ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA
DOM JANEZA BOSKA
ŢELIMLJE 46
1291 ŠKOFLJICA

DOMSKA PRAVILA
DOMA JANEZA BOSKA

Želimlje, september 2007

PREAMBULA O VZGOJNIH CILJIH
Dom Janeza Boska (v nadaljnjem besedilu: dom) v okviru Zavoda sv.
Frančiška Saleškega predstavlja ustanovo, ki skrbi za maksimalen intelektualen in
osebnostni razvoj mladega človeka. Poleg skrbi, da bi dijakom omogočili čimbolj
optimalno izkoristiti čas za študij, je v ospredju vzgoja celega človeka. Izhajajoč iz
zgodovinske in krščanske tradicije slovenskega naroda temelji vzgoja v domu na
kulturno in versko moralnih sodobnih evropskih vrednotah.
Osnovo vzgojnemu programu doma predstavlja don Boskov preventivni vzgojni
sistem, poleg tega pa tudi Vzgojni program za dijaške domove, ki ga je dne
28.10.1999 sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje. Vzgojni sistem doma
gradi na pristni humani in krščanski osnovi, zato se prepleta z različnimi oblikami
vzgoje mladega človeka:
1. Etična vzgoja
vzgojiti mlade v poštene državljane in dobre kristjane;
razvijati spoštovanje do sebe, do drugih in do okolja;
vzgajati za nravno, strokovno in družbeno odgovornost;
vzgajati za pravičnost in mir;
pomagati mladim pri iskanju resnice in pri iskanju odgovorne svobode;
usmerjati mlade za dialog, sposobnost poslušanja, sposobnost darovanja za
drugega in ne predvsem iskanje lastne koristi.
2. Intelektualna vzgoja
zagotoviti ustrezne pogoje za učenje;
pomagati pri doseganju učnih ciljev (svetovanje ustreznih učnih metod);
razvijanje intelektualnih sposobnosti in navajanje k samoizobraževanju – učenje
za življenje, ne pa učenje zaradi prisile.
3. Duhovna vzgoja
vzgoja občutljivosti za duhovno dimenzijo človeka
v mladih prebujati notranjo moč za življenjske odločitve
na temelju že pridobljenih verskih izkušenj v domačem okolju mladim pomagati pri
ohranjanju in poglabljanju njihovih religioznih iskanj;
odstirati nejasnosti s področja verskega življenja, smisla življenja;
spodbujati mlade za dejavno udeležbo v domači župniji.
4. Vzgoja za delo
vzgajati k spoštovanju vsakega človekovega dela;
pospeševati čut osebne odgovornosti in iniciativnosti za pomoč sočloveku;
vključevati mlade za neposredno udeležbo pri delu za urejenost doma in okolice.
5. Estetska vzgoja
razvijati estetski čut dijakov, čut za lepoto in urejenost
naučiti mlade kritično presojati estetske vrednote.
6. Telesno – higienska vzgoja
razvoj zdravega organizma;
pravilen odnos do zdravega načina življenja;
pravilna in zdrava prehrana;
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osebna in splošna higiena;
na osnovi prepovedi kajenja, pitja alkohola in uživanja mamil mlade ozaveščati o
škodljivosti zasvojenosti od teh poživil.
Teh ciljev pa je mogoče doseči le, če dijak notranje soglaša s specifičnostjo
ustanove in če tvorno v njej sodeluje.
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PRAVILNIK O BIVANJU V DOMU JANEZA BOSKA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
V skladu s 1. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 97/06)
se Pravilnik o bivanju v dijaških domovih uporablja tudi v Domu Janeza Boska in
sicer v vseh členih, razen v členih 33-35, ki opredeljujejo lažje, težje in najtežje
kršitve. V Domu Janeza Boska velja razporeditev kršitev, kot je določeno v 3., 4. in
5. členu tega pravilnika.
2. člen
(namen doma)
Življenje v Domu Janeza Boska (v nadaljnjem besedilu: dom) omogoča vsestranski
razvoj mlade osebnosti. Gradi na narodnostno-kulturnih in versko-moralnih
(krščanskih) vrednotah. Načrtovane vzgojne cilje dosegamo s stalnim povezovanjem
in sodelovanjem dijakov, vzgojiteljev in staršev. Temeljni pogoj za skupno življenje v
domu je Domski red Doma Janeza Boska.
Dom nudi primerne bivalne in učne prostore ter zdravo prehrano. Z načrtno
vzgojno dejavnostjo, organizacijo dela, učenja in prostega časa dijakom omogoča
rast v zdrave in zrele osebnosti in vzpostavljanje odkritih in pristnih medčloveških
odnosov. Vsakemu tudi omogoča doseganje takega učnega uspeha, ki je v skladu z
njegovimi sposobnostmi.
Vse to je mogoče doseči z zavzetim in predanim sodelovanjem tako dijakov, kot
vzgojiteljev in staršev, ki skupaj ustvarjajo sproščen družinski duh po načelih
preventivnega sistema, kot ga je utemeljil Janez Bosko.
II. KRŠITVE DOLŢNOSTI IN PREPOVEDI
3. člen
(laţje kršitve)
Lažje kršitve so:
motenje bivanja oziroma drugih dejavnosti v domu,
neprimerno ravnanje do dijakov oziroma delavcev v domu,
prekoračitve oziroma neupoštevanje časovnih obveznosti oziroma drugih pravil
bivanja, določenih s hišnim redom doma (izhodov, prihodov, obiskov, sobivanja,
učnih ur...),
malomarno ravnanje z domsko opremo in napravami ter drugim premoženjem
doma, bivajočih ali drugih oseb v domu,
nedovoljena uporaba prostorov, opreme in naprav v domu,
namerno onesnaževanje prostorov ter okolice doma.
4. člen
(teţje kršitve)

Težje kršitve so:
ponavljajoče lažje kršitve ali njihovo stopnjevanje,
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vnašanje in uživanje alkoholnih pijač ter vnašanje cigaret oz. kajenje v domu ali
v njegovi okolici; enaka prepoved velja tudi med vsemi aktivnostmi, ki jih
organizira dom izven njegove okolice ter za vse aktivnosti v dogovoru z domom,
zadrževanje v Trafo baru brez dovoljenja vzgojitelja,
zadrževanje v lokalu Piškur,
vnašanje ali posedovanje pornografije,
prihod v dom pod vplivom alkohola,
posedovanje oziroma uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost
ljudi in premoženja v domu,
žaljiv odnos do dijakov ali delavcev doma in drugih oseb,
izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dom,
neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in o protipožarni varnosti
v domu,
manjša tatvina,
povzročitev manjše materialne škode na domskem premoženju, premoženju
prebivalcev doma ali drugih oseb v domu iz hude malomarnosti ali namenoma,
ponarejanje opravičil ali podpisov staršev,
neopravičene odsotnosti, daljše od ene ure,
dejanja, ki škodujejo ugledu doma.
5. člen
(najteţje kršitve)

Najtežje kršitve so:
ponavljajoče težje kršitve ali njihovo stopnjevanje,
verbalno, psihično, fizično ali spolno nasilje, v okviru doma ali zoper bivajoče
oziroma druge osebe v domu,
nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi, storjeno v domu ali zoper
bivajoče v domu,
vnašanje, uživanje, prodajanje ali razpečevanje drog in napeljevanje k uživanju
drog v domu oziroma med bivajočimi v dijaškem domu; enaka prepoved velja
tudi med vsemi aktivnostmi, ki jih organizira dom izven njegove okolice ter za
vse aktivnosti v dogovoru z domom,
večje tatvine, vlom,
povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju, premoženju
prebivalcev doma ali drugih oseb v domu,
grožnja s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja v domu oziroma
med bivajočimi v domu,
ponarejanje in uničevanje domskih evidenc, javnih listin ali drugih uradnih
dokumentov,
omogočanje prenočevanja tujih oseb, brez ustreznega dovoljenja,
nedovoljena nočna odsotnost iz doma oz. vzgojne skupine.
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HIŠNI RED DOMA JANEZA BOSKA
1. Dnevni red
nedelja
od 17.00 prihod v dom
do 21.15 odmor
22.00 nočni mir
6.30
6.50
6.50 – 7.10
13.30
15.30
16.45 – 17.00
18.15
19.45
21.15
22.00

ponedeljek – četrtek
bujenje, čas za osebno higieno in urejanje prostorov
jutranja molitev
zajtrk
kosilo, prosti čas
1. učna ura
odmor
večerja, prosti čas
večerna molitev, 2. učna ura
priprava na spanje
nočni mir

6.30
6.50
6.50 – 7.10
13.25

petek
bujenje, čas za osebno higieno in urejanje prostorov
jutranja molitev
zajtrk
kosilo, odhod domov

V času pouka, t.j. od 7.25 do 13.25, je dom zaprt.
Dijaki z dovoljenjem vzgojitelja lahko ostanejo v domu, če imajo proste prve šolske
ure ali končajo s poukom pred iztekom zadnje šolske ure.
V primeru lažje bolezni mora dežurni vzgojitelj dati dovoljenje, da lahko dijak
ostane v domu. V primeru, da se dijak počuti slabo med poukom in mu odsotnost
od pouka dovoli razrednik, mora dijak o prihodu v dom obvestiti dežurnega
vzgojitelja.
2. Prostori Doma Janeza Boska
Zaradi urejenosti in čistoče v doma se dijaki ob prihodu v dom preobujejo v čiste
copate, ki ne puščajo sledi. S temi copati ne zapuščajo hiše. Čevlje hranijo v
garderobi.
Za pranje posteljnine in perila skrbi domača družina.
Oglasne deske na hodnikih doma so namenjene uradnim obvestilom. Na uradna
sporočila se ne pišejo nobeni pripisi oziroma pripombe.
Dijaki pred odhodom v šolo uredijo svoje prostore. Postelja mora biti postlana,
kopalnica čista, koš spraznjen, knjige in ostale stvari pa primerno urejene. Dijaki
skrbijo, da so prostori ves dan čisti in urejeni. Vsi, ki prebivajo v sobi, so odgovorni
za prostor in opremo, za snago in urejenost. Dijaki čistijo sobe sami. Za čiščenje
imajo stanovalci sobe urejeno dežurstvo, ki se tedensko menjava. Z vzgojiteljem se
na začetku šolskega leta dogovorijo za generalno čiščenje, ki poteka enkrat
tedensko (praviloma v četrtek).
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Dijak mora vestno ravnati z opremo in ostalim domskim inventarjem. Pohištvo v
svoji sobi lahko premika samo z dovoljenjem vzgojitelja. Premikanje omar je
prepovedano. Za lepljenje plakatov in drugih stvari je določen poseben prostor, na
stene in pohištvo pa plakatiranje praviloma ni dovoljeno.
Dijaki morajo poravnati stroške za odpravo morebitne škode, ki so jo naredili v
sobi. Če škoda nastane v drugih skupnih prostorih doma in se povzročitelj ne
ugotovi, se stroški popravila škode enakomerno porazdelijo na vse dijake z ozirom
na to, kje je škoda nastala. Namerno storjeno škodo se zaračunava dvakratno.
Za obiske v drugih vzgojnih skupinah se je potrebno predhodno dogovoriti z
vzgojiteljem skupine, ki jo dijak želi obiskati. Vstop v sobo je dijakom, ki ne
stanujejo v njej, dovoljen samo s soglasjem stanovalcev. Obiski v sobah so
praviloma dovoljeni med popoldanskim in večernim odmorom.
Prijatelji, sošolci in drugi zunanji obiskovalci lahko obiščejo dijaka v sobi na
podlagi predhodnega dovoljenja vzgojitelja. Po 21.00 obiski niso več dovoljeni.
Zadrževanje v sobah, ki ni v skladu s temi določbami, stanovalci takoj javijo
vzgojitelju ali ravnatelju.
Jedilnica je prostor skupnega srečevanja in življenja. Zato se dijaki udeležujejo
vseh obrokov (zajtrk, kosilo, večerja). Vsakdo je povabljen, da se pri mizi druži z
vsemi. K skupnim obrokom se prihaja točno. Vsi morajo biti osebno urejeni. Jedilni
pribor in posodo vrnejo v kuhinjo dežurni reditelji. Prepovedano je odnašanje
hrane, posode in jedilnega pribora iz prostora jedilnice oziroma kuhinje. Vstop v
kuhinjo in pomožne prostore ni dovoljen.
Zaradi malomarno opravljene službe dežurnega reditelja, lahko dežurni vzgojitelj
določi, da dežurni reditelj ponavlja zadolžitev. Razpored dežurstev je razviden iz
seznama v jedilnici.
Prostori za uživanje hrane so jedilnica, klub, okolica, čajna kuhinja oziroma
prostor, za katerega se dijaki dogovorijo s svojim vzgojiteljem na začetku šolskega
leta. Hrano in pijačo hranijo v čajni kuhinji, ki jo ima vsaka vzgojna skupina.
Vedenje v telovadnici in v prostorih, ki sodijo zraven, ureja poseben pravilnik, ki
velja za vse.
Klub je namenjen srečevanju, družabnosti, gledanju televizije in praznovanjem.
Potrebno je pazljivo ravnati s športnimi rekviziti in ostalim pohištvom in jih
namerno ne uničevati. V klubu se je potrebno ravnati po navodilih odgovornih.
Klub se zapre pet minut pred koncem odmora.
Kapela je kraj, kjer vsak posameznik nemoteno najde priložnost za molitev,
trenutke zbranosti in umirjenosti.
Računalniška učilnica je praviloma odprta od 14.25 – 15.25. Za uporabo učilnice
izven tega časa se je potrebno dogovoriti z ravnateljem doma. Pogoje uporabe
računalniške učilnice določa poseben pravilnik.
Dijaki sodelujejo pri urejanju in vzdrževanju zunanjih površin. Za uporabo teh
površin se dogovarjajo z drugimi skupinami.
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3. Učenje
Učilnica je namenjena skupnemu učenju in skupinskim oblikam dela vzgojne
skupine. Vključevanje v organizirano učenje v času učnih ur je obvezno za vse
dijake. Izjeme dovoljuje vzgojitelj vsakokrat posebej.
Dijaki prvega in drugega letnika redno študirajo v učilnicah. Dijaki višjih letnikov
lahko z dovoljenjem vzgojitelja študirajo v svojih sobah.
V času, ki je namenjen učenju, mora biti zagotovljena tišina.
Ob 22.00 mora v domu vladati nočni mir. Po dogovoru z vzgojiteljem je možno, če je
to upravičeno, nadaljevati s študijem tudi kasneje. Prostor za nočno učenje je
redno učilnica v vzgojni skupini. V tem času je potrebno v celotnem domu ohranjati
nočni mir.
Dijake se med učnimi urami in v času nočnega počitka ne kliče k telefonu; nujna
obvestila vzgojitelj pravočasno sporoči naslovniku.
4. Prosti čas
Med prostim časom so dijakom na voljo klub, telovadnica, fitnes, zunanja igrišča,
TV soba, skupni prostori... Na voljo so jim tudi razne dodatne dejavnosti, ki
potekajo redno ali pa ob posebnih priložnostih. Razpored aktivnosti je razviden iz
domskega koledarja in iz sprotnih obvestil. Dijaki so povabljeni, da so med odmori
čimbolj aktivni.
Pri igri se je potrebno izogibati grobosti in nasilju. Igra naj ustvarja odnose
prijateljstva, sodelovanja, požrtvovalnosti in vzdržljivosti. Krepi naj duha in telo.
Za dovoljevanje izhodov izven Želimelj, je pristojen matični vzgojitelj oz. ravnatelj
doma. Dijak si mora pridobiti soglasje (pisno ali ustno) staršev.
Dijak se lahko zadržuje v Trafo baru samo z dovoljenjem vzgojitelja. Zadrževanje v
lokalu Piškur je prepovedano zaradi varnosti dijakov.
Zaradi usklajevanja dela se vzgojitelj oziroma voditelj dejavnosti za vse organizirane
izhode iz hiše dogovori z ravnateljem doma.
Za izhode, ki bodo prekoračili 22. uro, se je potrebno dogovoriti z ravnateljem
doma.
5. Druge določbe
Dom Janeza Boska je katoliški dijaški dom. Zato je prisotnost pri skupnih
duhovnih srečanjih (jutranje in večerne molitve, molitve pred in po jedi, enkrat
tedensko sv. maša in enkrat mesečno duhovni večer) sestavni del dijakovega
življenja v dijaškem domu.
Uporaba električnih aparatov je dovoljena le z dovoljenjem vzgojitelja. Med učnimi
urami in v času nočnega počitka ni dovoljeno uporabljati mobilnih telefonov kakor
tudi avdiovizuelnih naprav, razen z izrecnim dovoljenjem vzgojitelja. Avdiovizuelne
naprave morajo biti tudi med prostim časom naravnane na sobno glasnost. Glede
uporabo osebnega računalnika, se mora dijak dogovoriti z vzgojiteljem. V primeru
kršenja teh pravil lahko vzgojitelj odredi, da dijak te naprave do konca šolskega leta
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odnese domov ali pa jih za določen čas, ki ga določi vzgojitelj, izroči v hrambo
vzgojitelju.
Vzgojitelj lahko opravi pregled sobe in dijakovih osebnih stvari ter testiranje na
psihoaktivne snovi, če utemeljeno sumi, da je dijak storil katero od težjih ali
najtežjih kršitev Pravilnika o bivanju v Domu Janeza Boska.
Denar in druge dragocenosti morajo dijaki hraniti pri sebi in zanje tudi sami
odgovarjajo. Dom za izgubo ali odtujitev navedenih dragocenosti ne odgovarja.
Če dijak zboli, on ali njegovi starši odsotnost takoj javijo vzgojitelju. Vzgojitelj takoj
sporoči odsotnost dijaka v računovodstvo. Vzgojitelj zjutraj o številu bolnikov
obvesti ravnatelja doma ali za to določenega vzgojitelja, ki posreduje informacijo
kuhinjskemu osebju. Če bolnik ostane v domu se mu, če je to potrebno, hrana
odnese v sobo. Hrano in pribor po obroku takoj odnesejo v jedilnico dijaki iz
bolnikove sobe, če vzgojitelj ne določi drugače.
Če dijak napove svojo odsotnost iz doma vsaj en dan prej, se mesečna oskrbnina
bivanja v domu zmanjša za stroške živil za vsak dan tako napovedane odsotnosti.
Za vsa izredna zmanjšanja oskrbnine zaradi daljše odsotnosti se je potrebno
dogovoriti z ravnateljem doma oz. direktorjem Zavoda sv. Frančiška Saleškega.
Če vzgojitelja med časom učenja ni v skupini več kot 15 minut in ni dogovorjeno
drugače (kar je razvidno s sporočila na oglasni deski v vzgojni skupini, ki ga napiše
vzgojitelj ali ravnatelj), predstavnik skupine oziroma njegov namestnik javi
vzgojiteljevo odsotnost ravnatelju doma. V tem primeru je za vsa dovoljenja
pristojen ravnatelj.
V dom se ne prinaša živali, razen po vnaprejšnjem dovoljenju ravnatelja doma, ki
lahko to odobri v izrednih primerih.
Tuširanje praviloma ni dovoljeno v času učnih ur in v času nočnega počitka.
Govorjenje je izraz kulture duha. V domu se ne preklinja. Naj bo to izraz ljubezni
do materinega jezika in spoštovanje drugega človeka. Zato je potrebno gojiti kulturo
govorjene in pisane besede. Lep jezik je odraz osebnosti.
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MERILA IZBIRE V DIJAŠKI DOM
Dijak Doma Janeza Boska lahko redno postane vsak, ki je vključen v srednješolsko
izobraževanje Gimnazije Želimlje in ustrezno prosi za sprejem v dom.
V primeru omejitve vpisa imajo prednost tisti, ki so bolj oddaljeni in tisti, ki imajo
slabše prometne povezave za prihod v Želimlje.

POHVALE IN NAGRADE
Dijak lahko za prizadevno in posebno uspešno delo v domu ali izven njega dobi
pohvalo, nagrado ali drugo priznanje. Merila in postopek podeljevanja pohval,
nagrad ali drugih priznanj določi zbor vzgojiteljev.
Pohvale podeljujemo predvsem za:
aktivno in konstruktivno sodelovanje pri vzgojnem delu,
uspešno nastopanje v domu oz. Zavodu sv. Frančiška Saleškega,
nastopanje na večjih športnih, kulturnih in drugih prireditvah,
samostojne in inovativne prispevke v življenju doma,
prevzemanje nalog v skupini (predstavnik...) ali domu ter vestno opravljanje le
teh,
...
Nagrade podeljujemo dijakom:
za vidnejše prispevke in zahtevnejša sodelovanja v domu in izven njega,
za resno delo in pogosto oz. dolgotrajnejšo pomoč drugim dijakom,
za večje uspehe na športnem, kulturnem in drugih področjih,
...

Želimlje, september 2007

Peter Končan
ravnatelj
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