
Na podlagi 52. č lena Hišnega reda za dijaški dom Škofi jske gimnazije Vipava 
do ločam 

PRAVILNIK O UPORABI RA ČUNALNIŠKE U ČILNICE  
V DIJAŠKEM DOMU ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik ureja način uporabe računalnikov v računalniški učilnici v dijaškem domu Škofijske 
gimnazije Vipava (v nadaljnjem besedilu dom), določa kršitve pri uporabi računalnikov in določa 
sankcije v primeru kršitev. 

2. člen 
(obveznost pravilnika) 

Ta pravilnik velja za vse dijake in dijakinje doma (v nadaljnjem besedilu dijaki) in za druge goste, 
ki uporabljajo usluge doma in želijo uporabljati računalniško učilnico, ter za zaposlene v domu (v 
nadaljnjem besedilu drugi uporabniki). 

3. člen 
(namen računalniške učilnice) 

Računalniška učilnica je namenjena pridobivanju znanja, osebni rasti in izpolnjevanju šolskih 
obveznosti. Prednost pri delu na računalnikih imajo dijaki, ki s pomočjo računalnikov izpolnjujejo 
šolske obveznosti. 

4. člen 
(način uporabe računalnikov) 

Računalnike in druge pripomočke v računalniški učilnici so dijaki in drugi uporabniki dolžni 
uporabljati v skladu s splošnimi predpisi in pravili za uporabo računalnikov in internetne dejavnosti 
ter skladno z vzgojno usmeritvijo doma. 

Vsak uporabnik računalniške učilnice je dolžan skrbeti za urejenost prostora in opreme in je tudi 
odgovoren za uporabo prostora in opreme. 

5. člen 
(prepovedi) 

Dijakom in drugim uporabnikom v računalniški učilnici ni dovoljena uporaba računalnikov v 
komercialne namene, uporaba neprimernih vsebin na računalnikih in igranje računalniških iger. 

Dijakom in drugim uporabnikom je v računalniški učilnici strogo prepovedano poseganje v 
nameščeno programsko opremo ali nameščanje programske opreme brez dovoljenja vodje doma. 



6. člen 
(klepetalnice, filmi in glasba) 

Uporabo klepetalnic, gledanje filmov ali poslušanje glasbe dijakom lahko dovoli vzgojitelj, vendar 
samo v primeru, da nihče od dijakov računalnika ne potrebuje za izpolnjevanje šolskih obveznosti. 

Drugi uporabniki lahko uporabljajo računalnike za klepetalnice, za gledanje filmov ali poslušanje 
glasbe samo z dovoljenjem vodje doma ali od njega pooblaščene osebe. 

7. člen 
(čas uporabe) 

Dijakom je računalniška učilnica na razpolago predvsem v času izven učnih ur, drugim 
uporabnikom pa, kadar je ne uporabljajo dijaki. 

Vzgojitelj lahko dijaku dovoli uporabo računalnikov v času učnih ur izključno za izpolnjevanje 
šolskih obveznosti v ožjem pomenu besede in pod pogojem, da je dijak že opravil druge šolske 
obveznosti. 

Dijaki z delom v računalniški učilnici končajo vsaj 10 minut pred drugimi obveznostmi po dnevnem 
redu. 

8. člen 
(vpis v evidenco dela) 

Vsak uporabnik računalniške učilnice se je dolžan še pred začetkom dela z računalnikom vpisati v 
evidenco dela v računalniški učilnici. 

Vpis vsebuje: ime in priimek uporabnika, čas začetka dela, uporabljene programe in morebitno 
uporabo tiskalnika. 

Ob koncu dela z računalnikom vsak uporabnik v evidenco dela v računalniški učilnici vpiše čas 
prenehanja z delom. 

Evidenca dela v računalniški učilnici je dokument šole. Čečkanje in dopisovanje ni dovoljeno. 

9. člen 
(zadnji uporabnik) 

Dijak, ki zadnji zapušča računalniško učilnico, je dolžan preveriti, ali so vsi računalniki in druge 
naprave ugasnjeni in okna zaprta. Če niso, jih ugasne in zapre okna. Ko zapusti računalniško 
učilnico, ugasne luč. 

Drugi uporabniki so dolžni po uporabi ugasniti vse računalnike in druge naprave, ki so jih 
uporabljali. 

10. člen 
(škoda) 

Uporabnik, ki povzroči ali opazi povzročeno škodo, je o tem dolžan takoj obvestiti vodjo doma ali 
od njega pooblaščeno osebo. 

Povrnitev škode se ureja skladno z določili Pravilnika o bivanju v dijaškem domu Škofijske 
gimnazije Vipava in Hišnega reda dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava. 



11. člen 
(kazni) 

V primeru kršitev pravil se dijakom izreče vzgojni ukrep v skladu s Pravilnikom o bivanju v 
dijaškem domu Škofijske gimnazije Vipava, poleg tega še: 

• za prvo kršitev določil tega pravilnika, razen kršitve iz 2. odstavka 5. člena tega pravilnika, 
prepoved uporabe računalniške učilnice za 14 dni; 

• za drugo kršitev določil tega pravilnika, razen kršitve iz 2. odstavka 5. člena tega pravilnika, 
prepoved uporabe računalniške učilnice za en mesec; 

• za tretjo kršitev določil tega pravilnika, razen kršitve iz 2. odstavka 5. člena tega pravilnika, 
prepoved uporabe računalniške učilnice za dva meseca; 

• za četrto kršitev določil tega pravilnika ali za kršitev iz 2. odstavka 5. člena tega pravilnika 
celoletna prepoved uporabe učilnice in plačilo morebitne nastale škode oziroma odpravljanja 
posledic kršitve. 

12. člen 
(veljavnost) 

Ta pravilnik stopi v veljavo 1. oktobra 1007. 
Pred tem mora biti objavljen na oglasni deski doma ali izročen dijakom v pisni obliki za vložitev v 
Pravila ŠGV. 
Za seznanitev drugih uporabnikov je ta pravilnik obešen v računalniški učilnici. 
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