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Na podlagi šestega odstavka  člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, 

št. 97/2006)  

 

Dom Frana Grma ZGN Ljubljana davčna št.: SI 57421838, transakcijski račun: 01100-

6030689950, ki ga/jo zastopa ravnateljica Bernarda Kokalj  (v nadaljnjem besedilu: 

dom)  

 

in dijakom:   (ime in priimek, naslov) 
 

    

ter  njegovo mamo/očetom: (ime in priimek)  (v nadaljnjem besedilu: starši )   

 

 

sklenejo  

 

Dogovor 

7/10-11 
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1. točka 

(ugotovitvena določba) 
 

 

Stranke dogovora ugotavljajo, da je: 

 dijak sprejet v dom na podlagi odločbe Komisije za usmerjanje št.,xxx ,  z dne xxxx.  

 

2. točka 

(predmet dogovora) 

 

S tem dogovorom stranke urejajo nastanitvene pogoje, ter druge medsebojne pravice in 

obveznosti v zvezi z nastanitvijo dijaka v dom.  
 

 

3. točka 

(namestitev in razporeditev) 

 

Dijak se namesti v skupino, ki jo določi vzgojiteljski zbor in v sobo, ki jo določi vzgojitelj.  

Razporeditev dijakov – gojencev je vsakoletna  in je priloga letnega  delovnega  načrta. 

 

 

 

4. točka 

(obveznosti in pristojnosti doma) 

Dom dijaku zagotavlja nastanitev in prehrano ter izvaja vzgojno dejavnost po vzgojnem 

programu, s pedagoškim nadzorom in z organizacijo pomoči pri učenju ter možnostjo 

aktivnega preživljanja prostega časa.  

 

Dom se zavezuje stranke dogovora sproti seznanjati s pravili, ki se nanašajo na njihove  

pravice in dolžnosti v času nastanitve  v njem.  
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Dom obvešča starše dijaka o pomembnih in nujnih zadevah v zvezi z dijakom oziroma 

dejavnostmi, ki se jih tičejo, pisno, ustno ali po telefonu ter z neposrednim stikom z njimi. 

Dom obvešča starše na roditeljskih sestankih in preko njihovih predstavnikov v svetu staršev 

in svetu zavoda. 

 

Dom se zavezuje obdelovati in varovati osebne podatke in zagotavljati osebno integriteto 

dijaka oziroma staršev pri izvajanju svojih pristojnosti in kakršnikoli drugi obravnavi njihovih 

podatkov.  

 

5. točka 

(pravice in obveznosti dijaka) 

 

Dijak ima pravico do seznanitve z internimi akti doma in drugimi predpisi, ki se nanašajo na 

nastanitev v  domu. 

 

Dijak se zaveže, da bo upošteval pravila domskega reda in druge predpise, ki se nanašajo na 

njeno bivanje v domu. 

 

 

Dijak se zaveže, da bo odgovarjal  za vsako škodo, ki jo bo povzročil iz velike malomarnosti 

ali namenoma, in sicer v sorazmernem deležu glede na višino ugotovljene dejanske škode in 

stopnjo odgovornosti.  

 

 

6. točka 

(pravice in obveznosti staršev) 

 

Straši imajo pravico, da se jih sproti in pravilno seznanja z vzgojno dejavnostjo in drugimi 

aktivnostmi oziroma dogodki, ki se tičejo njihovega otroka oziroma pogojev bivanja in druge 

vzgojne problematike v domu.  

  

Starši se zavezujejo, da bodo tvorno sodelovali v vzgojno-izobraževalnem delu doma, tako da 

bodo vsaj enkrat v šolskem letu, zlasti pa, če bodo posebej povabljeni, prišli v dom na 

razgovor v zvezi z dijakom. Starši lahko sporočajo svoje pobude in predloge ter pripombe 

oziroma pritožbe strokovnim delavcem doma neposredno oziroma preko svojih predstavnikov 

v organih doma (svetu staršev in svetu zavoda). 

 

Starši se s podpisom tega dogovora zavežejo redno plačevati  odškodnino za škodo, ki jo 

njihov otrok povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti v domu.  

 

 Starši s podpisom tega dogovora izrecno soglašajo: 

 da strokovni delavci doma spremljajo uspeh oziroma napredovanje dijaka v šoli ter 

sodelujejo pri razreševanju zadevne šolske problematike; 

 da vzgojitelj/vzgojiteljica  obvešča šolo v zvezi z izostankom dijaka od pouka;  

 da ima vzgojitelj/vzgojiteljica pravico do vpogleda v podatke v šolski dokumentaciji v 

zvezi z izobraževanjem dijaka v šoli oziroma zastopa starše na roditeljskih sestankih 

in v  dogovoru z njimi tudi v drugih primerih v šoli; 

 da dom skrbi za uresničevanje pravic dijaka na podlagi zdravstvenega zavarovanja; 
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 da lahko vzgojitelj opravi pregled sobe in osebnih stvari dijaka ter ga napoti na 

testiranje na psihoaktivne snovi, če utemeljeno sumi, da je pod njihovim vplivom 

storil eno od najtežjih kršitev domskega reda zaradi ugotovitve dejanskega stanja 

oziroma relevantnih okoliščin v tem postopku oziroma kadar presodi, da dijak 

potrebuje nujno zdravstveno pomoč; 

 da dom lahko pridobiva in obdeluje osebne podatke, ki so nujni za zagotavljanje 

zdravstvenega varstva dijaka v skladu s predpisi in  

 da strokovni delavci doma po naknadnem izrecnem soglasju staršev zastopajo  in 

predstavljajo interese dijaka oziroma staršev pri obravnavi vzgojno-izobraževalne 

problematike dijaka v drugih nujnih primerih, ki niso izrecno navedeni v tem 

dogovoru. 

 

 

7. točka 

(pooblastila staršev domu) 

 

Starši s podpisom tega dogovora izrecno pooblaščajo odgovorno osebo  doma da: 

- pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela pridobiva podatke o uspehu dijaka v šoli 

neposredno od šole z vpogledom v evidence šole ali pa ustno informacijo; 

- obvešča šolo o odsotnosti učenca od pouka v skladu s šolskimi predpisi oziroma 

pravili, razen kadar dijaka ni v dijaškem domu; 

- zastopa interese dijaka pri uresničevanju pravic na podlagi zdravstvenega zavarovanja, 

- zastopa pravice in interese dijaka pred državnimi in drugimi uradnimi organi v nujnih 

primerih, ko starši ne morejo biti prisotni in jih o tem sproti seznanjajo ter se z njimi 

dogovarjajo; 

- pridobiva in obdeluje osebne podatke, ki so nujni za varovanje zdravja in 

zagotavljanje zdravstvenega varstva dijaka, ko biva v domu in  

- pridobiva in obdeluje ter posreduje pristojnim organom osebne podatke, ki so nujni za 

izvajanje vzgojnega dela oziroma izobraževanja in zaradi drugih zakonitih namenov v 

skladu z drugimi predpisi. 

 

Stranke v dogovoru so sporazumne, da se bodo v primerih, ki niso navedeni v prejšnjem 

odstavku te točke, posebej dogovorile o soglasju oziroma pridobitvi pooblastila.  

 

 

8. točka 

(trajanje in način prenehanja tega dogovora) 

  

Ta dogovor je sklenjen za čas bivanja dijaka v domu. 

 

Ob izstopu dijaka iz doma dom izda potrdilo o izstopu, v katerem se ugotovijo še morebitne 

medsebojne obveznosti in določijo roki za njihovo izvršitev. 

 

Dijak oziroma starši podpišejo prejem potrdila o izstopu iz doma, s katerim potrjujejo  

ugotovitve, navedene v njem. 

 

Ta dogovor preneha veljati  z dnem izvršitve vseh medsebojnih obveznosti, določenih  s tem 

dogovorom. 
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9. točka 

(izvajanje dogovora) 

 

Za izvajanje tega dogovora s strani doma je odgovorna  ravnateljica srednje šole in doma 

Bernarda Kokalj za drugo stran dogovora pa so odgovorni  dijak in njegovi  straši v skladu z 

določili tega dogovora. 

 

Morebitne spore iz tega dogovornega razmerja stranke rešujejo sporazumno, če pa se ne 

morejo sporazumeti v razumnem roku, je za reševanje sporov pristojen Svet zavoda. 

 

 

10. točka 

(uveljavitev dogovora) 

 

Ta dogovor je napisan v treh enakih izvodih, tako da prejme vsaka stranka po  en izvod. 

 

Ta dogovor začne veljati z dnem podpisa strank, začne se izvajati z dnem nastanitve dijaka v 

domu.  
 

 

 

 

Podpisi: 

 

Dijak: ____________________________________ 

 

 

 

Starši: ____________________________________ 

 

 

 

 

        Ravnateljica srednje šole in doma: 

         Bernarda Kokalj 

      

 

 

 

 

 

V Ljubljani, dne: _______________________________ 

 


