnega nedeljskega vzgojitelja v času med 18. in 21. uro. 

O odhodih domov med tednom mora dijak obvestiti vzgojitelja ali vratarja oz. varnostnika. 

4.6. SOBNA PRAVILA 

V sobo se dijaki vselijo po razporedu, ki ga pred začetkom šolskega leta naredi vzgojitelj. Preselijo se lahko le 
v dogovoru z matičnim vzgojiteljem. 

Vsi dijaki v sobi imajo enake pravice in dolžnosti. 

Vsak dijak ima  v sobi svoj zasebni prostor (postelja, omara, miza, police). 

Soba mora biti urejena in čista, za kar skrbijo dijaki sami. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe so 
enakomerno porazdeljene na vse dijake sobe. 

Vsakodnevno pred odhodom v šolo dijaki pospravijo postelje, odnesejo smeti, počistijo tla ter uredijo mizo in 
police. Urejenost sob dnevno preverja in ocenjuje jutranji vzgojitelj.  

Pred odhodom domov mora biti soba urejena in zaklenjena, okno zaprto, koš za smeti prazen, aparati 
izklopljeni iz električnega omrežja. 



Dijaki sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar ter ključe sobe. Vsako nastalo škodo takoj 
javijo vzgojitelju. 

Stroške ob namerno povzročeni škodi ali izgubi ključa poravna dijak sam. V primeru, da povzročitelj škode ni 
znan, se stroški razdelijo na vse dijake sobe. 

Na stene ni dovoljeno lepljenje plakatov, na omare in vrata pa tako, da se površina ne uničuje. Ob koncu 
šolskega leta morajo biti plakati odstranjeni in površina očiščena. 

Dijaki se ne smejo nagibati skozi odprta okna ali posedati na okenskih policah. Prepovedano je metanje stvari 
skozi okno. 

Nameščanje in uporaba grelnih, hladilnih in kuhalnih naprav ter uporaba sveč v sobah ni dovoljena. Kršenje 
tega določila pomeni ogrožanje varnosti in zdravja ljudi in premoženja in se lahko sankcionira kot eden težjih 
prekrškov zoper domski red. Manjši hladilnik je možno namestiti v sobo le, če za to obstajajo tehtni razlogi, 
npr. zahteve pri shranjevanju zdravil ipd. 

V času učnih ur ter v času nočnega počitka je v vseh prostorih tišina. Glasbene naprave so naravnane na 
sobno jakost, tako da ne motijo sostanovalcev in ostalih prebivalcev v domu. 

V sobah je prepovedano imeti domače živali. 

Prepovedano je loputanje z vrati, premikanje pohištva in odnašanje inventarja iz sobe. Postelje v sobah so 
lahko razporejene samo v E ali U obliko. 

Uporaba računalnikov in drugih naprav za zabavo in sprostitev je dovoljena v prostem času oz. v času, ki ni 
namenjen učnim uram ter nočnemu počitku. V primeru uporabe teh naprav izven dovoljenega časa lahko 
vzgojitelj začasno odvzame napravo ter jo kasneje izroči dijaku ali njegovim staršem. 

Po 21.00 so dijaki v svojih nadstropjih, po 21.30 pa v svojih sobah. 

Ob zaključku šolskega leta morajo dijaki odnesti vse osebne stvari iz sobe. Stanje v sobi mora biti takšno kot 
ob prihodu, v nasprotnem primeru se zaračuna dodatno čiščenje po  ceniku. 

Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej prebivajo, ostalim pa le ob predčasnem dovoljenju 
vzgojitelja in soglasju ostalih stanovalcev sobe. 

Zunanji obiski v sobah so dovoljeni le z dovoljenjem vzgojitelja in ob soglasju sostanovalcev. 

Začasno prenočevanje v drugi sobi je dovoljeno le v soglasju z matičnim vzgojiteljem. 

Vzgojitelj ima pravico do vpogleda v zasebni prostor in začasen odvzem predmetov, katerih posredovanje in 
uporaba moti pedagoški proces ali pomeni ogrožanje varnosti in zdravja dijakov ali premoženja v domu. 
Zasežene predmete vrne staršem dijaka. 

4.8. UPORABA SKUPNIH PROSTOROV 

Dijaki skrbijo za urejenost in inventar skupnih prostorov. Nastalo škodo takoj javijo vzgojitelju, za namerno 
povzročeno škodo so osebno odgovorni in so dolžni poravnati stroške. Če se krivca ne ugotovi, se stroški za 
odpravo škode porazdelijo med vse dijake vzgojne skupine. 

Prepovedan je vstop deklet v fantovska nadstropja ter vstop fantov v dekliška nadstropja brez dovoljenja 
vzgojitelja. 

Iz jedilnice ni dovoljeno odnašati pribora in hrane. 

Dijaki so dolžni skrbeti za red in čistočo v sanitarnih prostorih. 

V času izven učnih ur lahko dijaki uporabljajo učilnice in skupno sobo v 4. nadstropju za gledanje televizije. V 
učilnicah se lahko dijaki zadržujejo do 22.00, uporaba mladinske sobe pa je mogoča do 21.00. V mladinsko 
sobo je prepovedano vnašanje hrane in pijače. 

Računalniško učilnico in knjižnico uporabljajo dijaki po dogovoru z mentorjem.  



Trim kabinet in dijaški klub v zaklonišču dijaki doma lahko uporabljajo ves dan, razen v času učnih ur in po 21. 
uri. 

Mogoča je uporaba čajne kuhinje v nadstropju  za pripravo napitkov in manjših obrokov. Po vsaki uporabi je 
treba prostor za sabo počistiti in pospraviti. Kuhinja se zaradi varnosti zaklepa ob zadnjem obhodu 
vzgojitelja. 

V vseh prostorih doma se dijaki obnašajo kulturno in spoštljivo. 

4.9. OBVEŠČANJE DIJAKOV 

Dijaki so o dogajanju v domu obveščeni na sestankih vzgojne skupine, domske skupnosti in preko 
individualnih razgovorov z vzgojiteljem. 

Vse informacije o tekočem delu in dogodkih so objavljene na oglasni deski v avli doma in po dijaških 
nadstropjih. 

 

5. VARNOST IN ZDRAVSTVENO VARSTVO DIJAKOV 

5. 1. VARNOST DIJAKOV 

Dijaški dom skrbi za varnost dijakov z upoštevanjem standardov in normativov ter drugih predpisov, ki 
urejajo varstvo pri delu. 

Dijaški dom varuje 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. 

V domu je organizirana pedagoška in varnostna služba. Vhodi so video nadzorovani, vstopanje dijakov in 
delavcev pa je možno z identifikacijsko kartico, ki jo izda dom. 

Uporaba električnih grelnih, kuhalnih in hladilnih aparatov v sobah ni dovoljena. Za kuhanje je dijakom na 
voljo čajna kuhinja. Požarni red in evakuacijski načrt sta razobešena na vidnih mestih. Dijaki, zaposleni in 
obiskovalci so se dolžni ravnati po omenjenem redu in načrtu. 

Pri izvajanju športnih in drugih aktivnosti morajo biti dijaki primerno opremljeni ter upoštevati varnostna in 
druga navodila vzgojiteljev oz. vodij aktivnosti. 

Dom varuje osebne podatke dijakov in njihovih staršev v skladu z zakonodajo. 

Dijaki in zaposleni v dijaškem domu so se dolžni odgovorno obnašati tako, da z lastnim ravnanjem varujejo 
svoje osebno zdravje in ne ogrožajo zdravja drugih. 

5.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO DIJAKOV 

V primeru, da dijak zboli (akutne bolezni, poškodbe), ga vzgojitelj ali drug delavec doma napoti v šolski 
dispanzer ali dežurno ambulanto. Za vse ostale primere (kronične bolezni, nenujni primeri, napotnice…) je 
pristojen izbrani osebni zdravnik v domačem kraju. 

V času nalezljive ali druge bolezni, ko dijak potrebuje intenzivno oskrbo ali če obstoji nevarnost okužbe 
drugih dijakov, starši odpeljejo dijaka domov. 

V domu in neposrednem domskem okolišu je prepovedano kajenje, uporaba tobačnih nadomestkov, 
uživanje alkohola in  drugih drog, omogočanje uživanja drog, posedovanje in preprodaja drog. Med 
prepovedane substance je uvrščen tudi snuz oz. t.i. "fuga" (zdrobljena mešanica tobaka, soli in vode, ki se 
namesti pod zgornjo ustnico). 

V primeru utemeljenega suma, da uživa prepovedane droge, dijaka obravnavamo v skladu s Pravilnikom o 
bivanju v dijaških domovih ter mu nudimo vso podporo za osvojitev zdravega načina življenja. Dijaški dom 



lahko od dijakov in 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 podpisnikov. 

Če dijak preprodaja oz. če se utemeljeno sumi, da preprodaja drogo v domu ali njegovi okolici ali nudi in 
omogoča uživanje drog drugim dijakom, se to njegovo dejanje v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških 
domovih opredeli kot najtežja kršitev, za katero se lahko izreče ukrep izključitve iz doma. Z ravnanjem dijaka 
seznanimo tudi kriminalistično službo. 

5.3. BOLEZNI IN POŠKODBE 

Dijak je dolžan v primeru bolezni ali poškodbe takoj obvestiti vzgojitelja. Vzgojitelj o bolezni ali poškodbi 
telefonsko obvesti starše dijaka. V nujnih primerih dijaški dom napoti dijaka k dežurnemu zdravniku na 
urgentno službo. 

V času nočnega počitka mora dijak v primeru bolezni ali poškodbe takoj obvestiti nočnega varnostnika. 

Vzgojitelj ne more in ne sme voziti dijaka kamorkoli (npr. v zdravstveni dom, bolnišnico). Zaradi zagotavljanja 
zdravja in varnosti dijakov in zaposlenih je oboleli dijak napoten v domačo oskrbo. 

Odgovornost staršev je, da vzgojitelja seznanijo z zdravstvenimi težavami svojega otroka. 

5.4. OSVEŠČANJE IN PREPOVEDI 

Dom osvešča dijake o: 
- škodljivosti kajenja in uporabe tobačnih nadomestkov, pitja alkoholnih pijač ter uživanja drog, 
- raznih oblikah nasilja ter njihovih posledicah, 
- vzdrževanju telesnega in duševnega zdravja. 

V dijaškem domu je prepovedano: 
- nasilno vedenje, 
- nasilno uvajanje novincev v dijaški dom, 
- prinašanje, posedovanje, ponujanje, omogočanje, prodajanje ali uživanje alkohola in drugih drog 

oziroma prihajanje in prisotnost v domu pod vplivom alkohola ali ostalih drog, 
- kajenje, 
- prinašanje, posedovanje ali uporaba sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali premoženja, 
- ogrožanje lastne varnosti in zdravja oziroma zdravja in varnosti drugih, 
- onesnaževanje ali uničevanje žive ali nežive narave. 

Če strokovni delavci doma ugotovijo, da dijak uživa ali poseduje alkohol, droge ali druga psihogena sredstva, 
o tem takoj obvestijo starše in ustrezno strokovno službo, alkohol, drogo ali druga psihogena sredstva pa 
dijaku odvzamejo. 

5.5. NOČNO VARSTVO IN VAROVANJE OBJEKTOV  

Nočno varstvo opravlja zunanja varnostna služba vsak dan v tednu in sicer ob delovnih dnevih od 22.30 do 
6.30, ob koncu tedna in ob pouka prostih dnevih pa od 22.00 do 6.00. 
 

6.  PODELJEVANJA POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ 

Dijaki, ki se s svojim delom in vedenjem odlikujejo ter s tem prispevajo k ugledu doma, prejmejo pohvalo, 
priznanje ali nagrado. 

Pohvale, priznanja in nagrade dijakom predlagajo matični vzgojitelj, mentorji dejavnosti, dijaki ali vzgojna 
skupina. Predloge obravnava in potrdi vzgojiteljski zbor. 

Pohvale, priznanja in nagrade se praviloma podeli ob zaključku vsakega šolskega leta. 



6.1. OBLIKE POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 

- Ustna pohvala se izreče za pomembnejše dobro opravljene naloge v okviru skupine, doma ali posamezne 
dejavnosti. 

- Pisno priznanje in/ali nagrada se podeli za enkraten izjemen dosežek, ki povečuje ugled doma na različnih 
področjih ali za celoletno uspešno delo v skupini, v okviru projekta oziroma pri interesni ali drugi 
dejavnosti doma. 

- Knjižna ali druga nagrada se podeli za večletno uspešno delo v skupini, pri interesni dejavnosti ali drugih 
dejavnostih doma. 

- Med šolskim letom se lahko vestni in prizadevni dijaki, ki se aktivno udejstvujejo v okviru domskih 
dejavnosti, udeležijo Domijade, gostovanj in obiska prireditev. 

 

7. VZGOJNI UKREPI 

Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in prepovedi, kot tudi 
za morebitno povzročeno škodo. 

V primeru kršitev domskih pravil vzgojitelji ravnajo skladno s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (UL RS 
30/18) ter dijakom izrekajo vzgojne ukrepe. 

7.1. VRSTE VZGOJNIH UKREPOV 

 Vrste vzgojnih ukrepov so naslednje: 
- opomin,  
- ukor, 
- izključitev iz doma, 
- alternativni vzgojni ukrepi. 

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. 

Izključitev iz doma se lahko izreče 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 alkohola ali prepovedanih drog, 
- prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog oziroma uživanje alkohola ali prepovedanih 

drog, 
- neopravičene odsotnosti od obveznih učnih ur, ki znašajo 35 ur v 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. 



Za kršitve iz prvih šestih alinej tega odstavka 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 tega odstavka se 
postopek lahko uvede v tridesetih dneh od dneva, ko je dijak storil kršitev. 

Izključitev iz doma se lahko izreče tudi pogojno. 

Alternativni vzgojni ukrep se lahko izreče namesto ostalih vzgojnih ukrepov za katerokoli kršitev in je lahko: 

- pobotanje ali poravnava konflikta, 
- poprava škodljivih posledic ravnanja, 
- izvršitev neobveznega dobrega dela, 
- izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa. 

Če dijak zaradi različne vzgojne problematike izstopi iz doma in ponovno odda prijavo za sprejem, o 
ponovnem sprejemu odloča ravnatelj na podlagi mnenja vzgojiteljskega zbora. 

7.2. MOŽNE KRŠITVE DOMSKEGA REDA 

Pri odločanju o uvedbi postopka vzgojnega ukrepanja lahko vzgojitelj in ravnatelj upoštevata različne vrste  
prekrškov zoper domski red in njihovo težo smiselno upoštevata pri odločitvi za vzgojni ukrep. V teku 
postopka vzgojnega ukrepanja se lahko posvetujeta tudi z ostalimi člani vzgojiteljskega zbora. 

Lažje kršitve so: 

- motenje učnih ur ali drugih oblik vzgojnega dela ter motenje nočnega miru, 
- neizpolnjevanje domskih obveznosti, 
- neprimeren odnos do dijakov in delavcev doma, 
- neprimerno vedenje in obnašanje v domu, 
- malomaren odnos do domskega premoženja, 
- prekoračitve oziroma neupoštevanje časovnih obveznosti in drugih pravil bivanja, določenih z domskim 

redom (izhodi, prihodi, obiski, učne ure…), 
- neprijavljeni zunanji obisk v dnevnem času, 
- kajenje v domu. 

Težje kršitve so: 
- manjše tatvine, 
- neprimeren in žaljiv odnos do dijakov ali delavcev doma in drugih oseb, 
- prihod v dom pod vplivom alkohola ali drog, 
- posedovanje ali uživanje alkohola ali drog v domu, 
- namerno poškodovanje domske lastnine, 
- ponarejanje opravičil in ostalih dokumentov, 
- prinašanje in posedovanje predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja v domu, 
- nedovoljena nočna odsotnost iz doma, 
- nedovoljeno prenočevanje drugih oseb v domu, 
- izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom, 
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in o protipožarni varnosti v dijaškem domu. 

Najtežje kršitve so: 
- nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi, storjeno v dijaškem domu ali zoper bivajoče v dijaškem 

domu,  
- psihično, verbalno, fizično in spolno nasilje, 
- prodajanje ali dajanje drog ter napeljevanje k uživanju, 
- ponarejanje ali uničevanje evidenc in uradnih dokumentov, 
- grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja, 
- večje tatvine, vlomi in druga kazniva dejanja ali prekrški, 



- povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev dijaškega doma 
ali drugih oseb v dijaškem domu iz hude malomarnosti. 

7.3. POSTOPEK IZREKANJA VZGOJNIH UKREPOV 

Pri vzgojnem ukrepanju je treba dijaku zagotavljati uresničevanje njegovih temeljnih pravic, varstvo osebnih 
podatkov in varstvo zasebnosti ter osebno, duhovno in telesno integriteto. Ob tem je treba zagotoviti 
nemoteno izvajanje dejavnosti v dijaškem domu. 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, ter druge okoliščine, pomembne za ukrepanje in možne posledice ukrepanja. 

Za uvedbo in postopek vzgojnega ukrepanja za izrek opomina ali ukora vzgojitelja je pristojen vzgojitelj. 
Postopek se lahko uvede najpozneje v tridesetih dneh od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki je 
kršitev storil. 

Za uvedbo in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja ter izrek ukrepa zaradi kršitev, za katere se lahko izreče 
izključitev iz doma, je pristojen ravnatelj. 

Dijak ima v postopku ugotavljanja kršitev ukrepa pravico do zagovora, pri katerem sodelujejo starši. 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. 

Pri izreku alternativnega vzgojnega ukrepa se pisno določi način izvrševanja ukrepa, trajanje, kraj in rok za 
izvršitev ukrepa ter osebo, ki bo spremljala izvajanje ukrepa. Dijak je dolžan najpozneje podati svoje soglasje 
k predlogu alternativnega vzgojnega ukrepa najkasneje v 24 urah, odkar se ga z njim seznani. Če dijak z 
določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na dogovorjen način in v dogovorjenem roku, se 
mu izreče vzgojni ukrep. 

O izrečenem vzgojnem ukrepu se dijaku vroči pisni sklep, o izključitvi pa odločba in sicer v osmih dneh po 
izreku vzgojnega ukrepa.  

Če je dijak izključen iz doma, ga je ta po preteku časa, za katerega je bil izključen, dolžan ponovno sprejeti 
pod enakimi pogoji, ki veljajo za ostale dijake. 

Zaradi kršitve pri vodenju postopka ali zaradi drugih utemeljenih razlogov se postopek lahko ponovi ali ustavi 
oz. že izrečeni ukrep prekliče. 

O uvedbi in poteku postopka vzgojnega ukrepanja se vodi pisna dokumentacija, ki vsebuje zlasti predlog za 
uvedbo postopka, zapisnik o obravnavi, izjavo oziroma zagovor dijaka, odločitev o vzgojnem ukrepu in 
njegovi izvršitvi, pritožbenem postopku in druge podatke, ki so nujni za pravilno izvedbo tega postopka.  

7. 4.  IZVRŠEVANJE VZGOJNIH UKREPOV 

Postopki izvrševanja izrečenih vzgojnih ukrepov se v DŠD Kranj izvajajo v skladu s Pravilnikom o bivanju v 
dijaških domovih. 

Če je dijak ali študent izključen iz doma, se mora izseliti najpozneje naslednji dan po izvršljivosti sklepa o 
izključitvi. Mladoletnega dijaka se ne sme izseliti iz doma, dokler starši ali druge pooblaščene osebe ne 
zagotovijo njegovega prevzema oz. spremstva. 
 

8.  POSTOPEK VARSTVA PRAVIC 

Dijak ali študent lahko poda zahtevo za varstvo pravic, če meni, da so odločitve v zvezi s sprejemom, 
bivanjem, plačevanjem oskrbnine, vzgojnimi ukrepi, disciplinskim ukrepanjem ukrepanjem in v drugih 
primerih v nasprotju z določbami zakona, nastanitvene pogodbe in domskih pravil oziroma če so kako 
drugače neutemeljene oziroma 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. 



O pritožbi v zvezi z odločitvijo o sprejemu oziroma izključitvi iz dijaškega doma odloča svet dijaškega doma, o 
vseh drugih pritožbah pa komisija za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: pritožbena komisija).  

Pritožbeni organ mora odločiti o pritožbi najpozneje v petnajstih dneh po vložitvi pritožbe. Pritožbo lahko kot 
neutemeljeno zavrne ali pa ji ugodi in odpravi odločitev prvostopenjskega organa ter sam odloči o zadevi, ki 
je predmet pritožbe. Lahko pa pritožbi tudi ugodi in se odloči, da se postopek ukrepanja ponovi in o ukrepu 
ponovno odloči. 
 

9. OSTALI PREBIVALCI DOMA 

Ostali prebivalci doma (občasne krajše nastanitve) bivajo v dijaškem domu tako, da ne motijo vzgojno-
izobraževalnega procesa. Upoštevati morajo čas nočnega počitka ter tišino v času učnih ur. Zadržujejo se v 
prostorih, namenjenih za goste. 

Za stanovalce študentskega dela doma velja Pravilnik o bivanju stanovalcev študentskega dela DŠD Kranj. 

 

 

         Ravnateljica DŠD Kranj: 

         prof. Judita Nahtigal 

 


