
DOMSKI RED DIJASKEGA DOMA
BEZIGRAD LJUBLJANA

Domski red Dija5kega doma Beiigrad Ljubljana (v nadaljevanju DDBL-ja) je
sestavljen v skladu s 15. ilenom Pravilnika o bivanju v dijaikih domovih (Ur. l. RS 5t.
97106) inje priloga Pravilnika o bivanju v D'lja5kem domu BeZigrad Ljubljana.

Domski red velja za vse dijake enako. Ravnanje po domskem redu je pogoj za
bivanje v domu.

DNEVNI RED DDBL-ja

7.00 Vstajanje, umivanje, pospravljanje
6.15 - 8.15 Zajtrk
9.00 - 10.30 Dopoldanske udne ure
12.00 - 16.00 Kosilo
16.00 - 16.30 Pozno kosilo (po predhodnem narodilu)
16.00 - 18.00 Popoldanske udne ure
18.30 - 20.00 Vederja
18,00 - 21.30 Prosti das, prostodasne deiavnosti
Do 20.00 Prosti izhodi za 1. letnike v prvih mesecih
Do 21.00 Prosti izhodi za starej5e dijake/dilakinie
Do 21.00 Dijaki se vrnejo v svoje etaZe
21.30 Konec obiskov po sobah, priprava na po.ite( dijaki/ dUakinje so

v svojih sobah, izklop raaunalnikov in telefonov
22.00 Nofni mir
Do 24.00 Nodno udenje v udilnici in izjemoma v sobi (ie se uii celoten

sobni kolektiv) - oboje po dogovoru z wgojiteljem



DDBL

DOMSKI RED IN TEMEUNA DOMSKA PRAVILA

TEMELINA SOBNA PRAVILA
. Vsi stanovalci imajo enake pravice in dolZnosti.
. Duaki so v sobah in v etaii obuti v copate.
. V sobah in kopalnicah je prepovedano kajenje.
. Higieno in red v sobi wdriujejo dijaki sami. Obveznosti ii5denja in pospravljanja

so enakomerno porazdeljene med vse stanovalce.
. Soba naj bo vedno urejena in Eista.
. V kolikor sobni kolektiv ne opravi ii5denja dobro, se lahko zaraiuna diStenje

sobe.
o Pravilno lotevanje odpadkov je obvezno. Ko5e za odpadke praznimo redno.
. Stanovalci so dolZni skrbno ravnati s sobnim inventarjem. O vsaki poSkodbi

opreme mora biti nemudoma obveSden vzgojiteu. Materialno Skodo so dolZni
poravnati.

o Postelje morajo biti vedno urejene.
. Dijaki so dolZni redno menjavati posteljnino v skladu z razporedom za vzgojno

skupino.

UCENJE
. Udne ure so obvezne za vse dijake. V tem dasu dijaki opravljajo domate naloge

in izpolnijo druge udne obveznosti (priprava na test, spra5evanje itd.). V tem
dasu poteka tudi medsebojna uEna pomoa.

o Dijaki so v fasu uinih ur dolini vzdrZevati mir v sobi in v etaii.
r Morebitno izredno odsotnost v fasu ufnih ur odobri vzgojitelj.
. Skupno ufenje v uiilnici: od 16.30 - 17.30 je za novin-ce/ke in duak-e/-inje,

katere dolof i vzgojitelj, obvezno.
. Do 18.30 je potrebno vzdrZevati mir v sobi in v etaii.
. Za noEno udenje do 24.00 (izjemoma kasneje) se lahko dijak dogovori z

de)urnim wgojiteljem, ki o dogovoru obvesti noinega vratarja.
. Med utno uro se mobilne naprave ne uporabljajo. Uporaba rafunalnikov je

dovoljena samo za Solsko delo.

PROSTI irc TU VEEERNI IZHODI
. Prosti Eas je namenjen tudi organiziranim dejavnostim v vzgojni skupini,

interesnim dejavnostim v domu in izven doma.
. Do podalj5anega ve6ernega izhoda so upraviteni d'rjaki/-nje, ki upoStevajo

domski red.
. Izhod praviloma odobri matidni wgojiteli, v izjemnih primerih pa deZurni

wgojitelj v etaii.
. Dijaki/-nje prvih letnikov morajo pred novim letom biti v domu do 20. ure.
. Dijaki/-nje prvih letnikov lahko koristijo veferne izhode do 22.00 ure, drugi

letniki najveE do 22.30 ure, tretji in detrti pa do 23.00 ure. Vzgojitelj lahko v
izjemoma odobri tudi daljii izhod.

. Za dijak-elinje prvih letnikov je podaljSan izhod (do 22.00 ure) v prvih mesecih
Solskega leta namenjen le obiskovanju obveznih predstav, treningov itd.
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DUaki/-nje so se dol2ni po prihodu s fipom identificirati pri varnostniku.Zizhoda
se morajo dijaki/-nje vratati ob dogovoq'eni uri ter mirno in tiho, tako da ne
motuo ostalih stanovalcev.

NoiNI POEITEK
. Ob 21.00 uri morajo biti dijaki/nje v svoji etaZi ter ob 21.30 v svoji sobi.
. Od 21.30 ure poteka priprava na nofni poaitek.
. Ob 22.00 uri mora biti v domu mir.

ZARADI VEd]E VARNOSTI IN BOIJ PRIJETNEGA POdUTJA USEH
STANOVALCEV rN ZAPOSLENTH DOMA V DDBL-ju VEIJA:
. V fasu udnih ur in od 22.00 do 6.30 ure je v vseh prostorih tiSina.
o Dijaki/-nje so se dolZni ob nedeljskem prihodu od doma registrirati v recepciji.
. Vzgojitelji lahko zadasno odvzamejo raaunalnik ali telefon, fe se izkaZe, da greza

pretirano uporabo, ki slabo vpliva na dijakovo izpolnjevanje Solskih obveznosti. V
primeru, da dijak/-inja ne zmore prenehati s pretirano uporabo, lahko wgojitelj
odvzame napravo in jo izroEi starsem, da jo odnesejo domov.

. OBISKI: Obiski med dijaki/-njami v domu potekajo v dogovoru z vzgojiteljem.
Zunanji obiski so odobreni IZKUUCNO z dovoljenjem matiinega oziroma
etaZnega wgojitelja. Obiskovalec mora na dovoljenje vzgojitelja potakati pri
vratarju, Obiski so praviloma namenjeni utenju.

. Vzgojitelj ima pravico vpogleda v zasebni prostor in zafasen od\rzem predmetov,
ki motuo udni proces ali ogroZajo varnost dijakov.

. Dija(-inja lahko opravlja Studentsko delo oziroma druge vrste zaposlitve
izjemoma IN le v primeru, ko vzgojiteljski zbor oceni, da je to za dUak-a/injo
koristno in ne vpliva negativno na njegovo Solsko delo ter upo5tevanje domskega
reda.

V DI'AsKEM DOMU NI DOVOUENO:
. prinaianje ter uiivanje in ponujanje alkohola in drog (v primeru suma ima

vzgojitelj pravico pregleda sobe),
. prihajanje v dom pod vplivom alkohola ali drog (v takSnem primeru bomo

poklicali star5e, da dijak-a/-injo takoj, ko je to mogoie, odpeljejo domov),
. verbalno, psihifno, fizifno in spolno nasilje do dUak-ov/-inj in zaposlenih v domu,
o kajenje v prostorih doma in na zunanjih povr5inah dijaSkega doma,
. unidevanje (lomljenje, rezanje, lepljenje...) domskega inventarja,
. odnaSanje hrane, posode in jedilnega pribora iz jedilnice,
. odmetavanje smeti in predmetov po domu in skozi okna,
. uporaba sveE oz. ognja,
o imeti spolnih odnosov,
. premikanje pohiStva,
. vstopanje in izstopanje skozi okna,
. povzrotanje hrupa in s tem motenje dela ostalih stanovalcev in zaposlenih v

domu,
. uporabljati grelnih aparatov v sobah,
o prinaSanje in uporaba oroija, pirotehnidnih sredstev ter 5portnega oroZja,
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OBVEZNOSTI DIJAKOV:
. spostljivo vedenje do dijak-ov/-inj in zaposlenih v domu,
. redno obiskovanje pouka ter obveSdanje vzgojitelja o svojem preddasnem

odhodu od pouka oziroma domov,
. redno obiskovanje udnih ur ter toano prihajanje v dom iz veternega izhoda,
. duak je dolZen deiurnemu vzgojitelju takoj zjutraj sporoditi, kadar se slabo

poEuti in ne gre k pouku; pod tem pogojem mu lahko vzgojitelj izda opravidilo,
. obve5danje wgojitelja o morebitnih predfasnih odhodih domov ali izrednih

odhodih domov med tednom,
. di5tenje okolice doma po razporedu,
. fe se dUaV-inja v ponedeljek ne vrne v dom zaradi bolezni ali drugih razlogov, je

o tem dolZen/dolZna obvestiti vzgojitelja,
. vardno uporabljati vodo, elektriko in ogrevanje,
. za vse predmete in denar, ki ga dijaki prinasajo v dom, odgovarjajo sami.

ZDRAVSWENO VARSTVO DIJAKOV
e Dijak je dolZen deZurnemu wgojitelju takoj sporoditi, kadar se slabo pofuti oz. je

bolan, tako da se lahko skupaj dogovorita, kako ukrepati.
. V primeru bolezni (akutne bolezni, po5kodbe) se obvesti star5e. Skupaj z

wgojiteljem presodijo kako ukrepati.
. V nujnih primerih poklifemo nujno medicinsko pomot, ki dijaka odpelje v

urgentni blok Klinitnega centra Ljubljana.
. Kadar ima dijak nalezljivo bolezen in obstaja nevarnost okuZbe drugih dijakov oz.

dijak potrebuje intenzivno nego, ga napotimo v domado oskrbo.
o Dijaki morajo sami poskrbeti za to, da imajo vedno pri sebi zdravstveno

izkaznico. Dolinost starSev je, da dijakovega matitnega wgojitelja obvestijo o
posebnostih o dijakovem zdravju, kot so npr. alergije, epileptidni napadi,
sladkorna bolezen... Prav tako morajo star5i v dom sporoditi dUakovo odsotnost,
kadar je le-ta bolan in se zato ne vrne v dijaSki dom.

VZGOJNO UKREPANJE, POHVATE IN NAGRADE DIJAKOM
V primeru kriitev domskega reda je dUak lahko obravnavan v skladu s Pravilnikom o
bivanju v dija5kih domovih (Ur. l. RS 3t.97106). za izstopajoae pozitivno ravnanje je
lahko dijak pohvaljen ali nagrajen.

Ljubljana, 29. B. 2017

RAVNATE
Mag. Na rravec
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