
Sobna pravila 

 

• Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti. 

• Soba mora biti urejena in čista; higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami (pospravljena postelja, 

pometena in pomita tla, urejene police in miza, izpraznjen koš...), odpadke so dolžni ločevati. 

• Dežurni dijak sobe odnaša vrečo s smetmi iz sobe v zabojnik za smeti najmanj enkrat tedensko 

(ločeno zbiranje in minimaliziranje odpadkov!). 

• Obveznosti čiščenja in pospravljanja so enakomerno porazdeljene na vse stanovalce sobe. 

• Generalno čiščenje sobe je enkrat tedensko. 

• V sobi se vsi zadržujejo v copatih. Dijaki hranijo čevlje v omarici za čevlje. Le-te naj bodo čiste in 

urejene. 

• Med kurilno sezono naj bo zračenje čim bolj racionalno. Predvsem je potrebno paziti, da so okna ob 

odsotnosti stanovalcev (ko so v šoli, učilnici, doma) zaprta. 

• Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora biti 

stanje takšno, kot je bilo ob prihodu. 

• Vsako okvaro je potrebno takoj javiti vzgojiteljici / dežurnemu učitelju ali hišniku. 

• Dijakom je v sobah zagotovljena zasebnost in pravica uporabe svojega delovnega prostora, postelje 

in ostale opreme. 

• Plakate je dovoljeno pripenjati na stene tako, da se stena ne uničuje. 

• Drugi dijaki, ki bivajo v domu, lahko vstopajo v sobo le, če s tem soglašajo vsi stanovalci sobe in če s 

tem ne motijo izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela. 

• Vzgojiteljica, dežurni učitelj, nočni vzgojitelj in ravnatelj imajo pravico ob vsakem času s 

predhodnim 

trkanjem vstopiti v sobo. 

• Kadar v sobi ni dijakov, je soba zaklenjena, luč ugasnjena in aparati izključeni (za to poskrbi dijak, ki 

gre zadnji iz sobe). 

• Zunanji obiski v sobah so dovoljeni samo sorodnikom - s predhodnim dovoljenjem vzgojiteljice oz. 

dežurnega učitelja. 

• Glasbeni aparati so naravnani na sobno jakost. 

• V času učnih ur (16.00-17.45) ter od 22.00 do 6.00 mora biti v sobi tišina. 

• Ob 22.00 so glavne luči v sobi ugasnjene, nočne lučke so lahko prižgane do 22.30. 



V DOMU SE: 

NE priklaplja likalnikov, električnih peči ter drugih predmetov in aparatov, s katerimi bi lahko 

povzročili 

nesrečo in ogrožali lastno zdravje ali zdravje drugih; 

NE čečka po zidovih; 

NE odmetava predmetov in smeti skozi okno; 

NE kadi, tudi ne na balkonu ali okrog doma; 

NE odnaša jedilnega pribora in ostalega kuhinjskega inventarja v sobo. 


