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Na podlagi 1. in 6. člena Akta o ustanovitvi Škofijske gimnazije Vipava in na podlagi 65. člena 
Pravilnika o šolskem redu za Škofijsko gimnazijo Vipava ter v skladu s Pravilnikom o bivanju v 
dijaških domovih (Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006) 

i z d a j a  u s t a n o v i t e l j  Š k o f i j s k e  g i m n a z i j e  V i p a v a  

PRAVILNIK O BIVANJU V DIJAŠKEM DOMU 
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen doma) 

Dom je namenjen gojencem Malega semenišča Vipava in dijakom Škofijske gimnazije Vipava. 
Dom želi mladim, ki zaradi šolanja začasno bivajo zunaj domačega okolja, omogočiti nemoteno 
osebnostno rast in napredovanje v izobraževanju. 

2. člen 
(vzgojna opredelitev) 

Vzgoja v domu je celostna in temelji na krščanskih etičnih načelih in vrednotah ter upošteva 
Vzgojni program za dijaške domove Republike Slovenije. 

3. člen 
(obveznost) 

Pravilnik o domskem redu za Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava (v nadaljnjem besedilu 
Pravilnik) obvezuje vse dijake doma, njihove starše, delavce doma, obiskovalce in zunanje 
delavce, ki posegajo v življenje in delo doma, z namenom: 

• omogočiti čim boljše pogoje za življenje in nemoteno delo dijakov, 
• zagotoviti varnost vsakega posameznika in spoštovanje njegovih pravic in 
• ustvarjati optimalne spodbude za osebnostno in duhovno rast. 

4. člen 
(namen in predmet pravilnika) 

Temeljni namen tega Pravilnika je urejeno življenje v dijaškem domu ter uspešna vzgoja dijakov. 

S Pravilnikom se podrobneje urejajo z zakonom določene pravice in dolžnosti dijakov, ki živijo 
v dijaškem domu Škofijske gimnazije Vipava (v nadaljnjem besedilu dijaki) in način 
uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti strokovnih delavcev in ravnatelja pri 
uresničevanju določb Pravilnika. 

5. člen 
(pravice dijakov) 

Dijak ima v času bivanja v domu pravico, da prispeva k uresničevanju ciljev in nalog doma v 
skladu z mednarodnimi konvencijami, z zakoni in drugimi predpisi ter letnim delovnim načrtom. 
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V času bivanja v dijaškem domu imajo dijaki pravico do: 
• spoštovanja osebnosti in spoštljive obravnave v skladu z vrednotami zavoda, zakoni in 

mednarodnimi predpisi o človekovih in otrokovih pravicah, 
• vzgoje na področju vrednot, duhovnosti, odkrivanja in negovanja življenjske poklicanosti, 

strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi in vzgoje za skupnost, 
• razvijanja njihovih telesnih, duševnih in duhovnih sposobnosti, 
• zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja, 
• varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja v domu, 
• uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja, določenih v skladu z normativi 

in standardi bivanja v dijaških domovih ter domskimi pravili, 
• prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne obravnave, 
• nočnega počitka in miru ter pogojev za učenje v skladu z domskimi pravili, 
• prilagoditve pogojev dela perspektivnim in vrhunskim športnikom, dijakom, ki se 

pripravljajo na mednarodno tekmovanje v znanju, dijakom, ki se vzporedno izobražujejo, 
in dijakom s posebnimi potrebami, 

• udeležbe in sodelovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih in prireditvah, 
• oblikovanja in delovanja domske skupnosti, 
• sprotnih in objektivnih informacij, 
• varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, 
• pomoči v potrebah, 
• izražanja mnenj in posredovanja predlogov vodstvu doma, 
• pritožbe. 

6. člen 
(dolžnosti dijakov) 

Dolžnosti dijakov v času bivanja v domu so, da: 
• redno in pravočasno obiskujejo pouk in druge dejavnosti v šoli, 
• redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti, določene z vzgojno-izobraževalnim 

programom, letnim delovnim načrtom, šolskim in domskim koledarjem, hišnim redom in 
drugimi predpisi, 

• v domu in zunaj njega skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in 
varnosti ter telesne, duševne in duhovne integritete drugih, 

• si prizadevajo za rast na področju duhovnega življenja, 
• spoštujejo druge in se obnašajo v skladu s krščanskimi moralnimi načeli in vrednotami ter 

s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, 
• dijakov in delavcev doma ne ovirajo in ne motijo pri delu, 
• si prizadevajo za rast na področju čuta za skupnost, 
• sooblikujejo ugled doma, 
• varujejo in ohranjajo premoženje doma, lastnino dijakov in delavcev doma, 
• skrbijo za urejenost in snažnost sobe, dijaškega doma in domskega okolja, 
• sodelujejo pri dežurstvu, določenem s hišnim redom, in 
• upoštevajo pravila hišnega reda. 
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II. OBVEZNOSTI DOMA 

7. člen 
(publikacije doma) 

Ob začetku bivanja v dijaškem domu vsak dijak prejme Pravila Škofijske gimnazije Vipava, ki 
vsebujejo tudi Pravilnik o domskem redu, Hišni red in druga interna domska pravila. 

Ob začetku novega šolskega leta izda Škofijska gimnazija Vipava Dijaški dnevnik, v katerem 
predstavi dijakom, njihovim staršem oz. zakonitim zastopnikom (v nadaljnjem besedilu starši) 
tudi delovanje doma. 

Dijaški dnevnik glede domske dejavnosti predvsem obsega: 
• podatke o organiziranosti doma, 
• podatke o organih doma, 
• predstavitev strokovnih delavcev doma, 
• predstavitev izobraževalnih programov, ki jih izvaja dom, 
• predstavitev drugih dejavnosti doma in 
• prikaz organizacije dela doma. 

8. člen 
(hišni red in druga interna domska pravila) 

Ravnatelj določi hišni red, s katerim uredi predvsem: 
• obratovanje doma, prihode v dom, izhode iz njega in opravičevanje odsotnosti, 
• dežurstva in varovanje doma, 
• posebne službe v domu, 
• informiranje, 
• razpored v skupine, 
• dnevni red, 
• uporabo prostorov ter 
• učenje. 

Ravnatelj lahko določi tudi druga interna domska pravila, s katerimi uredi posamezna področja 
delovanja doma in bivanja v njem. 

9. člen 
(domska izkaznica) 

Za identifikacijo dijakov doma velja dijaška izkaznica. 

10. člen 
(dejavnosti dijakov) 

Dijaki lahko izdajajo domski časopis in druga gradiva ter organizirajo domska društva, domski 
radio in drugo, kar je v skladu z vzgojno usmeritvijo in načeli doma. 

Za to si morajo prej pridobiti soglasje ravnatelja, ki jim določi mentorja. 
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11. člen 
(domska skupnost) 

Dijaki se lahko organizirajo v domsko skupnost, za delovanje katere je dom dolžan zagotoviti 
osnovne pogoje (prostor in potrebne informacije) za delo domske skupnosti. Domska skupnost se 
organizira in deluje v skladu s svojimi pravili. Sestaja se praviloma zunaj organiziranega 
izobraževalnega dela. 

Na predlog dijakov lahko ravnatelj imenuje mentorja skupnosti dijakov. 

Vzgojiteljski zbor in svet šole vsaj enkrat letno obravnavata predloge, mnenja in pobude dijakov, 
ki jih le-ti oblikujejo v domski skupnosti. 

12. člen 
(pedagoška pogodba) 

Dijak s posebnimi potrebami ima pravico, da sklene z domom pedagoško pogodbo, s katero se 
opredelijo posebni pogoji bivanja. 

Ravnatelj lahko sklene s starši dijaka in dijakom pedagoško pogodbo, v kateri dovoli dijaku 
odstopanje od posameznih določil domskega reda oziroma pravil, določenih z drugimi 
podzakonskimi predpisi, če oceni, da bi to prispevalo k boljšemu napredku dijaka. 

Pogodbo iz prejšnjega odstavka lahko sklene na predlog dijaka, staršev ter v soglasju z 
vzgojiteljskim zborom. 

Če ravnatelj ugotovi, da se dijak ne ravna po določilih pedagoške pogodbe ali ne dosega 
pričakovanega uspeha, zaradi katerega je bila pogodba sklenjena, jo lahko enostransko prekine in 
o tem obvesti starše in dijaka. 

13. člen 
(spremstvo dijakov) 

Če dom v letnem delovnem načrtu predvidi ekskurzije, izlete in druge dejavnosti izven doma, 
mora upoštevati za spremstvo dijakov veljavne standarde in normative. 

14. člen 
(sodelovanje s starši) 

Dom praviloma na začetku šolskega leta seznani dijake in starše s pravili, ki se nanašajo na 
pravice in dolžnosti dijakov v času bivanja v domu. 

Dom sodeluje s starši na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Lahko se dogovori tudi za 
drugačne načine sodelovanja. 

15. člen 
(sodelovanje s šolo) 

Strokovni delavci spremljajo šolski učni uspeh dijakov na govorilnih urah in na pedagoških 
konferencah v šoli. Lahko se s šolo dogovorijo tudi za drugačen način sodelovanja. 

16. člen 
(cena bivanja) 

Ceno bivanja v dijaškem domu določi dom na podlagi veljavnega Pravilnika v bivanju v dijaških 
domovih, ki ga izda pristojno ministrstvo Republike Slovenije. 
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17. člen 
(dokumentacija v dijaškem domu) 

Dom je dolžan voditi dokumentacijo v skladu z veljavnim Pravilnikom o bivanju v dijaških 
domovih, ki ga izda pristojno ministrstvo Republike Slovenije. V ta namen se pripravijo ustrezni 
interni akti. 

III. VPIS V DOM IN IZPIS IZ DOMA 

18. člen 
(trajanje bivanja) 

Dijak je na bivanje v domu sprejet za obdobje šolanja na ŠGV ali za čas s statusom 
semeniščnika, oziroma za čas, dogovorjen v Pogodbi o bivanju v dijaškem domu ŠGV. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pravica do bivanja v domu dijaku preneha ob 
koncu pouka v šolskem letu, v katerem: 

• je bil dijaku izrečen in pozneje ne izbrisan vzgojni ukrep ukor vzgojiteljskega zbora, 
• dijak do 15. avgusta ni poravnal svojih finančnih obveznosti in se z vodjem doma do 

istega datuma ni dogovoril o odlogu poravnave. 

19. člen 
(pogoji za vpis) 

Za sprejem v dom mora dijak: 
• imeti status gojenca Malega semenišča Vipava ali dijaka ŠGV, 
• izpolniti predpisano prijavnico in 
• podpisati Pogodbo o bivanju v dijaškem domu ŠGV. 

Izjeme dovoljuje ravnatelj v dogovoru z ustanoviteljem. 

20. člen 
(Pogodba o bivanju v DD ŠGV) 

Pogodba o bivanju v DD ŠGV je dokument, s katerim vsak dijak in njegovi starši ter dijaški dom 
uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Vsebovati mora vsaj izjavo staršev, da so seznanjeni s 
tem Pravilnikom, da sprejemajo krščansko usmeritev doma in njegov vzgojni koncept ter da 
bodo redno plačevali oskrbnino, in obljubo dijaka, da bo aktivno sodeloval pri duhovnih in 
drugih dejavnostih v domu ter prispeval k ustvarjanju pozitivnega vzdušja. 

Če dijak zaradi zdravstvenih razlogov potrebuje za svoje bivanje v domu posebno oskrbo, mora 
o tem vodji doma predložiti potrdilo z napotki zdravnika. Vodja doma o tem obvesti vzgojiteljski 
zbor. Zdravniško potrdilo se izda na predpisanem obrazcu in mora biti opremljeno z žigom 
izvajalca zdravstvene dejavnosti ter z žigom in podpisom zdravnika. 
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21. člen 
(prednost pri sprejemu) 

V primeru omejitve vpisa v dom imajo prednost pri sprejemu: 
1. dijaki, ki so prijavnico oddali do predpisanega roka, 
2. dijaki iz območja škofije Koper, ki zaradi ogroženosti osebne integritete težko bivajo 

doma, 
3. dijaki iz območja škofije Koper, ki so vpisani v prvi letnik ŠGV, 
4. dijaki iz območja škofije Koper, ki se dnevno ne morejo ali se zelo težko vozijo v šolo, 
5. drugi dijaki, ki se dnevno ne morejo ali se zelo težko vozijo v šolo. 

Ne glede na pravila iz prejšnjega odstavka imajo prednost pri sprejemu gojenci Malega 
semenišča Vipava in otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991. 

22. člen 
(odločanje o sprejemu) 

O sprejemu v dom odloča komisija, ki jo imenuje ravnatelj. 

Podrobnejša pravila za izvedbo sprejema določi ravnatelj v posebnem pravilniku. 

23. člen 
(izstop) 

Dijak lahko izstopi iz doma: 
• na lastno željo in s soglasjem staršev, 
• zaradi izstopa iz Malega semenišča, 
• zaradi prenehanja šolanja na ŠGV, 
• zaradi bolezni in drugih utemeljenih razlogov, 
• zaradi razloga iz 2. odstavka 18. člena tega pravilnika, 
• zaradi izključitve. 

24. člen 
(postopek izstopa) 

Dijak, ki želi med šolskim letom izstopiti iz doma, mora to najmanj 30 dni pred nameravanim 
izstopom pisno sporočiti vodji doma. 

Dijak mora pred izstopom poravnati vse obveznosti do doma. 

Ob izstopu mora dijak in njegovi straši podpisati izpisnico v dveh izvodih. Dom dijaku vrne en 
izvod izpisnice, ki jo je podpisal ravnatelj po ugotovitvi, da je dijak poravnal vse obveznosti do 
doma. Taka izpisnica velja kot potrdilo o izstopu iz doma. 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DIJAKOV 

25. člen 
(medsebojni odnosi) 

Medsebojni odnosi v domu temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic in na 
krščanskih vrednotah. 

Vedenje dijakov do sostanovalcev, delavcev doma in obiskovalcev je kulturno in prijazno. 



 7 

1. Vzgojno-izobraževalna dejavnost 
26. člen 

(šolske in vzgojne obveznosti) 
Dijaki imajo pravico in dolžnost redno obiskovati pouk, vestno izpolnjevati šolske obveznosti in 
sodelovati pri vzgojno-izobraževalnem delu doma v skladu z vzgojno-izobraževalnim 
programom in letnim delovnim načrtom, pogodbo iz 20. člena tega pravilnika in s pedagoško 
pogodbo iz 12. člena tega pravilnika. 

27. člen 
(zdravstveni razlogi) 

Če dijak iz zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri določenih oblikah vzgojno-
izobraževalnega dela, mora o tem vzgojitelju predložiti potrdilo z napotki zdravnika. Vzgojitelj o 
tem obvesti vzgojiteljski zbor. 

Zdravniško potrdilo se izda na predpisanem obrazcu in mora biti opremljeno z žigom izvajalca 
zdravstvene dejavnosti ter z žigom in podpisom zdravnika. 

28. člen 
(odsotnost od učnih ur) 

Odsotnost dijaka od obveznih učnih ur dovoli vzgojitelj. 

2. Zdravstveno varstvo in varnost dijakov 
29. člen 

(skrb za zdravje) 
Vsak dijak je odgovoren, da z lastnim ravnanjem spodbuja in varuje svoje zdravje in ne ogroža 
zdravja drugih. 

30. člen 
(skrb za urejenost in higieno) 

Vsak član doma skrbi, da sta dom in njegova okolica stalno urejena in čista. Vsak za seboj 
pospravi. 

Red in higiena v sobah, sanitarijah, jedilnici in drugih skupnih prostorih doma in njegove okolice 
je skrb vseh in vsakega. 

V sobah dijaki lahko hranijo le originalno oziroma higiensko zapakirano hrano in pijačo. 

31. člen 
(zdravstveno varstvo) 

Dom mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva dijakov. 

Če dijak odkloni sodelovanje z zdravstveno službo, vzgojitelj o tem obvesti starše. 

Dijaki smejo hraniti zdravila samo v originalni embalaži skupaj z navodili o uporabi. 
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32. člen 
(ozaveščanje dijakov) 

Dom mora ozaveščati dijake o škodljivosti kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog in raznih 
oblik nasilja. 

Dom ozavešča dijake o njihovih pravicah in o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih raznih 
oblik nasilja in zlorabe. 

33. člen 
(prepoved drog) 

Prinašanje, razširjanje in uporaba cigaret, alkoholnih pijač, drog in drugih psihogenih sredstev je 
prepovedano v prostorih doma, v njegovi okolici, pri dejavnostih, ki jih organizira dom, in v 
času, ko je za dijaka odgovoren dom. 

Če delavci doma ugotovijo, da dijak ravna v nasprotju z odločbo iz prejšnjega odstavka, o tem 
obvestijo starše in ukrepajo v skladu z določili tega pravilnika. 

34. člen 
(varnost dijakov) 

Dom skrbi za varnost dijakov z upoštevanjem standardov in normativov ter drugih predpisov, ki 
urejajo varstvo pri delu, poleg tega pa še: 

• varuje dijake pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem 
k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom, krščanskimi etičnimi normami in vrednotami ter 
s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih namerno poniževali 
drugi dijaki, delavci doma ali druge osebe, ki vstopajo v domski prostor, 

• prepoveduje in preprečuje prinašanje in posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo 
varnost dijakov in delavcev v domu in domski okolici. 

3. Premoženje 
35. člen 

(odnos do premoženja) 
Vsak dijak je dolžan spoštovati lastnino drugega in varno uporabljati svojo. 

Za premoženje doma je odgovoren vsak član doma. Zato se vsi predmeti in prostori doma 
uporabljajo skrbno in namensko. Ni dovoljeno: 

• v dom prinašati in hraniti vnetljive in eksplozivne snovi ter predmete, 
• po zidovih in opremi pisati ter brez dovoljenja vzgojitelja lepiti, 
• odmetavati predmete skozi okna, 
• ukvarjati se s športom na površinah in v prostorih, ki niso namenjeni temu, 
• samovoljno odnašati jedilni pribor in posodo v sobe, 
• samovoljno prenašati opremo iz prostora v prostor ali jo odnašati iz doma. 
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36. člen 
(prijava in povrnitev škode) 

Dijaki in uslužbenci doma so dolžni škodo, ki so jo opazili ali povzročili, takoj prijaviti 
vzgojitelju ali vodju doma. 

Povzročitelj mora storjeno škodo poravnati. Če se povzročitelja ne ugotovi, se stroški popravila 
škode enakomerno porazdelijo na vse dijake glede na to, kje je škoda nastala. 

4. Duhovno življenje 
37. člen 

(pomembnost duhovnega življenja) 
Duhovno življenje vsakega posameznika, vzgojne skupine in celotne skupnosti ima v dijaškem 
domu pomembno mesto in temelji na katoliški duhovnosti. 

38. člen 
(pravica sodelovanja) 

Vsak dijak ima pravico, da pri duhovnem življenju doma aktivno sodeluje. 

39. člen 
(prepoved) 

Nikomur ni dovoljeno preprečevati udeleževanja pri duhovnem življenju dijakov, organiziranem 
s strani doma, ali jih k temu nagovarjati. 

5. Čut za skupnost 
40. člen 

(čut za skupnost) 
Dom spodbuja in omogoča vzgojo za skupnost. Dijaki, vzgojitelji in drugi delavci šole naj si 
prizadevajo za solidarnost, medsebojno pomoč, za rast skupnosti in za življenje v duhu služenja 
drug drugemu. 

Vsak dijak in delavec doma ima pravico in dolžnost prispevati k skupnemu dobremu in od 
skupnosti prejemati. 

V. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADA 

41. člen 
(namen) 

S pohvalami in priznanji se šola veseli uspehov dijakov, jih spodbuja k razvijanju njihovih 
sposobnosti, prizadevnosti, ustvarjalnosti, plemenitosti, čuta za skupnost in veča pripadnost 
domu. 
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42. člen  
(pohvale in priznanja) 

Ustne pohvale se dijakom izrekajo za njihovo prizadevno sodelovanje pri življenju doma. 

Dom dijakom podeljuje bronasta, srebrna in zlata priznanja za prizadevnost in uspešno delo v 
domu ali pri tistih dejavnostih zunaj doma, ki so z njim povezane. 

43. člen 
(pobuda za podelitev priznanj) 

Pobudo za podelitev priznanj lahko dajo dijaki, delavci doma ali starši. 

Sklep o podelitvi priznanj sprejme vzgojiteljski zbor. 

44. člen 
(pravilnik o pohvalah in priznanjih) 

Podrobnejše kriterije, pravila in način podeljevanja pohval in priznanj določi ravnatelj ŠGV s 
posebnim pravilnikom. 

45. člen  
(nagrada ustanovitelja) 

Ustanovitelj zavoda podeljuje nagrado dijakom in delavcem doma za njihove izjemne dosežke in 
jim s tem izkazuje priznanje in čast. Pobudo za podelitev nagrade ustanovitelju posreduje rektor 
na lastno pobudo ali na predlog zaposlenih ali dijakov. 

VI. KRŠITVE PRAVIL 

46. člen 
(disciplinska in materialna odgovornost) 

Dijaki so disciplinsko in materialno odgovorni za kršitve tega pravilnika. 

Višino povzročene materialne škode oceni dvočlanska komisija, ki jo imenuje vodja doma. 

Kršitve pravil, dolžnosti in prepovedi oziroma opustitve dolžnosti, določenih v skladu s tem 
pravilnikom, so lahko lažje, težje in najtežje kršitve. 

47. člen 
(lažje kršitve) 

Lažje kršitve so: 
• izostajanje od obveznih učnih ur, 
• motenje učnih ur, 
• motenje nočnega miru, 
• neodgovorno izpolnjevanje domskih obveznosti, 
• neprijavljeni obiski v skupnih prostorih, 
• neprimeren odnos do sovrstnikov, 
• neupoštevanje navodil vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev doma, 
• neprimeren odnos do delavcev doma, 
• neprimerno vedenje v domu, 
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• preklinjanje in grdo govorjenje, 
• malomaren odnos do domskega premoženja, 
• zamujanje s prihodom v dom, 
• neobveščanje glede sprememb prihoda v dijaški dom, 
• kršitve Pravilnika o domskem redu in Hišnega reda, 
• sodelovanje pri kršitvah drugih dijakov, 
• dejanja, ki zmanjšujejo ugled doma. 

48. člen 
(težje kršitve) 

Težje kršitve so: 
• ponovne lažje kršitve ali njihovo stopnjevanje, 
• posebej zlobno in žaljivo preklinjanje ali grdo govorjenje, 
• neprijavljeni obiski v sobah, 
• zadrževanje v prostorih, ki pripadajo drugemu spolu, brez dovoljenja vzgojitelja, 
• prenočevanje v tujih sobah brez dovoljenja vzgojitelja ali dopuščanje le-tega, 
• ostajanje zunaj dijaškega doma po prihodu od doma brez dovoljenja staršev ali 

vzgojiteljev, 
• odhajanje iz doma brez dovoljenja vzgojitelja v času, ko po hišnem redu ni izhodov, 
• zavajanje vzgojiteljev glede odhajanja iz doma ali prihajanja v dom, 
• neupoštevanje določil o varstvu pri delu in protipožarni varnosti v domu, 
• prinašanje predmetov ali sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi ali premoženje v domu, 
• ogrožanje svojega življenja ali življenja drugih iz malomarnosti in neodgovornosti, 
• sodelovanje pri težjih kršitvah drugih dijakov, 
• posedovanje pornografskega materiala, 
• tatvine, 
• posedovanje cigaret ali kajenje v času, ko je za dijaka odgovoren dijaški dom, 
• posedovanje, uživanje alkohola ali alkoholiziranost v času, ko je za dijaka odgovoren 

dijaški dom, 
• ponarejanje opravičil ali podpisov staršev, 
• neupoštevanje, nesprejemanje ali ravnanje v nasprotju s krščansko vzgojno usmeritvijo 

doma, 
• dejanja, ki škodujejo ugledu doma. 

49. člen 
(najtežje kršitve) 

Najtežje kršitve so: 
• ponovne težje kršitve ali njih stopnjevanje, 
• nagovarjanje k nesprejemanju krščanske vzgojne usmeritve doma ali k ravnanju v 

nasprotju z njo, 
• ravnanje, ki ruši ali onemogoča uresničevanje krščanske vzgojne usmeritve doma, 
• zavajanje vzgojiteljev glede časa odhoda od doma ali prihoda v dijaški dom, 
• uhajanje iz doma v času nočnega počitka, 
• prenočevanje zunaj doma brez dovoljenja staršev in brez vednosti vzgojitelja, v času, ko je 

za dijaka odgovoren dijaški dom, 
• prenočevanje v prostorih, ki so namenjeni drugemu spolu, brez dovoljenja vzgojitelja, 
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• psihično, fizično ali spolno nasilje, 
• razpečevanje pornografskega materiala, 
• nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi, 
• namerno povzročanje materialne škode, 
• namerno ogrožanje svojega življenja in življenja drugih, 
• namerne kršitve pravil o varstvu pri delu, protipožarni varnosti in drugih predpisov, 
• posedovanje, uživanje, prinašanje, prodaja drog ali napeljevanje k njihovemu uživanju v 
času, ko je za dijaka odgovoren dijaški dom, 

• ponarejanje in uničevanje domskih evidenc, javnih listin in drugih uradnih dokumentov, 
• grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi ali premoženja, 
• večje tatvine ali vlom, 
• sodelovanje pri najtežjih kršitvah drugih dijakov. 

VII. VZGOJNO UKREPANJE 

50. člen 
(vzgojno ukrepanje) 

Vzgojno ukrepanje je del vzgojnega delovanja ob neizpolnjevanju obveznosti, kršitvah dolžnosti 
in pravil določenih s tem pravilnikom in vključuje izrekanje disciplinskih ukrepov, nalaganje 
povračila škode ali izrekanje drugačnih vzgojnih ukrepov dijakom. 

Namen vzgojnega ukrepanja je, da se dijaku, ki je storil kršitev, na podlagi individualne 
obravnave s konkretnimi vzgojnimi ukrepi pomaga pri zavedanju o teži in posledicah strojene 
kršitve in spremembi vedenja, prav tako pa tudi zavarovanje posameznikov, skupnosti, moralnih 
in etičnih vrednot doma ter materialnih dobrin. 

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 domu. 

Za lažje in težje kršitve se lahko disciplinski ukrepi (opomini in ukori) nadomestijo z drugimi 
oblikami vzgojnega ukrepanja, za kar se mora vzgojitelj posvetovati z vzgojitelji vzgojnih 
skupin. 

Disciplinski ukrep je mogoče izreči hkrati z drugimi oblikami vzgojnega ukrepanja. 

51. člen 
(predlog in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja) 

Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko poda delavec doma, starši ali dijaki. 

Postopek vzgojnega ukrepanja vodijo: 

• matični vzgojitelj v primeru lažjih kršitev; 

• vodja doma v primeru težjih kršitev; 

• ravnatelj v primeru najtežjih kršitev. 
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 ter pritožbenem postopku. 
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52. člen 
(zagovor dijaka) 

Dijak ima pred izrekom ukrepa za težje in najtežje kršitve pravico do zagovora. Za težje kršitve 
se dijak lahko zagovarja sam, lahko pa mu pri tem pomaga strokovni delavec doma, ki ga dijak 
izbere. Pri ponovnih težjih ali najtežjih kršitvah vodja doma ali ravnatelj, takoj ko izve za 
kršitev, obvesti starše in jih pisno pozove, naj prisostvujejo ustnemu pogovoru z dijakom. Vodja 
doma ali ravnatelj lahko opravita pogovor brez prisotnosti staršev, če so nedosegljivi, če pogovor 
izrecno odklonijo ali če jih na dogovorjeni pogovor ni. V tem primeru pri pogovoru sodelujeta 
matični vzgojitelj in vodja doma ali ravnatelj. 

Pred izrekom ukorov ali izključitve vodja doma ali ravnatelj obvesti dijaka, da lahko najkasneje 
v petih dneh po roku, določenem za ustni zagovor, poda tudi pisni zagovor. 

53. člen 
(določanje vzgojnega ukrepa) 

Pri določanju vzgojnega ukrepa je treba upoštevati težo kršitve, osebnostno zrelost dijaka, 
nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, posledice 
dejanja za skupnost in možne posledice ukrepa ter druge okoliščine, pomembne za izrek ukrepa. 

Pisno mnenje v zvezi z izrekanjem vzgojnega ukrepa lahko podajo strokovni delavci in člani 
vzgojne skupine oziroma domske skupnosti dijakov. Za najtežje kršitve pa je poleg pisnega 
mnenja dijakovega vzgojitelja potrebno še mnenje drugega strokovnega delavca. 

Če vodja doma ali ravnatelj v izjemnih primerih in po preučitvi vseh okoliščin ter po 
posvetovanju z vzgojiteljskim zborom oceni, da dijak potrebuje dodatno strokovno pomoč 
oziroma svetovanje, lahko odloči, da se ravnanje dijaka ne obravnava kot kršitev. 

54. člen 
(način odločanja) 

Vzgojitelji vzgojnih skupin sprejemajo odločitve z večino glasov prisotnih z javnim 
glasovanjem. 

Vzgojiteljski zbor sprejema odločitve o ukoru z večino glasov vseh članov z javnim 
glasovanjem. Odločitev o ukrepu izključitve dijaka vzgojiteljski zbor sprejema z dvotretjinsko 
večino vseh članov s tajnim glasovanjem. 

55. člen 
(vrste vzgojnega ukrepanja) 

Disciplinski ukrepi so: 
• opomin vzgojitelja, ki se izreče za lažjo kršitev odgovornosti ali neizpolnjevanje dolžnosti 

in pravil, 
• opomin vzgojiteljev vzgojnih skupin, ki se izreče za ponovne lažje kršitve, 
• ukor vzgojiteljev vzgojnih skupin, ki se izreče za težje kršitve, 
• ukor vzgojiteljskega zbora, ki se izreče za ponovne težje kršitve, 
• izključitev, ki se lahko izreče za najtežje kršitve in za ponavljajoče se težje kršitve. 

Druge oblike vzgojnega ukrepanja so: 
• pobotanje oziroma poravnava konflikta, 
• poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja, 
• izvršitev neobveznega dobrega dela oziroma naloge, 
• izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa. 



 14 

56. člen 
(stopnjevanje ukrepov) 

Disciplinski ukrepi se praviloma stopnjujejo, kar pomeni, da se za ponovno kršitev enake teže po 
že prejetem disciplinskem ukrepu izreče višji ukrep. Prav tako velja načelo postopnosti, kar 
pomeni, da se za enako kršitev disciplinski ukrepi izrekajo od milejšega do strožjega. 

57. člen 
(oblika izreka) 

Disciplinski ukrep se izreče v pisni obliki in obsega izrek, obrazložitev in pravni pouk. Izrek se 
izroči dijaku in njegovim staršem praviloma takoj, najpozneje pa v 8 dneh po zaključku 
obravnave. 

Drugi vzgojni ukrepi se dijaku izrečejo ustno takoj po zaključku obravnave. Če se dijak s tem 
strinja, se tak ukrep izvrši tako, da se z dijakom dogovori o načinu in času izvršitve. Dijak mora 
dati soglasje najpozneje v 24 urah od seznanitve o ukrepu. V dokumentaciji o vodenju postopka 
vzgojnega ukrepanja se evidentira soglasje dijaka oziroma obrazložitev njegovo odločitve, če ne 
soglaša z vzgojnim ukrepom. Dijak izrazi soglasje z vzgojnim ukrepom s podpisom izjave v 
zapisniku o vzgojnem ukrepanju. Dijaku se vroči en izvod podpisanega zapisnika o vzgojnem 
ukrepanju. 

58. člen 
(veljavnost disciplinskih ukrepov) 

Disciplinski ukrepi veljajo od pravnomočnosti sklepa do konca šolskega leta, razen ukora 
vzgojiteljskega zbora, ki velja še prve štiri mesece naslednjega šolskega leta, ter izključitve, ki je 
lahko izrečena tudi še za naslednje šolsko leto. Po preteku roka veljavnosti iz prejšnjega odstavka 
se sklep o izrečenem disciplinskem ukrepu uniči. 

59. člen 
(izbris) 

Če se med šolskim letom ugotovi, da je disciplinski ukrep dosegel svoj namen, lahko prične 
organ, ki je ukrep izrekel, postopek za izbris ukrepa. Postopek se zaključi z izdajo sklepa o 
izbrisu in z uničenjem sklepa o izreku. 

Disciplinski ukrepi, ki so izbrisani, se štejejo za neizrečene. 

60. člen 
(zadržanje izreka ukrepa) 

Ravnatelj lahko zaradi kršitve postopka ali drugih utemeljenih razlogov zadrži izrek kateregakoli 
disciplinskega ukrepa. V tem primeru določi rok za odpravo kršitev postopka oziroma odloči, da 
se postopek ponovi ali ustavi. 

61. člen 
(sprememba ukrepa) 

V primeru, da se ugotovi pomota ali napaka pri izreku ukrepa, je dom dolžan ukrep spremeniti 
ali izbrisati in s tem seznaniti vse, ki so zanj vedeli. 
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62. člen 
(odstranitev dijaka) 

Če se dijak zaloti pri najtežjih kršitvah, s katerimi ogroža druge dijake, zaposlene ali druge osebe 
v dijaškem domu, oziroma namerno povzroča materialno škodo ali grozi z nevarnimi sredstvi ali 
predmeti, ga lahko vodja doma oz. pooblaščeni vzgojitelj takoj odstrani iz prostorov, v katerih to 
počne, in ga osami v posebnem prostoru, zavaruje njega, druge osebe in stvari ter mu zagotovi 
ustrezno varstvo do prihoda njegovih staršev, pristojnih organov ali do umiritve situacije. 

O nastali situaciji pristojna oseba takoj obvesti starše dijaka, pristojne organe ŠGV in druge 
organe. 

Če je dijaku zaradi kršitev iz prvega odstavka tega člena izrečen ukrep izključitve iz doma, 
ugovor zoper izrečeni ukrep ne zadrži izvršitve takojšnje prepovedi bivanja v domu, pri čemer je 
potrebno zagotoviti prevzem dijaka s strani staršev ali drugih pooblaščenih oseb. 

VIII. POSTOPEK VARSTVA PRAVIC 

63. člen 
(pritožba) 

Dijak lahko poda zahtevo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: pritožba), če meni, da so 
odločitve v zvezi s sprejemom, bivanjem, plačevanjem oskrbnine vzgojnim ukrepanjem in v 
drugih primerih v nasprotju z določbami zakona, tega Pravilnika, pogodbe o bivanju in drugih 
domskih pravil oziroma če so kako drugače neutemeljene ali nepravilne. 

Pritožba se lahko poda na zapisnik pri vodji doma 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. 

64. člen 
(pritožbeni organi) 

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

Pritožbena komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec tega dijaškega doma. 
Člane in predsednika pritožbene komisije ter njihove namestnike imenuje svet ŠGV na predlog 
ravnatelja. 

Mandat pritožbene komisije traja eno leto. Ista oseba je lahko imenovana za člana pritožbene 
komisije večkrat. 

Če je član pritožbene komisije odločal o isti zadevi na prvi stopnji, ga je treba v tem pritožbenem 
postopku izločiti. O izločitvi člana odloča predsednik pritožbene komisije, o izločitvi 
predsednika pritožbene komisije pa svet ŠGV. 

65. člen 
(postopek odločanja) 

Pritožbeni organ mora odločiti o pritožbi najpozneje v petnajstih dneh po vložitvi pritožbe. 
Sprejeta je odločitev, za katero je glasovala večina vseh članov organa. Svet ŠGV odloča s 
tajnim glasovanjem. Odločitev sveta oziroma pritožbene komisije je dokončna. 
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Pritožbeni organ lahko potrdi odločitev prvostopenjskega organa in pritožbo kot neutemeljeno 
zavrne ali pa pritožbi ugodi in odpravi odločitev prvostopenjskega organa ter sam odloči o 
zadevi, ki je predmet pritožbe. 

Kadar o pritožbi odloča svet ŠGV, ta lahko imenuje najmanj tričlansko komisijo, ki izvede 
ugotovitveni postopek in mu predlaga odločitev v zvezi s pritožbo. 

Odločitev pristojnega organa se lahko izvrši z dnem dokončnosti izdanega sklepa, če s sklepom 
ni določen poznejši rok izvršitve. 

Zoper odločitev sveta ŠGV o pritožbi je možno sprožiti upravni spor. 

IX. PREHODNE IN KON ČNE DOLOČBE 

66. člen 
(prenehanje veljavnosti določb) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati prejšnji Pravilnik o bivanju v dijaškem domu 
Škofijske gimnazije Vipava, številka 92/2007 z dne 22. 2. 2007. 

67. člen 
(veljavnost pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati s 1. septembrom 2007 in mora biti objavljen v Pravilih Škofijske 
gimnazije Vipava ter na šolskih spletnih straneh. 

 
 
 
 
Škofija Koper 

Številka: 493/2007 

Datum: 1. 8. 2007 

 
 
 
 
 

msgr. Metod Pirih, 
koprski škof 


