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Srednja šola
Šolski center za strojništvo
Škofja Loka s priključenim
dijaškim
domom

STROKOVNI ORGANI SREDNJE
ŠOLE ZA STROJNIŠTVO
S PRIKLJUČENIM DIJAŠKIM DOMOM
Ravnateljica, učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi.

DRUGI ORGANI
Strokovni aktivi vzgojiteljev Gorenjske,
svet staršev, dijaška skupnost.

Dobrodošli
v Dijaškem domu
v Škofji Loki

Dijaški dom se nahaja nedaleč stran od starega mestnega jedra Škofje
Loke, blizu avtobusne postaje in v neposredni bližini neokrnjene narave.
Priključen je Srednji šoli za strojništvo, ki je del Šolskega centra Škofja
Loka, katerega sestavni del so tudi Srednja šola za lesarstvo, ki ima prostore tudi na Trati, Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo ter
Medpodjetniški izobraževalni center. V isti stavbi se nahaja tudi Gimnazija
Škofja Loka.
Bivanje v dijaškem domu je namenjeno dijakinjam, dijakom,
študentkam in študentom, ki želijo v prijetnem in varnem okolju uspešno uresničevati svoje cilje na področju izobraževanja. Da bomo skupaj
z dijaki postavljene cilje dosegli, se je potrebno novemu načinu življenja
prilagoditi in v ta namen spoštovati pravila življenja in dela v dijaškem
domu.
Zavedamo se, da bo večina izmed vas verjetno prvič zapustila svoj dom
in bo morala samostojno zaživeti v tujem okolju. Zato smo v domu na
razpolago izkušeni vzgojitelji, ki vam bomo pomagali k čim hitrejšemu
vključevanju v novo bivalno okolje. Poskrbeli bomo za vaše dobro počutje in za vzpodbudno delovno okolje, ki vam bo omogočilo uspešno
učenje. Pomagali vam bomo pri morebitnih mladostniških in šolskih
težavah. Skupaj bomo načrtovali delo, ga po potrebi vrednotili in
se veselili skupnih uspehov. Omogočili vam bomo različne dejavnosti
v prostem času, da boste lahko vzpodbujali in krepili svoje konjičke.
3

Bivanje v našem domu je prijetno predvsem zaradi manjšega števila
dijakov in študentov, kar omogoča občutek domačnosti, večje
možnosti na področju individualizacije, boljšo socializacijo in pristno
medsebojno sodelovanje.
Na razpolago imamo 80 postelj. Polovico jih zasedejo dijaki in
študenti, ostalo polovico zasedejo začasni priložnostni gosti.
Imamo dve dijaški skupini, za kateri skrbijo vzgojitelji in svetovalna
delavka. Sobe so dvoposteljne, svetle, nekatere z balkonom. Razporejene
so v vsakem nadstropju, ločeno v dve zaključeni enoti. Vsaka enota ima
lastne skupne sanitarije in kopalnico. V prostem času se dijaki lahko
zadržujejo v skupnem prostoru za druženje. Interesne dejavnosti potekajo v učilnici, skupnem prostoru, telovadnici in na prostem na športnem igrišču. V pritličju je jedilnica, kjer imajo dijaki vsak dan na razpolago tri dnevne obroke.
Zagotavljamo vam, da se boste v našem domu dobro počutili, si
pridobili nova prijateljstva in uspešno prestopili prag samostojnosti.
Vendar brez lastne prizadevnosti in odgovornosti za svoja dejanja,
v novem okolju, kot tudi sicer v življenju ne boste mogli uspeti. Želimo
si prizadevnih in vedrih dijakinj, dijakov, študentk in študentov, ki želijo
ustvariti lastno pot v življenje. Z veseljem vam bomo stali ob strani!
DOBRODOŠLI V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA,
V DIJAŠKEM DOMU, KI JE PRIKLJUČEN
SREDNJI ŠOLI ZA STROJNIŠTVO
Ravnateljica mag. Mojca Šmelcer
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POGOJI ZA VPIS
• status dijaka ali vajenca oziroma študenta
višje strokovne šole
• izpolnjena prijavnica v predpisanem roku
• redno plačevanje oskrbnine
• upoštevanje pravil bivanja v dijaškem domu
Pravico bivanja v dijaškem domu ima dijak, ki je redno ali izredno vpisan
srednjo šolo, oziroma udeleženec izobraževanja odraslih, ter študent višje
strokovne šole, ki je s prejet v dom v skladu s pogoji in po postopki, ki so
določeni s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (UL 30/18).

PRIJAVA ZA SPREJEM
Razpisujemo 35 prostih mest za novince, od tega 10 za dekleta in 25 za
fante, kar pomeni, da bo dovolj prostora za vse zainteresirane kandidate.

VPIS
Vpis v Dijaški dom Škofja Loka bo potekal do 10. julija 2020, v jesenskem
roku pa do 30. septembra 2020. Ob vpisu v dijaški dom mora kandidat
predložiti dokazilo o statusu dijaka oz. študenta za tekoče šolsko oziroma
študijsko leto (potrdilo v vpisu v srednjo oz. višjo šolo).
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PRAVILA ŽIVLJENJA IN DELA V DIJAŠKEM DOMU
Življenje v dijaškem domu zahteva prilagajanje, s katerim zagotavljamo
varnost in zdrave medsebojne odnose, ki so temelj za dobro počutje in
zagotavljanje potreb posameznika. Osnovni cilj bivanja dijaka oziroma študenta v dijaškem domu je uspešno zaključeno šolanje. Pred nami je zahtevna in odgovorna naloga. Da bomo skupaj dosegli postavljene cilje, bo
potrebno upoštevati pravila bivanja in dela v dijaškem domu (Pravilnik o
bivanju v dijaških domovih UL 30/18, Domska pravila in Hišni red).
Dijaki in študenti so dolžni varovati lastno varnost in zdravje, ter zdravje
in varnost svojih vrstnikov. Upoštevati morajo navodila požarne varnosti in
pravila, ki zagotavljajo varno bivanje v dijaškem domu.

1. SOBNA PRAVILA
• Oba stanovalca sobe imata enake pravice in dolžnosti.
• Soba mora biti vedno urejena in čista. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe se enakomerno porazdelijo med oba uporabnika.
• Generalno čiščenje sob in menjava posteljnega perila za dijake se
izvaja enkrat na 21 dni. Enako velja tudi za dijake, ki uporabljajo svojo
posteljnino.
• V dijaškem domu je obvezna uporaba copat.
• Glasbene naprave in osebni računalniki morajo biti naravnani na
sobno jakost in ne smejo motiti sostanovalca in sosedov ter se smejo
uporabljati samo v prostem času.
• Stanovalca sobe sta zadolžena in osebno odgovorna za sobni inventar. Stanje inventarja pri izstopu iz doma mora biti enako kot pri
vstopu v dom.
• Vsako okvaro ali poškodbo mora stanovalec doma takoj javiti vzgojitelju ali hišniku.

7

• Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim
dijakom pa samo v soglasju drugega stanovalca sobe in z vednostjo
vzgojitelja.
• V času učnih ur in od 22. do 6. ure je hrup v sobah prepovedan.
• Ob 22. uri morajo biti vsi dijaki v svojih sobah in ugasniti luči. V času
nočnega počitka mora biti v sobi tišina, da se omogoči spanje.
• Iz varnostnih razlogov v sobah ni dovoljena uporaba malih gospodinjskih aparatov in drugih električnih naprav

2. OBISKI
Obiski v domu so dovoljeni v času, ko ni učnih ur ali drugih načrtovanih
aktivnosti in najkasneje do 21. ure. Dijak obisk sprejme v skupnem prostoru. Z vednostjo in dovoljenjem vzgojitelja so obiski možni tudi v sobah.

3. PREPOVEDI
V domu je prepovedano:
• vsakršno psihično in fizično nasilje,
• kajenje, uživanje alkohola in drugih drog,
• prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog,
• posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in prepovedanih
drog,
• izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,
• prinašanje, posedovanje ali uporaba predmetov in sredstev, ki lahko
ogrožajo varnost in zdravje ljudi in premoženja,
• uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in
telekomunikacijskim omrežjem,
• zvočno in slikovno snemanje, razen če to izrecno dovoli vodstvo
doma,
• zlorabljanje osebnih podatkov dijakov, delavcev doma in drugih,
• zamujanje in neopravičeno predčasno odhajanje od učnih ur,
• neopravičeno izostajanje od učnih ur,
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• motenje učnih ur z neprimernim vedenjem (klepetanje, neumestne
pripombe, neupoštevanje navodil in zahtev vzgojitelja),
• namerno uničevanje domskega inventarja,
• ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega,
• ogrožanje življenja rastlin in živali,
• onesnaževanje narave,
• namerno uničevanje domskega inventarja,
• obnašanje v nasprotju z določili domskih pravil in hišnega reda ter
delavcev doma,
• kakršno koli drugo dejanje, ki povzroča škodo dijakom ali drugim
oziroma ogroža ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje.

4. UČNE URE
Da bi zastavljeni cilj – uspešno zaključeno šolanje – dosegli, so v domu
vsak dan organizirane obvezne učne ure, in sicer od 16. do 18. ure. V tem
času sta v domu mir in tišina, dijaki se učijo, pišejo naloge oziroma opravljajo druge naloge in dejavnosti, ki so povezane s šolo.
Učenje za dijake prvih letnikov in dijake, ki ponavljajo letnik, poteka v
učilnici. Prav tako za dijake višjih letnikov, ki imajo negativne ocene.
Ostali dijaki se lahko učijo po sobah, razen če se z vzgojiteljem ne dogovorijo drugače. Če dijak potrebuje pomoč, lahko za to prosi vzgojitelja.
V času učnih ur ni dovoljeno zapuščati doma. Prisotnost dijakov pri učnih
urah vodi vzgojitelj v posebni evidenci. Neopravičeno izostajanje od
učnih ur se šteje kot kršitev domskih pravil. Kdor v času učnih ur ne opravi vseh šolskih obveznosti, se uči še po večerji.
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5. IZHODI
• Dijaki morajo biti v domu do 21. ure, takrat se tudi zaprejo vrata
doma.
• Izhod iz doma po 21. uri iz utemeljenih razlogov dovoli vzgojitelj.
• Izhod dobi dijak, ki ima pozitivne ocene. Za dijake 1. letnikov je izhod
mogoč do 22. ure, za dijake višjih letnikov izjemoma do 23. ure.
• V izjemnih primerih je lahko ob soglasju staršev in z vednostjo
vzgojitelja mogoč tudi daljši izhod.
• Z izhoda se mora dijak vračati tiho, tako da ne moti ostalih sostanovalcev.
• Ob prihodu v dom je dijak dolžan svojo prisotnost potrditi pri
nočnem vzgojitelju.
• Dijaku, ki krši pravila izhodov, se izreče začasna prepoved večernih
izhodov.
• Vzgojitelj odobrene izhode beleži v posebni evidenci.
• Vsa pravila glede izhodov veljajo tudi za polnoletne dijake.
• Pri izhodih z namenom aktivne rekreacije (daljši sprehod, tek) je dijak
iz varnostnih razlogov dolžan vzgojitelju sporočiti smer odhoda.

6. OSKRBNINA
Cena bivanja v dijaškem domu je sestavljena iz stroškov za prehrano in
stroškov bivanja. Izhodiščno ceno oskrbnine določi minister na podlagi
komisije za določanje oskrbnine v dijaških domovih. Ceno oskrbnine
določi svet dijaškega doma in lahko odstopa od izhodiščne cene največ
10 odstotkov glede na dejanske stroške.
Starši lahko ob vpisu v dom zaprosijo tudi za državno sofinanciranje
oskrbnine – pogoj je, da sta v dijaških domovih sočasno vsaj dva otroka
iz družine. V tem primeru Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
starejšemu otroku krije stroške oskrbnine, kar pomeni, da ta v dijaškem
domu biva brezplačno. V primeru neplačane oskrbnine za dva meseca
sme dom dijaku odpovedati bivanje.
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7. PREHRANA
Dijakom so vsak dan na voljo trije obroki: zajtrk, kosilo in večerja. Izjema
je petek, takrat imajo dijaki namesto običajnega kosila hladno kosilo, ki
ga prevzamejo zjutraj pri zajtrku. Bivanje v dijaškem domu brez prehrane ni mogoče.

8. VZGOJNI UKREPI V PRIMERU KRŠITEV PRAVIL DOMSKEGA
REDA
Dijaški dom lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti oziroma kršitev
dolžnosti zoper dijaka vzgojno ukrepa. Vzgojni ukrepi so opomin, ukor in
izključitev iz dijaškega doma. Opomin se izreka za lažje kršitve, ukor za
težje kršitve, izključitev pa za najtežje kršitve.

9. IZOSTANKI OD POUKA
Če se dijak zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne vrne v dijaški
dom takrat, ko bi se praviloma moral, morajo starši to še isti dan sporočiti v
dijaški dom (zaradi odjave prehrane). Dijak oziroma starši obvestijo vzgojitelja tudi o izostanku od pouka. Način medsebojnega obveščanja je odvisen
od dogovora med starši in vzgojiteljem. Pri tem je najpomembnejša gotovost, da so vsi seznanjeni z izostankom.

10. INTERESNE DEJAVNOSTI
Zavzemamo se za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa naših
dijakov. Omogočamo jim možnost izbire številnih dejavnosti:
nogomet, strelstvo, fitnes, namizni tenis, delavnice z različno tematiko –
kulinarika, zdravje, ročne spretnosti, vzgoja rastlin, športne in kulturne
prireditve, potopisna predavanja.
Dijaki, ki redno obiskujejo interesne dejavnosti in se izkažejo na regionalnih tekmovanjih, se lahko udeležijo Domijade – dvodnevnega srečanja vseh dijaških domov iz Slovenije in slovenskih dijaških domov
iz zamejstva. Pomerijo se v različnih športnih in kulturnih dejavnostih,
se družijo in izmenjujejo izkušnje.
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NAŠ VSAKDAN
Prebujanje: od 6.00 do 7.00
Zajtrk: od 6.30 do 7.00
Kosilo: od 12.00 do 15.15
Ocenjevanje urejenosti sob: ob 15.30
Obvezne učne ure: od 16.00 do 18.00 (odmor od 16.50 do 17.10)
Večerja: od 19.00 do 19.30
Prost izhod: do 21.00
Nočni počitek: ob 22.00
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BIVANJE ŠTUDENTOV V DIJAŠKEM DOMU
V dijaškem domu lahko bivajo tudi študenti višjih strokovnih šol,
ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. Tudi v našem dijaškem dom nudimo študentske sobe. Prošnjo za nastanitev študenti prejmete in oddate direktno v dijaškem domu.
Če po sprejemu dijakov, vajencev oziroma študentov višjih strokovnih šol ostanejo prosta mesta, lahko dijaški dom sprejme tudi
študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni za
sprejem v študentske domove.

13

d
14

om

d

Vodnik za vpis Dijaški dom Škofja Loka
I Izdal in založil: Šolski center Škofja Loka Zanj: Martin Pivk I Odgovorna urednica: mag. Mojca Šmelcer I Uredila: Mojca Jezeršek, Vida Cankar I
Uredniški odbor: Martin Pivk, mag. Mojca Šmelcer I Oblikovanje: Nives Lunder, Studio Grad
I Naklada: 50 izvodov I Škofja Loka, januar 2020
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dom
Pomembni kontakti
Srednja šola za strojništvo
s priključenim dijaškim domom

Podlubnik 1 b, 4220 Škofja Loka
Direktor: Martin Pivk univ. dipl. inž. str.
Ravnateljica: mag. Mojca Šmelcer
Tel. ravnateljica: 04 506 23 11
Tel. tajništvo: 04 506 23 00
Telefon vzgojitelja po 13. uri: 04 506 23 32
e-naslov ravnateljica: mojca.smelcer@scsl.si
e-naslov tajništvo: maja.tolar@scsl.si

http://www.scsl.si
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