
OSNUTEK 

 

Na podlagi drugega in sedmega odstavka 29. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in …….), drugega in sedmega odstavka 59. člena Zakona o 

poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in …….) in za izvrševanje 

šestindvajsete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 

– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in drugega 

odstavka 41. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) 

minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja 

 

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o bivanju v dijaških domovih 

 

  

1. člen 

 

 

V Pravilniku o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/18) se v 1. členu prvi odstavek spremeni 

tako, da se glasi: 

 

»S tem pravilnikom se urejajo pogoji in postopek sprejema in bivanja v javnih dijaških domovih, postopki 

uresničevanja in varstva pravic in obveznosti učencev, ki se vzporedno izobražujejo v strokovnem delu 

izobraževalnega programa umetniške gimnazije glasbene smeri ali plesne smeri, dijakov, ki so redno 

vpisani v srednjo šolo, izrednih dijakov in študentov višjih šol, ki bivajo v njih, ter dokumentacija, ki se 

nanaša na dejavnost dijaških domov.«. 

 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

 

»Za učence, ki se vzporedno izobražujejo v strokovnem delu izobraževalnega programa umetniške 

gimnazije glasbene smeri ali plesne smeri, se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki veljajo za dijake, ki 

so redno vpisani v srednjo šolo in bivajo v dijaškem domu.«. 

 

2. člen 

 

V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»Pravico bivanja v dijaškem domu ima dijak, ki je redno vpisan v srednjo šolo, izredni dijak ter študent 

višje strokovne šole, ki je sprejet v dom v skladu s pogoji in po postopku, določenim s tem 

pravilnikom.«. 

      3.    člen 

 

V 31. členu se v četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»V postopku ugotavljanja kršitve ima dijak pravico do zagovora, pri katerem sodelujejo starši.«. 

 

V petem odstavku se v drugem stavku za besedo »doma« doda besedilo »ali druga polnoletna oseba, 

ki ji dijak zaupa.«.  

 

 

 

    KONČNA DOLOČBA 

 

 

4. člen 



 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 

začne 1. decembra 2019.  

 

 

Št.  

Ljubljana, dne  

EVA  

 

 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

 

1. člen 

 

(vsebina pravilnika) 

(1) S tem pravilnikom se urejajo pogoji in postopek sprejema in bivanja v javnih dijaških domovih, 

postopki uresničevanja in varstva pravic in obveznosti dijakov in študentov višjih šol, ki bivajo v njih, 

ter dokumentacija, ki se nanaša na dejavnost dijaških domov. 

(2) Ta pravilnik se uporablja tudi v dijaških domovih, ki so organizirani v okviru šol oziroma drugih 

zavodov. 

(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo v zasebnih dijaških domovih, ki se financirajo iz javnih 

sredstev za izvajanje javne službe. 

 

 

2. člen 

 

(pravica bivanja v dijaškem domu) 

(1) Pravico bivanja v dijaškem domu ima dijak, ki je redno ali izredno vpisan v srednjo šolo, oziroma 

udeleženec izobraževanja odraslih, ter študent višje strokovne šole, ki je sprejet v dom v skladu s 

pogoji in po postopku, določenim s tem pravilnikom. 

(2) Dijak, ki je redno vpisan v srednjo šolo in biva v dijaškem domu, je vključen v Vzgojni program za 

dijaške domove. 

(3) Če po sprejemu dijakov oziroma študentov višjih strokovnih šol ostanejo še prosta mesta, dijaški 

dom lahko sprejme študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni za sprejem v 

študentske domove v visokošolskih središčih, v skladu s predpisi o sprejemanju študentov v 

študentske domove. Pogoji bivanja in način uresničevanja pravic in obveznosti študentov 

visokošolskih zavodov se uredijo z domskimi pravili v skladu s predpisi, ki veljajo za bivanje v 

študentskih domovih. 

(4) Za druge osebe, ki bivajo v dijaškem domu pod posebnimi pogoji oziroma dnevno obiskujejo 

določene interesne dejavnosti ali druge aktivnosti, se pogoji in pravila bivanja uredijo z domskimi 

pravili. 

(5) Če dijaški dom med šolskim letom v nezasedene nastanitvene zmogljivosti nastani osebe, ki 

nimajo statusa dijaka oziroma študenta, določi pogoje bivanja v skladu z domskimi pravili, tako da 

zagotovi nemoteno bivanje in izvajanje pravic in obveznosti dijakov in študentov v dijaškem domu v 

skladu s predpisi. 

 

 

31. člen 

 

(uvedba in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja) 

(1) Postopek vzgojnega ukrepanja se uvede in vodi v domu, v katerega je dijak vpisan v času storjene 

kršitve. Če sta šola in dijaški dom v sestavi istega zavoda, se pristojni organi dogovorijo o izvedbi 

postopka vzgojnega ukrepanja. 

(2) Za uvedbo in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja ter izrek ukrepa zaradi kršitev, za katere se 

lahko izreče izključitev iz dijaškega doma, je pristojen ravnatelj, za kršitve, določene s tem pravilnikom, 

pa vzgojitelj. 
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(3) Za kršitve, zaradi katerih se lahko izreče vzgojni ukrep opomin ali ukor, se postopek vzgojnega 

ukrepanja lahko uvede najpozneje v tridesetih dneh od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki 

je kršitev storil. 

(4) V postopku ugotavljanja kršitev ima dijak pravico do zagovora, pri katerem sodelujejo starši 

mladoletnega dijaka. Pri zagovoru polnoletnega dijaka pa starši lahko sodelujejo, če dijak s tem 

soglaša. 

(5) Če s starši ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so prisotnost odklonili, se zagovor dijaka lahko 

izvede brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka pri zagovoru sodeluje strokovni delavec doma. 

(6) Pri izbiri ukrepa se upošteva teža kršitve, odgovornost dijaka za kršitev, osebnostna zrelost dijaka, 

nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, druge okoliščine, 

pomembne za ukrepanje in možne posledice ukrepanja. 

(7) Če se po proučitvi vseh okoliščin ugotovi, da dijak potrebuje pomoč oziroma svetovanje, se lahko 

postopek vzgojnega ukrepanja zoper dijaka ustavi. 

 


