PRAVILNIK DIJAŠKEGA DOMA VELENJE (ŠTU-DIJ) ZA DIJAKE
DIJAKI IMAJO V ŠTU-DIJ DOMU PRAVICO DO:
-

uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja, določenih v skladu z normativi in standardi bivanja
v študentsko-dijaškem domu ter domskimi pravili,
zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti,
nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje,
prilagoditve pogojev bivanja glede na posebne potrebe,
pravočasne in objektivne informacije v zvezi z njim,
varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja,
spoštljive obravnave v skladu z zakonom, mednarodnimi predpisi o človekovih in otrokovih pravicah, splošnimi
pravili vedenja ter drugimi civilizacijskimi vrednotami.

DIJAKI IMAJO V ŠTUDENTSKO-DIJAŠKEM DOMU DOLŽNOSTI:
-

da upoštevajo določila tega pravilnika in domska pravila,
da redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti, določene z domskimi pravili,
da dijakov, študentov in delavcev študentsko-dijaškega doma ne ovirajo in ne motijo pri delu,
da skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete
drugih,
da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih, pri katerih
sodelujejo,
da pri svojem ravnanju upoštevajo predpise, medsebojne pravice in obveznosti ter spoštujejo splošna pravila
vedenja in civilizacijske vrednote,
da se spoštljivo vedejo do dijakov, študentov, vzgojiteljev in drugih oseb,
da skrbijo za urejenost in snažnost sobe, ŠTU-DIJ doma in domskega okolja ter
da sooblikujejo ugled ŠTU-DIJ doma in okolja, v katerem bivajo.

PREPOVEDI DIJAKOV
V ŠTU-DIJ domu je prepovedano:
-

nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje,
izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v študentsko-dijaškem dom,
prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali drugih drog,
kajenje,
prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,
prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi in
premoženja,
ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega,
ogrožanje življenja živali in rastlin,
onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave in kakršnakoli druga dejanja oziroma dopustitve, ki
povzročajo škodo dijaku ali drugim oziroma ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje.

SOBNI RED
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.
Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar in ključe sob. Morebitne nove poškodbe
mora dijak poravnati pred izpisom iz doma.
Okrasitev sobe naj bo sprejemljiva za vse njene prebivalce oz. naj nikogar ne žali.
Plakate v sobah je dovoljeno pripenjati tako, da se ne uničujejo stene in zidne obloge, ob izselitvi iz sobe jih je
potrebno obvezno odstraniti. Vrtanje v stene in nameščanje opreme je dovoljeno ob soglasju najemodajalca,
vendar mora stanovalec ob izselitvi odpraviti posledice posegov.
Vsako okvaro v sobi ali skupnih prostorih dijaki takoj sporočijo vzgojitelju oziroma upravniku.
Vsak dijak ima v sobi svoj zasebni prostor, ki ga uporablja sam (omara, postelja, miza,…).
Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim pa samo v soglasju ostalih sostanovalcev in v
njihovi navzočnosti.
Glasbeni aparati po sobah naj bodo naravnani na sobno jakost tako, da ne motijo prebivalcev drugih sob.
V času od 22.00 do 6.00 ure zjutraj je v sobah in skupnih prostorih doma tišina.

Prepovedano je:
-

vklopiti električne peči ter druge porabnike, s katerimi bi ogrožali svojo varnost ali varnost drugih,
uporaba ognja (sveče, dišeče paličice,…),
reja in vzdrževanje živali (hišni ljubljenčki),
lepljenje ali čečkanje po zidovih in opremi doma,
odmetavanje predmetov in smeti skozi okna,
kajenje, uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc,
posedovanje predmetov, s katerimi se lahko ogroža varnost ali zdravje ljudi,
sedenje na oknih.

Kontrola upoštevanja pravilnika v domu (čistoča in urejenost sob ter skupnih prostorov) se izvaja ob ponedeljkih,
četrtkih in sobotah ob 21. uri, v primeru nespoštovanja pravilnika pa tudi nenapovedano.
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