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Na podlagi drugega in sedmega odstavka 29. člena Zakona o gimnazijah (Ur. list RS, št. 1/07 – UPB, 
68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19), drugega in sedmega odstavka 59. člena Zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 79/06, 68/18 in 46/19) in za izvrševanje šestindvajsete alineje 
sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in drugega odstavka 41. člena 
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ter Pravilnika o bivanju 
v dijaških domovih (UL RS št: 30/18, 70/19, 92/22 in 114/22 – popr.) ravnatelj GSŠKF Ruše izdaja:  

Pravilnik o domskem redu dijaškega doma GSŠKF Ruše (DOMSKI RED). 

 
 

1. člen 
vsebina - domska pravila 

 
(1) Z domskimi pravili (določa jih 15. člen pravilnika), ki se javno objavijo, se uredijo zlasti:  

- pogoji bivanja v dijaškem domu,  
- način plačevanja oskrbnine,  
- hišni (domski) red,  
- pravice in dolžnosti ter disciplinska odgovornost študentov in drugih oseb, ki bivajo v njem,  
- merila in postopki podeljevanja pohval, nagrad in priznanj in  
- druge zadeve v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.  

 
(2) Domska pravila določi ravnatelj po predhodnem mnenju vzgojiteljskega zbora. K delu domskih 

pravil, ki zadevajo posamezne stanovalce, podajo predhodno mnenje dijaki oziroma študenti ali 
njihove skupnosti. K delu domskih pravil, ki se nanašajo na dijake, poda predhodno mnenje tudi 
svet staršev.  
 

(3) Prebivalci dijaškega doma so dolžni upoštevati ta pravila. 
 
 

2. člen 
pravica bivanja v dijaškem domu 

 
(1) 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 tem pravilnikom.  

 
(2) Dijak, ki je redno vpisan v srednjo šolo in biva v dijaškem domu, je vključen v vzgojni program za 

dijaške domove.  
 
(3) Če po sprejemu dijakov oziroma študentov višjih strokovnih šol ostanejo še prosta mesta, dijaški 

dom lahko sprejme študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni za sprejem v 
študentske domove v visokošolskih središčih, v skladu s predpisi o sprejemanju študentov v 
študentske domove. Pogoji bivanja in način uresničevanja pravic in obveznosti študentov 
visokošolskih zavodov se uredijo z domskimi pravili v skladu s predpisi, ki veljajo za bivanje v 
študentskih domovih.  

 
(4) Za druge osebe, ki bivajo v dijaškem domu pod posebnimi pogoji oziroma dnevno obiskujejo 

določene interesne dejavnosti ali druge aktivnosti, se pogoji in pravila bivanja uredijo z domskimi 
pravili.  
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(5) Če dijaški dom med šolskim letom v nezasedene nastanitvene zmogljivosti nastani osebe, ki nimajo 
statusa dijaka oziroma študenta, določi pogoje bivanja v skladu z domskimi pravili, tako da zagotovi 
nemoteno bivanje in izvajanje pravic in obveznosti dijakov in študentov v dijaškem domu v skladu s 
predpisi.  

 
 

3. člen 
sklenitev nastanitvene pogodbe 

 
(1) Dijaški dom sklene nastanitveno pogodbo z vsakomer, kogar sprejme v dijaški dom praviloma pred 

nastanitvijo.  
 
 

4. člen 
stroški bivanja, oskrbnina 

 
(1) Stroški bivanja v dijaškem domu se krijejo iz:  

- oskrbnine, sestavljene iz stroškov nastanitve, stroškov živil in drugih stroškov, povezanih s 
prehrano (režija),  

- prihodkov iz državnega in občinskega proračuna za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v 
domu in investicijsko vzdrževanje ter  

- drugih virov.  
 

(2) Sklep o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaškem domu določi MIZŠ s sklepom za posamezno leto in se 

tekom šolskega leta lahko spremeni. Oskrbnina se plačuje za tekoči mesec, odjava prehrane pa se 

upošteva za pretekli mesec. 

 

(3) Polovična oskrbnina se upošteva za izpis do 15. v mesecu (velja tudi za dijake na praksi). V posebnih 

primerih (npr. dijaki  4. letnikov v maju in juniju in dijaki na praksi do 10 dni v mesecu) se upošteva 

dnevna oskrbnina v dijaškem domu. 

 

(4) Cena oskrbnine lahko iz utemeljenih razlogov odstopa od izhodiščne cene tudi za več kot 10 

odstotkov, če s tem soglaša minister. V tem primeru je treba v vlogi za soglasje utemeljiti razloge za 

odstopanje od izhodiščne cene oskrbnine.  

 
(5) Poleg oskrbnine svet zavoda GSŠKF Ruše določi tudi cene vseh storitev in jih javno objavi.  

 
 

5. člen 
bivanje - HIŠNI RED 

 
(1) Dijaški dom je odprt od 17.00 ure v nedeljo do 15.00 ure v petek. 

 
(2) Urnik prehrane v domski jedilnici od ponedeljka do petka: 

- zajtrk  6.30  –  8.00 
- kosilo  13.30 – 15.00 
- večerja 18.30 – 19.30 

 
(3) Obvezne učne ure: 

- dopoldan 8.30 – 11.00 
- popoldan 15.30 – 18.00 
- popoldan 16.00 – 18.00 (za dijake 1. letnikov v učilnicah DD)  
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V času učnih ur poteka učenje v sobah, 1. letniki v učilnicah. 
 
V času učnih ur druženje med dijaki, ki ni namenjeno učenju ni dovoljeno. Dijaki v času učnih ur ne 
povzročajo nemira. Obiski med učnimi urami niso dovoljeni; izjemoma jih lahko dovoli vzgojitelj. 
Vzgojitelji vodijo evidenco prisotnosti v času učnih ur in skrbijo za kakovostno izvedbo učnih ur. 
 
Dijaki se lahko učijo tudi v drugih sobah, če s tem soglašajo stanovalci teh sob in odgovorni 
vzgojitelji. Medsebojno motenje med učenjem ni dovoljeno. 
 

(4) Aktivnosti dijakov se odvijajo v popoldanskem in večernem času. 
 

(5) Dijakom je  dovoljen izhod v okolico do 21.15 ure. Dijaki javijo svoj odhod in prihod v dopoldanskem 
času prisotnemu vzgojitelju, po 14.00 uri pa vratarju ali vzgojitelju. Vratar nadzira prihode in 
odhode dijakov, sodeluje z vzgojitelji.  

 
(6) Čez dan skrbijo za red in mir v dijaškem domu vzgojitelji, vstope/izstope in dogajanje pred dijaškim 

domom in v veznem hodniku nadzoruje vratar, na njegov poziv tudi vzgojitelji. Po potrebi se dijaški 
dom zaklene (koriščenje zvonca, kontaktne tel. št.) 

 
(7) Od 21.30 do 22.00 dežurni vzgojitelji opravijo popis prisotnosti dijakov po etažah (dijaki morajo biti 

v svojih sobah, oz. se morajo javiti vzgojitelju, če so iz objektivnih razlogov v drugih prostorih). 
Vzgojitelji vodijo evidenco prisotnosti dijakov.  

 
(8) Možen je tudi daljši izhod v nočnem času s privoljenjem staršev. Podaljšan večerni izhod odobri 

dijaku njegov vzgojitelj, v njegovi odsotnosti pa dežurni vzgojitelj v soglasju s starši.   
                                                                                                                                

(9) Prihodi v dijaški dom ob nedeljah so najkasneje do 22.00 ure. Vzgojitelji v nedeljo med 21.30 in 
22.00 opravijo večerni popis prisotnosti dijakov v dijaški dom. Če se dijak ne vrne v dijaški dom do 
ponedeljka, morajo starši o vzroku odsotnosti obvestiti vzgojitelja.  

 
(10) Morebitne zdravstvene težave, bolezen in poškodbe mora dijak v času bivanja v dijaškem domu 

javiti vzgojitelju. Zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti dijakov ter zaposlenih sme oboleli ostati v 
dijaškem domu samo prvi dan, nato je napoten v domačo oskrbo. Odsotnosti od pouka, ko je dijak 
zaradi bolezni v dopoldanskem času v dijaškem domu, opraviči matični vzgojitelj.    

 
(11) Pravila za namestitev, čiščenje in urejanje sob, so zapisana v sobnih pravilih. 

 
(12) Zunanji obiskovalci imajo možnost vstopa v bivalne prostore le s soglasjem vzgojitelja in z vednostjo 

vratarja. Ostali obiski so dovoljeni v prostem času dijakov, v večnamenskem prostoru doma po 
predhodni oddaji osebnega dokumenta. V času pouka ni obiskov in ni dovoljeno zadrževanje po 
sobah. 

 
(13) Dijaki opravljajo dežurstvo (tudi čiščenje oz. urejanje okolja in skupnih prostorov) v domskih 

prostorih za druženje ter okolici dijaškega doma po razporedu oz. vzgojnih skupinah.  
 

(14) Od 21.30 do 6.00 ure zjutraj je čas namenjen počitku - spanju. Morebitne druge primerne aktivnosti 
odobri prisoten vzgojitelj. Za varnost in nadzor dijakov poskrbi nočni vzgojitelj. Nočnega vzgojitelja 
je potrebno obvestiti o morebitnih premikih iz matične etaže po 22.uri. Dijaki so v svojih sobah in 
ne povzročajo nemira.  

 
(15) V nočnem času ni dovoljeno igranje računalniških iger. 

 
(16) Na območju dijaškega doma se tehnične naprave naravna na primerno sobno jakost.  
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(17) Zadrževanje parov v zaklenjenih sobah je prepovedano. Druženje parov v sobah je dovoljeno le z 
dovoljenjem  vzgojiteljev. 

 
(18) 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. 

 
(19) Dijaški dom skrbi za varnost dijakov z upoštevanjem standardov in normativov ter drugih predpisov, 

ki urejajo varstvo pri delu ter požarno varnost. 
 

(20) Prispelo pošto razdeli dijakom vzgojitelj. Ob prevzemu  pošiljke se dijak podpiše. 
 

(21) Strogo je prepovedano izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom oz. nasilja 
nasploh. 

 
(22) Kontaktne telefonske številke dijaškega doma so: 

 
- tajništvo DD  02 / 6300 816 
- zbornica DD  02 / 6300 818 
- vratar   02 / 6300 820 

 
 

6. člen 
namestitev – SOBNA PRAVILA 

 
(1)      Dijaki so nameščeni v sobe po razporedu glede na zapolnjenost  sob, ki so na razpolago v dijaškem 

domu. Dijaki so nameščeni v troposteljnih ali dvoposteljnih sobah. Sprememba razporeditve po 
spalnicah, sobah brez pristanka vzgojitelja ni dovoljena. 

 
(2)     Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti.  

 
(3)      Dijaki, ki so nameščeni v enoposteljnih sobah na etažah ali v eno in dvoposteljnih sobah v 

garsonjerah, plačujejo nadstandard, ki je določen s  cenikom dijaškega doma, ki ga potrdi svet 
zavoda. 

 
(4)      Vstop v sobo je dovoljen samo stanovalcem sobe ter zaposlenim dijaškega doma. Obiski drugih oseb 

v sobi se vršijo samo v soglasju vseh stanovalcev sobe.  
 

(5)      Vzgojitelj oz. vodstvo GSŠKF Ruše lahko vstopa v sobo in opravi pregled sobe in dijakovih osebnih 
stvari iz varnostnih razlogov (npr. sum na kršitve pravil, pomoč, nujno ukrepanje …). Na osnovi 
ugotovitev se ustrezno ukrepa.  

 
(6)      Dijaki sami skrbijo za higiensko urejenost sob in kulturno uporabo ostalih bivalnih prostorov. 

Lepljenje plakatov in fotografij je dovoljeno le na zato predvidena mesta. 
 

(7)      Dijak ima na razpolago v sobi svojo omaro, del polic in druge opreme, ki mora biti urejena v skladu s 
higienskimi in estetskimi načeli. Vzgojitelj lahko pregleda higiensko in estetsko stanje sobe in omare 
v prisotnosti dijaka.  

 
(8)      V sobah in učilnicah dijaki uporabljajo copate. Dijaki dnevno urejajo sobe, enkrat tedensko pa 

opravijo temeljito čiščenje. 
 

(9)      Če spalnice in bivalne enote niso ustrezno očiščene, lahko vzgojitelj ali ravnatelj odredi, da se 
očistijo na stroške stanovalcev sobe, oziroma enote. 
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(10) Menjava posteljnega perila je vsakih štirinajst dni, po potrebi tudi prej. 
 

(11) Vsak dijak ima ključ svoje sobe. Iz varnostnih razlogov se mora sobo v kateri ni oseb zaklepati. Dijak 
ne sme posedovati niti uporabljati ključa domskih prostorov, za katerega ni pooblaščen. 

 
(12) Po jutranjem odhodu dijakov v šolo se dijaški dom praviloma zaklene. Odklene se ob zaključku 

pouka. V dopoldanskem času se dijakom dijaški dom odklene samo v nujnih primerih (zvonec, 
kontaktni telefon, šola …).  

 
(13) Sobe so v času dijakove prisotnosti odklenjene. Zaklepanje v sobe ni dovoljeno. 

 
(14) Vsaka demontaža pohištva v sobah in prostorih dijaškega doma je prepovedana, kot tudi 

prenašanje iz enih v druge prostore. Kršitelji so v primeru poškodb materialno odgovorni. 
 

(15) Vsaka okvaro in poškodbe v sobi, etaži ali sanitarijah so stanovalci dolžni takoj javiti vzgojitelju. 
Povzročitelj je nastalo škodo dolžen poravnati. V primeru, če povzročitelj škode ni znan, se stroški 
nastale škode enakomerno razdelijo na vse dijake sobe, etaže ali doma. 

 
(16) Ob koncu tedna ali pred daljšimi odsotnostmi iz doma, je dijak dolžen zapustiti urejeno sobo, 

zapreti okno. V sobi ne sme puščati pokvarljivih živil. Ko dijaki zapustijo sobo morajo pravilno in 
varno izključiti električne naprave. 

 
(17) Pred odhodom na počitnice morajo dijaki generalno počistiti ter shraniti osebne predmete. V času 

vikendov, počitnic in v času pouka dom opravlja turistično dejavnost. Dijaki se morajo prilagoditi 
morebitnem potrebam po dodatnih kapacitetah. 

 
(18) Dijaki se ne smejo zadrževati pri odprtih oknih ali posedati na okenskih policah. Prepovedano je 

metanje stvari skozi okno. 
 

(19) Nameščanje in uporaba grelnih, hladilnih in kuhalnih naprav, drugih grelnih teles ter uporaba sveč v 
sobah ni dovoljena. 

 
(20) V primeru nevarnosti, požara ali drugega izrednega stanja v dijaškem domu je dijak dolžen obvestiti 

vzgojitelja in poskrbeti za lastno ter varnost drugih. 
 
 

7. člen 
območje dijaškega doma 

 
(1) Območje dijaškega doma so vsi notranji in zunanji prostori dijaškega doma (stavbni objekti, 

dvorišča, igrišča, zelenice, park in podobno), s katerimi dijaški dom (oz. šola – GSŠKF Ruše) 
upravlja.  

 
(2) Opustitve ali dejanja, ki se v skladu s tem pravilnikom obravnavajo kot kršitve pravil in dolžnosti, so 

tista, ki so se zgodila v dijaškem domu ali v okviru domske dejavnosti zunaj dijaškega doma.  

 
 

8. člen 
ugotavljanje statusa 

 
(1) Dijak oziroma študent mora najpozneje naslednji dan po izteku vpisnega roka v šolo sporočiti 

dijaškemu domu, ali se je vpisal v naslednji letnik. O spremembah v zvezi z njegovim statusom, ki 
vplivajo na njegovo pravico bivanja v dijaškem domu, je dolžan sproti obveščati dijaški dom.  
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(2) Dijaški dom lahko v času trajanja nastanitvene pogodbe sam preverja ali ima dijak oziroma študent 
še status, na podlagi katerega ima pravico bivati v dijaškem domu.  

 
 

9. člen 
prehrana 

 
(1) Dom nudi dijakom tri obroke hrane dnevno. Jedilnike sestavlja strokovno osebje v sodelovanju z 

dijaki. 
 
(2) Dijaki se prehranjujejo v jedilnici po urniku.  
 
(3) Vedenje v jedilnici naj bo disciplinirano in kulturno. 
 
(4) Odnašanje pribora in posode iz jedilnice ni dovoljeno, razen za bolnike ali v drugih primerih v 

soglasju z vzgojiteljem.  
 
(5) Dijaki po potrebi tudi pospravijo jedilnico. 
 
(6) Za red v jedilnici med obroki poskrbijo vzgojitelji . 

 
 

10. člen 
učenje 

 
(1) Dom zagotavlja dijakom ustrezne pogoje za učenje. 

 
(2) V času učnih ur se dijaki učijo in pripravljajo za pouk načeloma v sobah ali učilnicah. 

 
(3) Dijaki prvih letnikov izvajajo učne ure v učilnicah. 

 
(4) Med učnimi urami mora biti v domu mir. 

 
(5) Drugačne oblike ter prostore učenja odobri vzgojitelj oz. vodstvo šole. 

 
(6) Dijakom so na razpolago skupni prostori in učila (šolska knjižnica – izposoja gradiv, družabni 

prostor, spletno omrežje, računalniške učilnice, po dogovoru in odobritvi tudi učilnice šole …). 
 

(7) Vzgojitelj in šola nudi ter organizira pomoč pri učenju in spremlja učni uspeh dijaka v soglasju s 
starši in dijaka. 

 
 

11. člen 
preživljanje prostega časa 

 
(1) Prosti čas izkoriščajo dijaki za razvedrilo in zabavo, počitek, osebne opravke, za razširjanje 

kulturnega obzorja, obiskovanje prireditev, za sodelovanje v organiziranih dejavnostih v domu ali 
v zunanjih institucijah. 

 
(2) Za izvajanje interesnih dejavnosti in preživljanje prostega časa nudi dom prostore in tehnična 

sredstva (TV sobe, sejna soba, videotehnika, knjižnico s čitalnico,  družabne igre, športna igrišča v 
okolici, športna dvorana, sobi za namizni tenis in fitnes, pikado, bazen Ruše …). 

 
(3) TV sobe (skupne sobe) so namenjene dijakom (druženje, učenje …). 
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(4) Gledanje TV programa po 21.30 uri mora vzgojitelj posebej dovoliti. 
 
(5) Skupaj lahko dijakinje in dijaki spremljajo TV program po 21.30 uri samo v  skupnem prostoru 

izven etaže. 
 
(6) Pričetek predvajanja oz. gledanja različnih razvedrilnih vsebin z AV tehniko po 22.00 uri ni 

dovoljen.  
 
(7) Vstop v skupne prostore je zaželen v sobnih copatih oz. obvezno v čistih obuvalih.  
 
(8) Tehnični aparati so naravnani na sobno jakost. 

   
 

12. člen 
škoda 

 
(1) Škoda nastane zaradi poškodb ali odtujitve inventarja. Dijaki, vzgojitelji in tehnično osebje skrbijo za 

čuvanje domskega inventarja, za preprečevanje škode, za varnost pred nezgodami. 
 
(2) Še posebej je posamezni dijak odgovoren za inventar, ki ga je dobil v osebno uporabo ob vstopu v 

dom (dijak podpiše zapisnik o prevzemu sobne imovine). 
 
(3) Nadzor nad skupnim inventarjem v določeni etaži vrši gospodar etaže (v začetku leta imenovani 

dijaki). Ostale skupne prostore nadzoruje gospodar doma (v začetku leta imenovan dijak). 
 
(4) Škodo, ki jo je dijak povzročil ali jo je opazil na premoženju doma ali na osebni lastnini, je dolžan 

takoj prijaviti vzgojitelju ali drugemu delavcu doma. 
 
(5) Ob vsaki prijavljeni ali ugotovljeni škodi izda vzgojitelj škodni spis in sklep, razišče vzroke in poskuša 

ugotoviti povzročitelja, če se sam ni prijavil. 
 
(6) Višino škode se določi glede na veljavno ceno predmeta. Če gre za namerno škodo, ali škodo 

povzročeno iz malomarnosti, se lahko dijakom izreče ustrezen vzgojni ukrep. 
 
(7) Škodo (na osnovi ugotovitev glede povzročitelja)  poravna: 

 
- posameznik, 
- stanovalci sobe ali etaže, 
- člani vzgojne skupine ali več vzgojnih skupin, 
- ali vsi dijaki doma. 

 
(8) Prebivalci dijaškega doma so za škodo odgovorni v skladu s predpisi o odškodninski odgovornosti. 

Obseg škode in odgovornosti za njo ugotovi komisija, ki jo določi ravnatelj. 
 
(9) Dijak je sam odgovoren za svoje osebne predmete. Za vrednosti, ki jih hranijo dijaki sami, uprava 

doma ne odgovarja. 
 
(10) Starši se ob vpisu dijaka v dijaški doma zavežejo plačati nastalo škodo, ki bi jo povzročil njihov otrok. 

GSŠKF Ruše (svet šole v okviru sprejema cenikov) za dijake nastanjene v dijaškem domu predvidi 
letno varščino za poravnanje škode, ki jo starši poravnajo na položnici. 
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13. člen 
organizirano delovanje dijakov 

 
(1) V dijaškem domu se organizira delovanje dijakov v okviru domske skupnosti.  

 
(2) Dijaki dijaškega doma so tudi del dijaške skupnosti GSŠKF Ruše, ki prav tako obravnava vprašanja 

vezana na dijaški dom. 
 
 

14. člen 
starši 

 
(1) Starši sodelujejo z dijaškim domom v skladu z veljavnimi predpisi, pravilnikom. Upošteva se 

dogovorjeno sodelovanje in dolžnosti. V sodelovanju se sledi interes kakovostnega bivanja dijakov 
ter njihovega razvoja. 
 

(2) Starši podajo dijaškemu domu razna pooblastila. 
 
 

15. člen 
razkrivanje in posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih dijakov 

 
(1) Dijaški dom  na enak način kot staršem mladoletnega dijaka, razkrije oziroma posreduje staršem 

polnoletnega dijaka osebne podatke dijaka in druge informacije o: 
  
- vpisu v dijaški dom in izobraževalni program ter izpisu, 
- prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega in domskega dela, 
- zaznanih hujših kršitvah domskega  reda in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja, 
- obravnavi svetovalne službe,  
- organizaciji domskega reda, dela (npr. roditeljski sestanki, govorilne ure).  

 
(2) Dijaški dom o razkrivanju oziroma posredovanju osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka seznani 

dijaka na začetku šolskega leta, v katerem bo dijak postal polnoleten.  
 

(3) Polnoletni dijak lahko s pisno izjavo kadarkoli zahteva, da dijaški dom  njegovih osebnih podatkov iz 
prvega odstavka tega člena ne razkrije oziroma posreduje staršem.  
 

(4) Ne glede na pisno izjavo dijaka iz prejšnjega odstavka, dijaški dom  razkrije oziroma posreduje 
staršem podatke o odsotnosti dijaka, podatke o zaznanih hujših kršitvah domskega reda in 
uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja, ter tiste osebne podatke  iz prvega odstavka tega člena, ki 
bi lahko imeli za posledico izgubo statusa dijaka zaradi negativnega učnega uspeha, izključitve ali 
izpisa iz šole ali iz dijaškega doma.  
 

 
16. člen 

pravice in dolžnosti dijakov ter prepovedi 
 

(1) Dijaki imajo pravice in dolžnost v skladu z veljavnim predpisom, Pravilnikom o bivanju v dijaških 
domovih. 
 

(2) V domu je prepovedano: 
 

- nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje, 
- izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom, 
- kajenje, 
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- prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali 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 in 
- kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim oziroma 

ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje. 
 
 

17. člen 
pohvale, nagrade, priznanja 

 
(1) Dijaški dom lahko z domskimi pravili določi pogoje in merila ter postopek izrekanja pohval, priznanj 

in podeljevanja nagrad dijakom, ki se s svojim delom in vedenjem odlikujejo ter izkazujejo druge 
vrline oziroma sposobnosti.  
 

(2) Pobude za pohvale, priznanja in nagrade lahko dajejo dijak, vzgojna skupina, strokovni delavci 
dijaškega doma in drugi.  
 

(3) O podelitvi pohval, priznanj oziroma nagrad odločajo strokovni delavci v skladu z domskimi pravili 
dijaškega doma. 
 

(4) Dijak lahko za uspešno delo v domu in izven njega dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje. 
 

(5) 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 v interesnih dejavnostih in DS 
- za sodelovanje pri nalogah in delih , ki jih organizirajo organi DS ali če to zahteva trenutna 

situacija v domu 
- za sodelovanje pri uresničevanju vzgojnega in delovnega programa 
- za uspešno opravljanje delovnih dolžnosti , izvajanje hišnega reda, za poseben viden napredek 
- za razvijanje čim boljših odnosov , za pomoč vrstnikom pri učenju in v stiskah 
- za prostovoljno sodelovanje pri prizadevanju za čim boljše higiensko stanje v domu 
- za skrben odnos do domske imovine . 

 
(6) Pohvaljeni ali nagrajeni so lahko: 
 

- posamezniki, 
- manjše skupine (sobno kolektiv, komisije, organi DS ali drugi, interesne skupine, priložnostne 

skupine ...), 
- vzgojna skupina. 

  
(7) O nagradah in pohvalah odloča vzgojiteljski zbor na predlog dijakov, vzgojitelja, ravnatelja, 

mentorja, delavcev doma in drugih. Predlogi so lahko ustni ali pisni. Postopek za podeljevanje 
pohval, nagrad ali drugih priznanj se lahko izpelje priložnostno, najmanj pa enkrat letno pred 
odhodom dijakov iz doma . 
 

(8) Pohvala ali nagrada je praviloma javna in jo lahko izreče ali izroči: 
 

- odbor vzgojne skupine 
- predsedstvo DS 
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- komisija za kulturo odnosov 
- ravnatelj 
- vzgojitelj 
- vzgojiteljski zbor 
- drugi (svet zavoda) 

 
(9) O izreku  pohval in nagrad lahko dom obvesti starše, šolo dijaka …. 

 
(10) Pohvale so ustne ali pisne. 

 
(11) Nagrade so: 

 
- praktična darila 
- izleti 
- drugo  

 
 

18. člen 
odgovornost dijakov 

 
(1) Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in prepovedi, 

določenih z veljavnimi pravili in temi domskimi pravili.  
 
(2) Za storjene kršitve se lahko dijaku izrečejo vzgojni ukrepi in določi povrnitev povzročene škode.  
 
(3) Kršitve pravil, dolžnosti in prepovedi oziroma opustitve dolžnosti, določenih v skladu s tem 

pravilnikom, so lahko lažje, težje in najtežje kršitve. 
 

 
19. člen 

kršitve, ukrepi 
 

(1) 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.  

 
 

20. člen 
primeri kršitev 

 
(1) Praviloma lažje kršitve so:  

 
- motenje bivanja oziroma drugih dejavnosti v dijaškem domu,  
- neprimerno ravnanje do dijakov oziroma delavcev v dijaškem domu,  
- prekoračitve oziroma neupoštevanje časovnih obveznosti oziroma drugih pravil bivanja, 

določenih s hišnim redom doma (izhodov, prihodov, obiskov, sobivanja, učnih ur),  
- kršitev prepovedi kajenja v prostorih dijaškega doma,  
- malomarno ravnanje z domsko opremo in napravami ter drugim premoženjem dijaškega 

doma, bivajočih ali drugih oseb v dijaškem domu in  
- nedovoljena uporaba prostorov, opreme in naprav v dijaškem domu, 
- in druge. 

 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1379/pravilnik-o-bivanju-v-dijaskih-domovih/#(uskladitev dokumentov in postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1379/pravilnik-o-bivanju-v-dijaskih-domovih/#(uskladitev dokumentov in postopkov)
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(2) Praviloma težje kršitve so: 
 
- prihod v dijaški dom pod vplivom alkohola ali drog,  
- uživanje alkohola ali drog v dijaškem domu,  
- posedovanje alkohola ali drog v dijaškem domu,  
- posedovanje oziroma uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in 

premoženja v dijaškem domu,  
- nedovoljena nočna odsotnost iz dijaškem 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 pri delu in o protipožarni varnosti v dijaškem 

domu,  
- manjša tatvina,  
- ponarejanje dokumentov in  
- povzročitev manjše materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev 

dijaškega doma ali drugih oseb v dijaškem domu iz hude malomarnosti ali namenoma. 
 

(3) Praviloma najtežje kršitve so:  
 

- nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi, storjeno v dijaškem domu ali zoper bivajoče 
v dijaškem domu,  

- verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje v okviru doma ali zoper bivajoče oziroma druge 
osebe v dijaškem domu,  

- prodajanje ali razpečevanje drog ali napeljevanje k uživanju drog v okviru dijaškega doma 
oziroma med bivajočimi v dijaškem domu,  

- grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja v dijaškem domu oziroma 
med bivajočimi v dijaškem domu in  

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

 
 

21. člen 
izključitev iz dijaškega doma 

 
(1) 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 premoženja šole oz. dijaškega doma, s katerim je 

povzročena večja materialna škoda,  
- vdor v varovani podatkovni sistem, s katerim je bila povzročena škoda ali pridobljena korist,  
- uničenje ali ponarejanje šolske oz. 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, 
- oz. tudi morebitnih drugih kršitev.  

 
(2) Dijaka se lahko izključi iz dijaškega doma za četrti oziroma za vsak nadaljnji izrečeni ukor v 

posameznem šolskem letu. 
 

(3) Izključitev iz dijaškega doma se lahko izreče pogojno. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1379/pravilnik-o-bivanju-v-dijaskih-domovih/#(uskladitev dokumentov in postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1379/pravilnik-o-bivanju-v-dijaskih-domovih/#(uskladitev dokumentov in postopkov)
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22. člen 
vzgojno ukrepanje 

 
(1) Vzgojno ukrepanje se izvede v skladu z veljavnim pravilnikom (Pravilnik o bivanju v dijaških domovih) 

in drugimi veljavnimi predpisi. 
 

(2) Ob vzgojnih ukrepih opomin, ukor, izključitev se lahko izreče tudi alternativni ukrep. 
 

(3) Dijak lahko poda tudi zahtevo za varstvo pravic. 
  

 
23. člen 

končne, uveljavitvene določbe 

 
(1) Domska dokumentacija se vodi skladno z veljavnim Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih ter 

drugimi veljavnimi predpisi s področja. 
 

(2) Pravilnik obravnavajo vzgojitelji dijaškega doma, dijaška skupnost, svet staršev. 
 

(3) Pravilnik je priloga Letnega delovnega načrta GSŠKF Ruše (obravnavan na organih šole).   
 
(4) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati star pravilnik o domskem redu dijaškega doma.  
 
(5) S tem pravilnikom se seznani vodstvo GSŠKF Ruše, vzgojitelje, dijake oz. koristnike dijaškega doma 

ter druge glede na potrebo. 
 

(6) Pravilnik izdaja ravnatelj GSKŠ Ruše dne, 15. 10. 2019 (prva verzija, letno se ažurira). Pri 
vsakoletnem načrtovanju (v okviru obravnave LDN) ali v primeru posebnih situacij se po potrebi 
uvede oz. sprejme morebitne dopolnitve pravilnika. O navedenem se obvešča deležnike.  

 
 
 
                                                 Ravnatelj GSŠKF Ruše 
                                                  Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1379/pravilnik-o-bivanju-v-dijaskih-domovih/#(uskladitev dokumentov in postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1379/pravilnik-o-bivanju-v-dijaskih-domovih/#(uskladitev dokumentov in postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1379/pravilnik-o-bivanju-v-dijaskih-domovih/#(uskladitev dokumentov in postopkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1379/pravilnik-o-bivanju-v-dijaskih-domovih/#(uskladitev dokumentov in postopkov)

