PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU
Z domskimi pravili SGLŠ Postojna se natančneje urejajo pravila delovanja v dijaškem domu
Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, ki so v skladu s Pravilnikom o bivanju v
dijaških domovih (Uradni list RS, št. 97/06) v nadaljevanju Pravilnik.
TEMELJNA
PRAVILA
Domski red ureja tista pravila življenja in dela v domu, ki so obvezna za vse dijake in delavce
doma. Moramo jih spoštovati, da lahko zagotovimo varnost in zaščito vsakega posameznika.
Po podpisu pogodbe o medsebojnih obveznostih se dijak/dijakinja (v nadaljevanju dijak)

lahko vseli v dijaški dom.
Dijak mora redno obiskovati šolo in izpolnjevati šolske obveznosti, zato so v času pouka in

med odmorom bivalni trakti zaklenjeni. V primeru kršitve 10. alineje sobnih pravil se dijakom
trakta, kjer se je kršitev zgodila, onemogoči dostop do bivalnih prostorov od 7.30 do 13.45.
Dijak mora redno obiskovati učne ure v dijaškem domu in sodelovati v vzgojno

izobraževalnem delu doma.
Dijak
doma se mora tedensko obvezno vključiti v vsaj eno domsko dejavnost. Nabor

domskih aktivnosti sprejme vzgojiteljski zbor ob začetku šolskega leta. Dijaki se na začetku
šolskega leta prijavijo na domske aktivnosti. Menjava aktivnosti med letom je možna v
dogovoru z vzgojiteljem. Dijaku se udeležba na aktivnosti prizna, če na aktivnosti prisostvuje
vsaj eno šolsko uro na teden.

Dijak je odgovoren za svoje ravnanje. Skrbi za svoje zdravje in ne ogroža zdravja drugih.

Na celotnem šolskem prostoru je kajenje prepovedano.

Za premoženje doma, urejenost bivalnih prostorov in okolice smo odgovorni vsi. Vsakdo
pospravlja za seboj.

Povzročeno škodo je storilec dolžan poravnati. Namerno povzročena škoda je obravnava kot
težji prekršek. Storilec je dolžan namerno povzročeno škodo poravnati v dvakratni vrednosti.
Nastale stroške lahko dijak poravna v računovodstvu ali preko položnice.

V primeru, če povzročitelj škode ni znan, se stroški nastale škode enakomerno razdelijo na vse
dijake sobe, trakta ali doma.

V medsebojnih odnosih spoštujemo temeljne človekove pravice, priznavamo različnost in smo
strpni do drugačnih.

Dijaki se do sostanovalcev, delavcev doma in ostalih gostov vedejo spoštljivo in prijazno. V
domu je prepovedano izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom.

Vsi vzgojitelji imajo enake pristojnosti pri vodenju vseh dijakov.

Delavci zavoda lahko pregledajo sobo dijaka v dijaškem domu tudi brez njegove prisotnosti.

Živite zdravo, zato odklonite alkohol in droge. Delavci zavoda dijaka, za katerega obstaja
utemeljen sum posedovanja ali zaužitja nedovoljenih substanc, preverijo.

V skladu s Pravilnikom po koncu pouka SGLŠ omogoča bivanje v dijaškem domu dijakom po
predhodno odobreni pisni vlogi. Dijak mora vlogo za bivanje oddati najpozneje 7 dni pred
načrtovanim bivanjem.













URNIK AKTIVNOSTI IN OBVEZNOSTI DIJAKOV
Bujenje dijakov je ob 6.45.
Menjava posteljnega perila je vsakih štirinajst dni.
Telefonske razgovore dijaki opravijo v prostem času.
Prispelo pošto lahko dijaki dnevno dvignejo v recepciji.
Večerni izhod iz dijaškega doma traja do 21.00; podaljšan večerni izhod s predhodnim pisnim
dovoljenjem vzgojitelja do 21.45. V izjemnih primerih za izostanek iz doma med tednom oz. po
21.45 uri dijak pa potrebuje soglasje staršev in dovoljenje vzgojitelja.
V času od 21.30 do 6.00 morajo biti dijaki v matičnem traktu; izjemoma po predhodnem
dovoljenju vzgojitelja lahko tudi v TV sobi, učilnici oz. sosednjem traktu največ do 21.45.
Televizija in IKT tehnologija se ugasne ob 21.45.
Luči v sobah se ugasnejo ob 22.00 uri.
Skrb za osebno higieno in tuširanje mora biti opravljena najkasneje do 21.55 ure.
Nedeljski prihod v dom je do 21.00 ure. Kasnejši prihod (vključno s prihodi dijakov v ponedeljek
zjutraj) mora biti odobreni s strani vzgojitelja na pisno prošnjo staršev/skrbnikov.

Urnik dnevnih aktivnosti

Bujenje, vstajanje, priprava na pouk, urejanje sob

06.45

Zajtrk
Ocenjevanje sob
Pouk
Kosilo
1.učna ura
1.odmor
2.učna ura
2.odmor
3.učna ura
Večerja (v nedeljo ni večerje)
Dodatna učna ura
Aktivnosti

07.00 – 07.30
od 07.30 dalje
07.30 – 14.40
12.30 – 14.00
15.30 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 17.00
17.00 – 17.10
17.10 – 17.45
18.00 – 18.30
20.00 – 20.45
18.00 – 21.00

























Dijak, ki zboli, se mora do 7.30 javiti pri svetovalni delavki in oditi k zdravniku. Pred odhodom k
zdravniku si mora pridobiti obrazec za opravičilo. Bolni dijaki morajo oditi domov.
Dijak mora obvestiti vzgojitelja o odhodu izven šolskega prostora.
Odsotnost dijaka izvem mesta je mogoča le s predhodnim dovoljenjem staršev.
V času odmora med učnimi urami dijak ne sme zapustiti šolskega prostora.
Dijaki imajo čiste in urejene sobe ves čas. Dijak mora obvezno vsak četrtek oz. večkrat, če je
to potrebno pomiti sobo, v nasprotnem primeru sobo počisti čistilka, kar se dijaku obračuna
preko položnice.
Če dijaki v nedeljo oziroma ponedeljek ne pridejo v dijaški dom, straši o tem obvestijo
vzgojitelja.
Vse odsotnosti iz doma ali šole vzgojitelj sporoči staršem in obratno.
Dijak se je na zahtevo osebja zavoda dolžan identificirati z osebnim dokumentom, tudi na
zahtevo nočnega dežurnega receptorja.
Dijaki, ki prihajajo od doma z osebnimi vozili, so dolžni prinesti pisno soglasje od staršev, da
avto lahko uporabljajo tudi med tednom. Dijaki lahko uporabljajo osebni avtomobil le v prostem
času, ko v dijaškem domu ne potekajo druge aktivnosti. Dijak in njegovi straši prevzemajo vso
odgovornost v zvezi z uporabo osebnega vozila. Za prevoz ostalih dijakov dijaškega doma
mora voznik pridobiti soglasje njihovih staršev, ki ga pred vožnjo oddajo vzgojitelju.
UČNE URE
Dijaki imajo obvezne učne ure po zgoraj navedenem urniku. Učne ure so namenjene učenju.
Izjemoma jih lahko dijaki zapolnijo z drugo dejavnostjo, če jim to dovolijo starši in vzgojitelj,
ali če je to del šolskih aktivnosti.
Dijaki in njihovi starši lahko s pisno prošnjo zaprosijo za dovoljenje, da se dijak v času učnih ur
uči v sobi po spodaj navedenih kriterijih:
 Dijaki prvega letnika imajo učne ure v učilnici.
 Dijaki drugega letnika imajo prvi in drugi del učnih ur skupaj v učilnici, z odobreno prošnjo
imajo lahko v drugem polletju tretji del učnih ur v sobi.
 Dijaki tretjega letnika imajo prvi del učnih ur skupaj v učilnici, z odobreno prošnjo imajo
lahko drugi in tretji del učnih ur v sobi od začetka šolskega leta.
 Dijaki četrtega letnika imajo lahko z odobreno prošnjo celotne učne ure v sobi že od
začetka šolskega leta.
Dijaki z negativno oceno imajo obvezno dodatno učno uro v učilnici od 20.00 – 20.45 ure.
Na učnih urah ni dovoljena uporaba telefonov in IKT tehnologije.
Dijaku se odvzamejo ugodnosti učenja v sobi v primeru negativne ocene v šoli.
UREJANJE DOMA IN OKOLICE
Dijaki skrbijo za urejenost in čistost doma in njegove okolice.
Vsak pospravi za seboj in skrbi za red in higieno v svoji sobi, v skupnih sanitarijah, v jedilnici
in v drugih skupnih prostorih doma.
Razpored dežurstva v traktu pripravi matični vzgojitelj in o tem pravočasno seznani dijake.
Dežurna soba v traktu skrbi za urejenost skupnih prostorov v traktu.
Razpored dežurstva v domu pripravijo vzgojitelji. Izvzeti so dijaki prvih letnikov. Tedensko
dežurstvo opravljata dva domska dijaka. Njuna naloga je skrb za urejenost domske okolice
(odstranjevanje ali organiziranje odstranjevanja smeti, odpadkov), dežurstvo pri večerji ter skrb











za red in čistočo ter upoštevanje domskih pravil.
Dijaki so dolžni ločevati odpadke po občinskem odloku o ravnanju z odpadki. Odpadke dijaki
ločujejo na embalažo, papir, steklo, biološke odpadke, nevarne odpadke (baterije) ter
ostanek odpadkov. Dežurna dijaka odnašata ločene odpadke v za to določene zabojnike
nameščene v parku šole.
Za dijake je v domskih prostorih prepovedno hoditi v gojzarjih oz. gozdarskih čevljih.
STROŠKI BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU
Stroški bivanja v dijaškem domu se krijejo iz:
 oskrbnine,
 prihodkov iz državnega proračuna za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v domu ter
 drugih virov.
Izhodiščno ceno oskrbnine določi pristojni minister na predlog komisije za določanje oskrbnine v
dijaških domovih.
Stroški nastanitve in prehrane se zaračunavajo za vse dneve pouka v šolskem letu v skladu
s šolskim koledarjem in jih dijak plačuje mesečno.
Mesečna oskrbnina se zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil za predvidene obroke prehrane
za vse dni odsotnosti, če dijak odsotnost napove vsaj dan prej, in sicer do 18.00 ure.
SOBNA PRAVILA
Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti.
V sobo se dijaki vselijo po razporedu. Sobo lahko izjemoma zamenjajo v dogovoru z matičnim
vzgojiteljem.
Soba je vedno urejena in čista; higieno v sobi vzdržujejo dijaki sami. Če je kateri od dijakov
odsoten, počisti sobo njegov sostanovalec.
Za urejenost sobe se smatra tudi urejenost notranjosti omar.
Higiena sob in skupnih prostorov se dnevno ocenjuje z oceno: neurejena, urejena in zgledno
urejena. V kolikor je ocena sobe 3-krat v mesecu ocenjena z oceno neurejena se uporabnikom
sobe zaračuna stroške čiščenja, ki jih plačajo preko položnice. V kolikor se neurejenost sobe
ponavlja, sledijo drugi ukrepi po dogovoru (vzgojni ukrepi ali začasni odvzem osebnih
predmetov). -V kolikor je soba mesečno ocenjena z oceno odlično urejena (vsaj v 90 odstotkih)
se uporabnike sobe nagradi.
Dijaki so dolžni zaklepati svoje sobe. Za sobni inventar in osebne stvari v sobi odgovarjajo sami.
Če dijak naredi kakršnokoli škodo v sobi, jo mora takoj prijaviti in popraviti ali poravnati stroške
nastale škode. Če je škoda nastala namerno, se stroški obračunajo dvakratno . Dijak je dolžan
prav tako prijavi škodo, ki je ni povzročil.
Uporaba električnih kuhinjskih pripomočkov in grelnih teles v sobah ni dovoljena. Kuhinjski
pripomočki so na voljo v čajni kuhinji v prvem nadstropju dijaškega doma.
V sobi se lahko zadržujejo le dijaki, ki v njej prebivajo. Dijaki dijaškega doma so lahko v prostem
času v sobah drugih dijakov ob soglasju vseh stanovalcev sobe in z dovoljenjem vzgojitelja.
Prijatelji in sorodniki stanovalce lahko obiskujejo le te v avli in v za to določenih terminih (od
konca pouka do 15.30 in od 18.00 do 21.00). Z dovoljenjem matičnega vzgojitelja so obiski
lahko tudi v sobi, največ 30 minut.
Dijaki morajo ob poslušanju glasbe upoštevati, da je ta na sobni jakosti, v kolikor tega ne
upoštevajo, vzgojitelj po izrečenih 3 opominih izvor zvoka odvzame. Glasbo naravnano na sobno
jakost, lahko poslušajo do 21.45.
V času učnih ur in med 22.00 ter 6.30 mora biti v sobi tišina.
Ob 22.00 uri se ugasnejo vse luči.
V sobah je strogo prepovedano kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih nedovoljenih sredstev
ter prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in
zdravje ljudi in premoženja.
























DOLŽNOSTI, PREPOVEDI IN KRŠITVE
Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in
prepovedi določenih s Pravilnikom in s pravili bivanja v dijaškem domu SGLŠ Postojna.
Za storjene kršitve se lahko dijaku izrečejo vzgojni ukrepi in določi povrnitev povzročene škode.
Kršitve pravil, dolžnosti in prepovedi oziroma opustitve dolžnosti, določenih v skladu s
Pravilnikom in s pravili bivanja v dijaškem domu SGLŠ Postojna, so lahko lažje, težje in najtežje
kršitve.

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 do 5' oziroma drugih pravil bivanja,
določenih s hišnim redom doma,

malomarno ravnanje z domsko opremo in napravami ter drugim premoženjem dijaškega doma,
bivajočih ali drugih oseb v dijaškem domu,

neurejenost osebnih stvari, malomarnost pri vzdrževanju čistoče v sobah in sanitarnih prostorih
oziroma neupoštevanje higienskih standardov ter neločevanje odpadkov v sobi, domu in okolici.
Lažje kršitve se sankcionirajo z minusom in sicer:

za lažjo kršitev dijak dobi minus,

dijak z do 5 minusov prejme alternativni ali vzgojni ukrep v skladu s pravilnikom.
Težje kršitve so:

prekoračitve oziroma neupoštevanje časovnih obveznosti več kot 5' oziroma drugih pravil
bivanja, določenih s hišnim redom doma,

prihod v dijaški dom pod vplivom alkohola ali drog,

kajenje na površinah zavoda,

uživanje alkohola ali drog na površinah zavoda,

posedovanje alkohola ali drog na površinah zavoda,

posedovanje oziroma uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in
premoženja,

nedovoljena odsotnost iz matične sobe dijaka ali dijaškega doma,

nedovoljena prisotnost, prenočevanje drugih oseb v sobi,

neodgovorno opravljanje dežurstev in drugih obveznosti,

nepooblaščena uporaba osebnih ali domskih tehničnih pripomočkov,

žaljiv odnos do dijakov ali delavcev zavoda in drugih oseb,

izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,

neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in o protipožarni varnosti v zavodu,

ogrožanje svoje varnosti in zdravja in varnosti in zdravja drugih,

manjša tatvina,

ponarejanje dokumentov,

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

sedenje na okenski polici in nevarno nagibanje skozi okno.
Za težjo kršitev dijak prejme alternativni ali vzgojni ukrep v skladu s Pravilnikom.
Najtežje kršitve so:

nasilno izražanje nestrpnosti do ljudi,

verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje

prinašanje, posedovanje, ponujanje, omogočanje uživanja ter uživanje alkohola ali drugih drog,

prodajanje ali razpečevanje drog ali napeljevanje k uživanju drog,

grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja,

nedovoljena uporaba prostorov, opreme in naprav v zavodu,
povzročitev iz hude malomarnosti ali namenoma velike materialne škode na zavodskem

premoženju, premoženju gostov zavoda ali drugih oseb na področju zavoda.
Za najtežjo kršitev dijak prejme vzgojni ukrep v skladu s Pravilnikom.
POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad v dijaškem domu SGLŠ Postojna se smiselno uporablja
prva točka šolskih pravil-šolski red SGLŠ Postojna.
Sprotno nagrajevanje – nagrajevanje med šolskim letom poteka po naslednjem postopu:
Dijak lahko s prostovoljnim delom urejanja okolice, z urejeno sobo z mesečno oceno odlično

urejena(vsaj v 90 odstotkih mesečno). z redno udeležbo na interesni dejavnosti… pridobi plus.
Zgoraj navedene pluse lahko dijaki uporabijo za udeležbo pri nadstandardnih aktivnostih.

Seznam nadstandardnih aktivnosti pripravijo vzgojitelji ob začetku šolskega leta in velja do
konca šolskega leta.

