
Domska pravila Dijaškega doma  

Srednje prometne šole Maribor 

  

Interna domska pravila Dijaškega doma Srednje prometne šole so usklajena s Pravilnikom o šolskem 

redu, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/2018) in 

s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 30/2018). 

Domski red podrobneje ureja z zakonom določene pravice in dolžnosti dijakov, način uveljavljanja 

pravic in izpolnjevanja dolžnosti, izrekanje ukrepov za kršitve domskih pravil ter dolžnosti strokovnih 

delavcev in ravnatelja doma pri uresničevanju določb pravilnika.  

  

Vpis in izpis dijakov 

Dijaki se vpisujejo v Dijaški dom Srednje prometne šole (v nadaljevanju dom) za eno šolsko leto na 

podlagi javnega razpisa. 

Pogoji za sprejem in bivanje v domu: 

1.     status dijaka ali študenta, 

2.     novinci oddajo prijavni obrazec za sprejem, 

3.     sprejemanje in upoštevanje pravil domskega reda, 

4.     redno plačevanje oskrbnine doma. 

Dom sklene s starši ali skrbniki dijaka pogodbo, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti. Nastanitvena 

pogodba se sklene za obdobje trajanja izobraževalnega oziroma študijskega programa, v katerega se je 

kandidat vpisal, razen če se ne sporazumeta o krajšem bivanju v dijaškem domu. 

Dijaki lahko izstopijo iz doma med šolskim letom samo v soglasju s starši oziroma podpisnikom 

pogodbe. 

Odpovedni rok za izstop iz doma je en mesec. Dijak, ki izstopa iz doma pred iztekom odpovednega 

roka, je dolžan plačati stroške nastanitve do konca tekočega meseca oz. kot to določa pogodba. 

 

Osnovna pravila 

Domska pravila urejajo tista pravila življenja in dela v domu, ki so obvezna za vse dijakinje in dijake 

ter delavce doma. Vsi jih moramo spoštovati, da bi zagotovili enakopravnost, varnost, boljše pogoje za 

ustvarjalno življenje in delo vsakega posameznika. Dom dijakom omogoča bivanje, prehrano in druge 

storitve. 

Domska pravila oblikujejo strokovni delavci, vodstvo doma in skupnost dijakov.   

Vsi dijaki redno obiskujejo šolo, izpolnjujejo šolske obveznosti in sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem 

delu doma. 



Dijaki so razporejeni v vzgojne skupine, ki jih vodijo vzgojitelji. 

Vsi dijaki so odgovorni, da z lastnim ravnanjem varujejo svoje zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih.  

Za premoženje doma so odgovorni vsi.   

Dijak je sam odgovoren za svoje osebne predmete, zato večjih vsot denarja in dragocenih predmetov ne 

hrani v domu, saj zanje dom ne odgovarja.  

Za urejenost sob je v domu organizirano interno dežurstvo dijakov. Vsak dijak pospravlja za seboj in 

skrbi za red in higieno v svoji sobi, sanitarijah, jedilnici in drugih skupnih prostorih doma in njegove 

okolice.  

Dežurni dijaki vsak dan zberejo smeti po sobah in jih odnesejo v keson. 

Skupne prostore vsakodnevno čistijo čistilke, sobe pa enkrat tedensko.  

Medsebojni odnosi v domu temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, priznavanju 

različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih. Dijaki komunicirajo med seboj in z delavci doma v 

duhu splošno sprejetega bontona, torej kulturno in vljudno. 

  

Sobna pravila 

Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti ne glede na letnik ali starost. 

Soba naj bo vedno urejena in čista, pri vzdrževanju reda in higiene se dijaki izmenjujejo. Če kateri od 

dijakov manjka, očisti sobo tisti, ki je v domu prisoten.  

V sobi se vsi dijaki zadržujejo v sobnih copatih, ki ne poškodujejo parketa.  

Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar, ključe sob in omar in ključka za 

hrano.  

Plakate v sobah je dovoljeno pripenjati tako, da se ne uničujejo stene in zidne obloge. Okrasitev sobe 

naj bo sprejemljiva za vse njene prebivalce oz. naj nikogar ne žali.  

Vsako okvaro v sobi ali skupnih prostorih dijaki takoj sporočijo vzgojitelju ali vzdrževalcu. 

Vsak dijak ima v sobi svoj zasebni prostor, ki ga uporablja sam (omara, postelja, delovna miza). 

Zahajanje ali zadrževanje na oddelku nasprotnega spola ni dovoljeno brez dovoljenja vzgojitelja. 

Obiski v sobah so omejeni na sorodnike, ostali obiski pa so dovoljeni le z vednostjo in s predhodnim 

soglasjem vzgojitelja (na zahtevo vzgojitelja se oseba ustrezno legitimira). 

Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim dijakom iz vzgojne skupine pa samo v 

soglasju ostalih sostanovalcev. 

Glasbeni aparati po sobah naj bodo naravnani na sobno jakost, tako da ne motijo prebivalcev drugih sob. 

Hišni ljubljenčki v domu niso dovoljeni. 



V času obveznih učnih ur in od 22.  do 6. ure zjutraj je v sobah in skupnih prostorih doma tišina.  

  

Učenje in vzgojne interesne dejavnosti 

V domu so organizirane obvezne učne ure med 15. in 18. uro (odmor 16.30–17.00). Vzgojiteljski zbor 

prilagaja učne ure zahtevnosti šolskih programov in urnikom šol. 

V času učnih ur je v domu tišina in dijaki doma ne zapuščajo. 

Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo naloge in opravljajo druge aktivnosti, ki so povezane s 

pripravami na šolo. 

Prisotnost dijakov pri učnih urah spremljajo vzgojitelji v posebni evidenci. 

Dom organizira dijakom pomoč pri učenju (vzgojitelji, dijaki), omogoča uporabo literature iz knjižnice 

(prebiranje dnevnega tiska in revij). 

V domu so redno organizirane vzgojne interesne dejavnosti na področju športa in kulture.  

Dejavnosti se izvajajo v dijaškem domu in v telovadnici ŠD Studenci. 

  

Izostajanje od pouka in odsotnost iz doma 

Če dijak zboli ali iz drugega opravičljivega razloga ne more k pouku, se mora pred začetkom pouka 

pogovoriti s svojim ali z medskupinskim  vzgojiteljem, ki lahko v takih primerih  opraviči odsotnost od 

pouka. 

Če se dijak, ki gre konec tedna domov, ne vrne v dom do ponedeljka zvečer, morajo starši o vzroku 

odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja v domu.  

Starše mladoletnih dijakov vzgojitelj po telefonu obvesti, da je dijak odšel domov med tednom. 

Starši dijaka, ki odide domov med tednom, morajo biti o tem seznanjeni.   

Dijak, ki se želi udeležiti prireditev, ki trajajo po 22.00, mora predhodno vzgojitelju prinesti pisno 

soglasje staršev, s katerim le-ti prevzemajo odgovornost zanj v času njegove odsotnosti. 

  

Izhodi dijakov 

Izhodi dijakov so dovoljeni do 21.00. ure, za dijake prvih letnikov pa do 20.30. ure. V mesecih aprilu, 

maju in juniju so dovoljeni izhodi za vse dijake do 21. ure.  

Dežurni dijak posamezne vzgojne skupine je do 21. ure dolžan ugotoviti prisotnost dijakov – o 

manjkajočih dijakih obvesti vzgojitelja. 

Možen je tudi podaljšani večerni izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta ...), vendar z 

vednostjo in dovoljenjem staršev. 



Vsak dijak ima pravico do podaljšanega izhoda, razen v primeru, ko vzgojitelj določi drugače (slab učni 

uspeh ipd.). 

  

Oskrbnina in odjava hrane 

Ceno oskrbnine oblikujejo za vse domove v Sloveniji Komisija za oblikovanje oskrbnine v dijaških 

domovih, Skupnost dijaških domov Slovenije ter Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. 

Ceno oskrbnine določi Svet zavoda Prometne šole Maribor in lahko odstopa od izhodiščne cene največ 

za 10 % glede na dejanske stroške. 

Domska oskrbnina vključuje hrano (živila, stroški priprave) in nastanitev. Odjava hrane je dovoljena iz 

opravičljivih razlogov. Odjava hrane je možna za naslednji dan do 20. ure oziroma naročanje/odjava 

suhega obroka do 20. ure tekočega dneva. 

Dijaki ob koncu tedna (sobote, nedelje, prazniki) odidejo domov, razen če imajo za podaljšanje bivanja 

opravičljiv razlog (npr. pouk po šol. koledarju). 

Domska prehrana zajema tri obroke dnevno. Prehrana je organizirana v jedilnici: 

- zajtrk med 6.00 in 8.00 uro, 

- kosilo med 11.00 in 16.00 uro, 

- večerja med 18.00 in 19.30 uro. 

Jedilnike sestavlja za to usposobljeno osebje, pri tem sodeluje tudi komisija za prehrano, ki jo sestavljajo 

mentor in predstavniki dijakov. 

V jedilnici je uveden samopostrežni način razdeljevanja hrane. Med obroki je v jedilnici prisoten 

medskupinski vzgojitelj. 

  

Pohvale, nagrade, vzgojni ukrepi 

Pohvale, nagrade 

Dijaki, ki so s svojim delom in z vedenjem pozitivno prispevali k življenju in vzdušju v domu ter hkrati 

uspešno opravili šolanje, so lahko na koncu šolskega leta pohvaljeni in nagrajeni.  

Pobudo za pohvalo in nagrado lahko dajo vzgojitelji, dijaki in ravnatelj.  

Vzgojni ukrepi 

Za kršitve dolžnosti ali neizpolnjevanje domskega reda so dijaki disciplinsko odgovorni.  

V dijaškem domu je prepovedano: 

1. nasilno (verbalno, psihično, fizično in spolno) vedenje, 

2. izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,  

3. prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali drugih drog, 

4. kajenje, 



5. prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,   

6. prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje 

 ljudi in premoženja, 

7. ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega, 

8. ogrožanje življenja živali in rastlin, 

9. onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave, 

10. kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim oziroma 

 ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje, 

11. pirotehnični izdelki. 

 

 

 

Za kršitve se dijaku lahko izrečejo vzgojni ukrepi: 

-       opomin, 

-       ukor, 

-       izključitev iz doma. 

               

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. 

Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni: 

-       pobotanje oziroma poravnava konflikta, 

-       poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja, 

-       izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge, 

-       izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa. 

 

Z vsebino in načinom izvrševanja alternativnega ukrepa se seznani dijaka in starše, starše polnoletnega 

dijaka pa, če dijak s tem soglaša. Če dijak z določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne 

izvrši na določen način in v določenem roku, se mu izreče vzgojni ukrep. 

Za uvedbo in vodenje postopka kot tudi za izrekanje ukrepa sta pristojna ravnatelj in vzgojitelj. Ravnatelj 

lahko izreče katerikoli ukrep (opomin, ukor, izključitev ali pogojno izključitev), vzgojitelj pa lahko 

izreče opomin ali ukor. 

Če ravnatelj v postopku ugotovi, da ne gre za kršitev, za katero se lahko izreče izključitev, postopek 

vzgojnega ukrepanja nadaljuje vzgojitelj in obratno, v primeru, če vzgojitelj v postopku ugotovi, da gre 

za kršitev, za katero se lahko izreče izključitev, postopek vzgojnega ukrepanja nadaljuje ravnatelj. 

Vzgojitelj in ravnatelj vodita o svoji dejavnosti za preprečevanje kršitev in o postopku izrekanja 

vzgojnega ukrepa (pogovori z dijaki in s starši, z domsko svetovalno službo, telefonski pogovori, pisna 

obvestila staršem, pristojnim institucijam ipd.) pisno dokumentacijo. 

Varstvo pravic dijakov 

Dijak mora imeti možnost svoje dejanje, za katerega lahko prejme vzgojni ukrep, obrazložiti in opisati 

vse okoliščine, ki so vplivale na dogodek oziroma stanje, ki je predmet obravnave. Lahko se zagovarja 

sam, lahko ga pa zastopa tudi druga oseba, ki jo sam izbere. Poleg ustnega lahko predloži tudi pisni 

zagovor. 



Zoper akt o izreku opomina, ukora vzgojitelja lahko dijak ali starši vložijo pritožbo na pritožbeno 

komisijo oziroma komisijo za varstvo pravic, zoper odločbo o črtanju iz evidence vpisanih dijakov in 

zoper akt o izključitvi pa na svet šole. 

 


