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1. UVOD 

V Dijaškem domu Lizike Jančar se zavedamo pomena vzgojno-izobraževalnega dela vzgojiteljev, kvalitete 

bivanja dijakov, zdrave in redne prehrane ter aktivnega preživljanja prostega časa skozi različne interesne 

dejavnosti. Vse navedeno je mladostnikom v obdobju odraščanja nujno potrebno in tega se zaveda celotni 

kolektiv Dijaškega doma Lizike Jančar. V Poročilu o pedagoškem delu, smo poskušali prikazati realizacijo 

ciljev in izvedbenih nalog, načrtovanih v LDN za šolsko leto 2017/18. 

Veseli smo, da so zastavljeni cilji doseženi, mnogi od njih celo preseženi. Nujno potrebna energetska 

sanacija objekta je po pridobitvi vseh soglasij prešla v fazo izbire zasebnega partnerja, zato je pričakovati, 

da se bodo gradbena dela pričela in zaključila v šolskem letu 2018/19. Gre za največjo investicijo v dijaški 

dom vse od njegove izgradnje daljnega leta 1977, s katerim bo uporaba doma energetsko ustrezna in s 

katerim se bo domu povrnilo nekdanji blišč in ugled. 

Po svojih najboljših močeh se trudimo izboljševati kvaliteto bivanja v dijaškem domu, bodisi s sanacijo 

obstoječe in dotrajane notranje infrastrukture doma, bodisi z zamenjavo notranje opreme v dijaških 

sobah. Velik poudarek namenjamo varnosti naših dijakov in zaposlenih, zato bo v prihodnjih tednih 

nameščena nova protipožarna centrala ter zunanji videonadzor za varovanje osnovnih sredstev doma. 

Poročilo dokazuje, da je skrbno načrtovano vzgojno-izobraževalno delo in izvedba široke palete aktivnosti, 

omogočila dijakom pridobitev zadovoljivega učnega uspeha, razvoja individualnih potencialov vsakega 

posameznika ter vključenost v domsko skupnost kot celoto. Vzgojno-izobraževalni proces ni bil usmerjen 

zgolj v individualno delo z dijaki, temveč smo si prizadevali karseda veliko število dijakov vključiti v 

interesne dejavnosti kot tudi v nove projekte, začrtane v LDN 2017/18. 

Večji prepoznavnosti Dijaškega doma Lizike Jančar je zagotovo pripomogla tudi prenovljena Celostna 

grafična podoba doma ter nujno potrebna umestitev na svetovni splet. 

  

2.  ORGANIZACIJA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Organiziranost dijaškega doma ter organizacija dela sta postavljena in začrtana v skladu z zakonodajo, ki 

ureja področje vzgoje in izobraževanja. Izpeljane aktivnosti in dejavnosti so potekale ob upoštevanju 

šolske zakonodaje in Vzgojnem programu za dijaške domove Slovenije. V letošnjem šolskem letu je število 

dijakov in dijakinj nekoliko upadlo vendar smo zadržali 10 vzgojnih skupin. Posamezne vzgojne skupine so 

vodili naslednji vzgojitelji: 

1.A  Karin Žvan   1.B  Vesna Veit 

2.A  Marija Dobrić  2.B  Vesna Špes Ciringer 

4.A  Breda Prešern  4.B  Ana Raztresen 

5.A  Nataša Pihler  5.B  Dejan Bulut 

6.A  Edita Urih   6.B  Rasta Vrečko 

Svetovalno delo je izvajala Vlasta Prajnc. 
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2.1. KADROVSKI POGOJI DELA 

Pedagoško področje: 

Na pedagoškem področju je vzgojno-izobraževalno delo izvajalo 10 vzgojiteljev in svetovalna delavka. Ena  

vzgojiteljica je bila zaposlena za določen delovni čas in en vzgojitelj za polovični delovni čas do junija 2018. 

Gospodarsko-upravno področje: 

V gospodarsko upravnem področju je bilo zaposlenih 20 delavcev in ravnateljica. 
 

Na delovnem mestu Ekonom V. imamo zaposleno delavko za 0,50 % in 0,50 %  na delovnem mestu  

kuharski pomočnik II. Na delovnem mestu Knjigovodja V. imamo zaposleno delavko za polovični delovni 

čas (invalid II.  kat.). Na delovnem mestu vratar – nočni varnostnik je zaposlen delavec po pogodbi z Aktivo 

d.o.o.  

Na delovnem mestu informatorja smo v času od 1.1.2018 do 30. 6.2018  imeli zaposlenega Nika Drexler-

ja, znotraj javnih del.  

V šolskem letu 2017/2018 je bilo zaposlenih 31 delavcev. 

  

2.2. MATERIALNI POGOJI DELA 

Dijaški dom Lizike Jančar je bil ustanovljen leta 1977, zato je nujno potreben celovite zunanje in notranje 

prenove. S sanacijo zunanje podobe smo se aktivno začeli ukvarjati oktobra 2016, ko smo vstopili v projekt 

Celovite energetske sanacije objekta Dijaškega doma Lizike Jančar. V začetku decembra 2017 smo na MIZŠ 

poslali Vlogo za neposredno potrditev operacije, ki so nam jo s Sklepom potrdili šele v začetku marca 2018. 

S tem sklepom je dijaški dom pridobil neposredno potrditev operacije, ki bo sofinancirana s sredstvi 

evropske kohezijske politike in s sredstvi integralnega proračuna. V mesecu juniju 2018 smo od Vlade RS 

prejeli še dolgo pričakovani sklep, s katerim smo pridobili soglasje kot drugi javni partner, za sprejem 

odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP za izvedbo projekta v obliki koncesijskega JZP. Po 

pridobitvi Sklepa Vlade RS smo v Uradnem listu objavili Koncesijski akt, dne 6.7.2018 pa prav tako v 

Uradnem listu objavili Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetskega pogodbeništva 

na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor. Odpiranje prijav je potekalo 21.8.2018 ob 10.15 v skladu 

z določili razpisne dokumentacije javnega razpisa.  Na razpis je prispela dokumentacija  prijavitelja PETROL 

d.d., Ljubljana. Dne 12.7.2018 smo od RS prejeli  tudi Odločitev o podpori za operacijo »Celovita 

energetska sanacija DD Lizike Jančar« na osnovi katerega lahko začnemo z gradbenimi deli na samem 

objektu.  

V šolskem letu 2017/18 smo imeli v domu večje število intervencijskih sanacij v skupni vrednosti 

71.681,12€, ki nam jih je pokrilo MIZŠ. S tem denarjem smo intervencijsko: 

 zakrpali raztezno posodo volumna 2.000 litrov,  

 zamenjali elektromehanske ključavnice in vratne kontakte na dvigalu, 

 namestili lovilno napravo in zaviralce hitrosti na dvigalu, 

 nabavili novo protipožarno centralo, 
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 zamenjali počene odtočne litoželezne cevi v kuhinji, kjer so se odpadne vode izlivale v prezračevalne 

jaške jedilnice,  

 v januarju 2018 začeli z večjo sanacijo cevi v kleti (meteorne, kanalizacijske in vodovodne cevi), ki so 

bile zaradi dotrajanosti počene na več mestih, zaradi česa so se fekalije iztekale v instalacijski jašek 

dvigala ter zapolnile vse nižje ležeče jaške,  

 v kuhinji zamenjali dotrajan palični mešalnik in električni ocvrtnik ter 

 v pralnici kupili novi sušilni stroj. 

 

Zaradi dotrajanega pohištva v dijaških sobah smo v mesecu aprilu in juliju prenovili in prepleskali šest 

dijaških sob (201, 411, 517, 707, 708 in 717). Z okrnjenimi finančnimi sredstvi, smo se lotili tudi prenove 

trim kabineta in treh sosednjih prostorov, ki bodo namenjeni orodjarni in slačilnicam za dijake. 

Rok uporabe se je v tem času iztekel tudi protipožarni centrali, ki smo jo zamenjali delno z lastnimi sredstvi 

in delno s sredstvi MIZŠ. Zaradi večje varnosti okrog dijaškega doma ter porasta števila kraj koles dijakov 

in zaposlenih, smo se odločili, da bomo v poletnih mesecih 2018 pred vhode v dom in kolesarnico namestili 

4 nadzorne kamere.  

Tudi v letošnjem letu smo kandidirali s projekti sanacij na področju IVD–ja. Komisija MIZS nam je odobrila 

le sanacijo talnih oblog v 20. dijaških sobah v skupni vrednosti 6. 634,88€.  S tem bodo dijaške sobe dobile 

nove, sodobne laminate. Sanacija sanitarij v dekliškem traktu in nabava novega dvigala žal ni bila 

odobrena. 

Dijaški dom je v letošnjem letu bogatejši tudi za 3 prenosne računalnike in en projektor znotraj projekta 

SIO2020. 

Za izvajanje interesnih dejavnosti ter drugih domskih aktivnosti imamo na razpolago: 

 tri glasbene sobe opremljene s pianini 

 glasbeno sobo z inštrumenti  

 obnovljen fitnes  s plesno sobo v 7. nadstropju 

 foto temnico 

 trim kabinet 

 strelišče 

 likovno učilnico 

 knjižnico s čitalnico v 3. nadstropju 

 atrij 
 

 »Retro soba« v 8. nadstropju 

 večnamenski prostor za družabne igre ter 

      druženje 

 oder za prireditve 

 brezžični dostop do interneta  

 info točko v avli doma 

 galerijski prostor v jedilnici ter avli doma 

 igrišče za košarko, rokomet, odbojko,   

      badminton 

  

 

Potreb in želja naših dijakov in delavcev je mnogo več od sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za šolstvo 

in šport. Zato se z lastnimi sredstvi trudimo vzdrževati 40 let star dom, kjer je vsak dan potrebno kaj 

popraviti, marsikaj starega pa nadomestiti z novim. Skupaj smo si zastavili dolgoročne in kratkoročne cilje 

z enim samim namenom, da damo domu ponoven sijaj, kot ga je nekoč imel. Seznam nabave osnovnih 

sredstev se nahaja v Prilogi 1. 



7 
 

3.  ANALIZA VPISA V DIJAŠKI DOM 

Tako kot vsako leto, smo tudi v preteklem letu izvedli vpis na osnovi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo, 

znanost in šport. Na informativnem dnevu smo staršem in bodočim dijakom predstavili dijaški dom. Pri 

predstavitvi so nam pomagali dijaki, ki so svoje doživljanje življenja v našem domu zelo zavzeto, doživeto 

in pozitivno predstavili. Navdušenje med interesenti je bilo precejšnje, vendar pa so omejitve vpisov na 

posameznih šolah in doseženi rezultati posameznikov vplivali na končno število vpisanih. V začetku 

septembra je bilo vpisanih 270 dijakov, tako smo oblikovali 10 vzgojnih skupin. Do konca meseca 

septembra se je žal izpisalo pet dijakov, tako, da  je bilo 30. septembra vpisanih 265 dijakov. Razlog za 

izpise je bil prešolanje v bližino svojega domačega kraja, izpis iz šole in skupna vožnja s sovaščani. 

Po pravilniku o bivanju dijakov in študentov v dijaških domovih prosta mesta ponudimo Univerzi v 

Mariboru – komisiji za vpis študentov v študentske in dijaške domove ter prosta mesta zasedemo s 

študentkami in študenti, ki želijo bivati v dijaškem domu. Tako je v letošnjem letu pri nas bivalo v povprečju 

33 študentk in študentov 

3.1. ANALIZA VPISA V ZADNJIH PETIH LETIH 
 

Šolsko 
leto 

Število na 
začetku šol. Leta 

 

Primerjava števila 
vpisanih s 

preteklim letom 

Število ob 
koncu šol. 

leta 

Primerjava 
števila v 
začetku 
šol. leta 

Primerjava števila 
ob koncu šol leta v 

primerjavi s 
preteklem letom 

2013/14 262 -20 238 -24 -4 

2014/15 264 +2 238 -26 / 

2015/16 267 +3 244 -23 +6 

2016/17 256* -10 233 -23 -10 

2017/18 265* +9 237 -28 +4 

Tabela 1: Vpis zadnjih petih let (na dan 30.9.)* 

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je krivulja vpisanih v 2017/18 obrnila navzgor in smo vpisali 9 dijakov 

več kot preteklo šolsko leto, na dan 30.9.2017. 

3.2. ŠTEVILO DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

Vzgojna 

skupina 

Začetek šolskega 

leta  

Prvo ocenjevalno 

obdobje 

Drugo ocenjevalno 

obdobje 

Osip dijakov po skupini  

1.A 27 27 23 4 

1.B 25 22 22 3 

2.A 27  25 24 3 

2.B 29 28 26 3 

4.A 26 25 24 2 

4.B 28 27 24 3 

5.A 28 27 27 1 

5.B 20 19 19 1 
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6.A 27 25 21 6 

6.B 28 28 27 1 

SKUPAJ 265 253 237 28 (10,5%)  

Tabela 2: Število dijakov v šolskem letu 2017/18 (na dan 30.9. 2017) 

Med letošnjim šolskim letom se je do konca junija 2018 iz doma izpisalo ali bilo izključenih 28 dijakov 

(10,5%). Na prosta mesta smo med šolskim letom vpisovali dijake, zato se je število skozi vse leto 

spreminjalo. Pojav upada dijakov je bil pričakovan, zato smo posebno pozornost namenili individualnemu 

delu z dijaki. Ob napovedanem odhodu so vzgojitelji in svetovalna delavka opravili razgovore o vzrokih 

odhoda, skupaj iskali rešitve, saj smo se zavedali, da zmanjšanje števila dijakov pomeni tudi zmanjšan 

prihodek.  Glavni vzroki za prekinitev bivanja v domu so: 

 ugodne prometne povezave (avtobus, vlak) ter osebni prevozi, 

 subvencionirani prevozi, 

 slabše socialno stanje družin iz pomurske in podravske regije, 

 slaba štipendijska politika oz. neusklajenost posameznih ministrstev za koriščenje subvencije za     

prehrano, 

 neupoštevanje domskih pravil in 

 domotožje. 

V tem šolskem letu je 11 dijakov prejemalo subvencijo oskrbnine v skladu z Zakonom o subvencioniranju 

bivanja za družine, kjer biva več otrok v DD. Prav tako se je povečalo število dijakov iz socialno ogroženih 

družin, ki so pridobivali finančna sredstva s pomočjo projekta Botrstvo. Takšnih dijakov je bilo v letu 

2017/18 osem, kar znaša skupno 12.300€. 

3.3.  STRUKTURA DIJAKOV PO ŠOLAH, LETNIKIH IN PROGRAMIH  

Dom se nahaja v neposredni bližini srednjih šol (Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za oblikovanje, 

II. gimnazija Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor).  V domu pa bivajo tudi dijaki, ki 

obiskujejo srednje šole na drugi strani reke Drave. 

 

Šola Letnik Skupaj 

 1 2 3 4 5  

Biotehniška šola Maribor 2     2 

II. gimnazija Maribor 4 5 4 6  19 

III. gimnazija Maribor 1 1    2 

Izobraževalni center Piramida Maribor, 

Srednja šola za prehrano in živilstvo 

16 13 11 4 6 50 

Konservatorij za glasbo in balet Maribor  1 1   2 
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Lesarska šola Maribor, Srednja šola 1   1  2 

Prva gimnazija Maribor 1  1   2 

Prometna šola Maribor, Srednja prometna 

šola in dijaški dom 

 1    1 

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor   1  1 2 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor 2  1 1  4 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 40 34 27 8  109 

Srednja trgovska šola Maribor 1  2  1 4 

Srednja ekonomska šola Maribor 1     1 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola 

Maribor 

9 18 15 18 1 61 

Srednja elektro-računalniška šola Maribor    1  1 

Tehniški šolski center Maribor, Srednja 

strojna šola 

1 2    3 

SKUPAJ 79 75 63 39 9 265 

Tabela 3: Dijaki po letnikih in šolah (na dan 30.9.2017) 

3.4. FORMIRANJE VZGOJNIH SKUPIN 

Pri razporeditvi dijakov v vzgojne skupine smo upoštevali naslednja pedagoška načela: 

 Načelo heterogenosti glede starosti (vpliv starejših dijakov, pomoč pri vključevanju novincev v   

        domsko življenje in novo šolsko okolje). 

 Načelo heterogenosti po različnosti šol (dijaki, ki obiskujejo zahtevnejše programe lahko s svojim 

znanjem nudijo učno pomoč in običajno s svojimi učnimi in delovnimi navadami pozitivno vplivajo na 

dijake, ki obiskujejo manj zahtevne programe).   

 Vzgojitelji prevzamejo dijake, ki so bili vključeni v njegovo vzgojno skupino že preteklo leto,  

        razen, če dijak želi spremeniti vzgojno skupino. 

 Upoštevanje želja dijakov, ki jih izrazijo ob vpisu v dijaški dom. 

 

V tretje in sedmo nadstropje smo namestili dijake in dijakinje, ki so bili vključeni v posamezne vzgojne 

skupine, vendar zaradi premajhnega števila sob v posameznih nadstropjih, zaradi želje po nastanitvi v 

dvoposteljnih ali enoposteljnih sobah, niso mogli bivati v nadstropjih, kjer je bila nameščena matična 

vzgojna skupina. Dijakinje in dijaki so bili razporejeni v dvoposteljnih ter triposteljnih sobah. V posameznih 

primerih so se dijaki in študentke lahko odločili tudi za enoposteljno sobo. 

3.5. SPREJEM ŠTUDENTOV 

Prosta mesta smo oddali študentom Univerze v Mariboru. V domu so bivale predvsem študentke, ki 

obiskujejo Visoko zdravstveno šolo v Mariboru, saj je šola v neposredni bližini našega doma in v tem 
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šolskem letu prvič tudi petim študentom. Od 40. vpisanih študentov je bilo pet študentov višjih šol. 

Študenti so bili nameščeni v VIII. nadstropju, ambulantnih prostorih ter v začetnih mesecih tudi v prostorih 

za goste. Proste kapacitete v pritličju in VIII. nadstropju smo občasno namenjali za goste ob vikendih. 

Mesec Število študentov 

oktober 39 

november 37 

december 38 

januar 36 

februar 36 

marec 33 

april 26 

maj 26 

junij 25 

Tabela 4: Število študentov po mesecih 

Število študentov je po februarju upadlo,  ker se je ponovno odprl študentski dom št 7, ki je bil v obnavljanju.  

Veliko je povpraševanje po sobah s posebnim vhodom (ambulanta), kjer pa je žal število mest omejeno.  

 

4. REALIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Poslanstvo doma temelji na zagotavljanju optimalnih pogojev za vse dijake in dijakinje, ki bivajo v dijaškem 

domu. Zaposleni se zavedamo, da dijaški dom na nek način nadomesti družinsko vzgojo in je pomemben 

dejavnik v procesu socializacije mladega človeka. 

 Za uspešno vzgojno-izobraževalno delo je potreben strokovni pristop vzgojitelja, kar vključuje dobro 

poznavanje dijakov, njihovega socialnega okolja v katerem je potekala primarna socializacija, pristnost, 

osebni vzgled vzgojitelja ter njegova pozitivna naravnava. Poleg strokovnosti je za dobro delo potrebno še 

veliko osebnostne angažiranosti ter občutka za delo z mladimi. 

Znotraj vzgojnih skupin (dalje VS) so vzgojitelji obravnavali naslednje vzgojno izobraževalne teme: 

 Življenje v dijaškem domu (domski re, predstavitev projektov in aktivnosti v domu) 

 Medosebni odnosi 

 Požarna varnost 

 Kultura pitja čaja 

 Skrb za ptice pozimi 

 Zdravilna zelišče 

 Dan žena in pravice žensk 

 Haiku poezija 

 Vloga mladostnika 

 Pomen sprotnega učenja in tehnike učenja 

 Bralne navade 

 Nevarnost pirotehničnih sredstev 

 Nevarnosti in pasti interneta 

 Zdrava prehrana 

 Kajenje – razvada današnjega dne 

 Dobrodelnost 
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 Bonton in urejenost 

 Pomen gibanja za življenje 

 Učna in vzgojna problematika 

 Samopoškodovanje in agresivno vedenje 

 Miti o kajenju 

 Boj proti revščini 

 Dan Zemlje 

 Sonce – prijatelj ali sovražnik 

 Energijske pijače 

 Leteči avtobus – slepi in slabovidni 

 Lik Lizike Jančar 

 Kontracepcija in varna spolnost 

 Alkohol – zabava ali težava 

 Analiza učnega uspeha 

Na sestankih VS so se oblikovale ideje in predlogi, ki so jih predstavniki VS posredovali domski skupnosti 

(dalje DS), obravnavali pa so se na sestankih tudi sklepi, ki so bili sprejeti na DS. 

4.1. REALIZACIJA PREDNOSTNIH CILJEV 

Pri realizaciji vzgojno-izobraževalnega delovanja smo izhajali iz osnovne vloge dijaških domov, zato je 

proces vzgoje in izobraževanja izhajal iz naslednjih prednostnih ciljev: 

4.1.1. Povečanje vpisa novincev in osebna integracija le teh 

V začetku septembra so vzgojitelji izpeljali individualne razgovore z novinci in skupaj so pripravili 

individualni načrt (cilji na učnem področju, interesne dejavnosti in zanimanja, ozaveščanje šibkih in močnih 

področij, socialna povezanost, …). Vsi novinci so bili vključeni v projekt Tutorstvo, kjer so jim bili v pomoč 

dijaki in dijakinje višjih letnikov. Vzgojitelji so dijake motivirali za razvijanje individualnih interesov, se 

udeleževali domskih aktivnosti in prireditev ter aktivno preživljali prosti čas. Večina novincev se je hitro 

vključila in integrirala v svoje VS in življenje v domu, kjer vlada pozitivna klima. V letošnjem letu je bilo v 

projekt Tutorstvo vključenih cca. 100 dijakov. 

V drugem ocenjevalnem obdobju so vzgojitelji novincem začeli prepuščati več samostojnosti in jih navajati 

na vztrajnost in samodisciplino. Samodisciplina je veščina, ki se jo otrok nauči, ko je majhen, zato je bilo 

vzorce nediscipline težje uravnavati. Pri dnevnem vzgojnem delu so jih učili ustreznih načinov 

komunikacije in drugih socialnih veščin. Veliko časa so vzgojitelji namenili tudi dijakom pri najstniških 

težavah.   

Šolsko leto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Delež vpisanih novincev  96 96 91 101 

Skupni delež vseh dijakov  262 256 265 275 

Pričakovana vrednost 

novincev 

/ 98 100 102 

Pričakovana vrednost vseh 

dijakov 

/ 258 260 262 

Realizirano / / Delno 

realizirano 

Realizirano 

Tabela 5: Število novincev/vseh dijakov (15.9.2018) 
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4.1.2. Učni uspeh 

Eden izmed prednostnih ciljev na nivoju izobraževanja, je bil izboljšanje učnega uspeha. Doseganje tega 

cilja smo dosegali z naslednjimi nalogami: 

 ugotavljanje predznanja pri novincih, 

 pomoč dijakom pri premagovanju učnih težav, 

 učne ure novincev in negativno ocenjenih dijakov v učilnicah, pod nadzorom vzgojiteljev, 

 spremljanje urejenosti zapiskov, 

 preverjanjem osvojenega znana, 

 načrtovanjem ciljev glede uspeha v šoli, 

 evalvacija zastavljenih ciljev, 

 vključitev svetovalne delavke pri dijakinjah, ki potrebujejo več spremljanja in podpore, 

 sodelovanje s šolami in starši. 
 

 

Prizadevanja pedagoških delavcev in nekaj vnesenih sprememb (skupno učenje v učilnicah) so se  pokazala 

za uspešna saj je 91% dijakov uspešno opravilo svoje šolske obveznosti že ob koncu pouka in 98,3% ob 

zaključku šolskega leta.   

 

Učni uspeh dijakov ob koncu pouka 

VS Št. dijakov Pozitivno ocenjeni % Negativno ocenjeni % 

1A 23 21 91,0 2 8,0 

1B 22 20 91,0 2 9,0 

2A 24 23 96,0 1 4,0 

2B 26 23 88,0 3 12,0 

4A 24 21 88,0 3 12,0 

4B 24 22 92,0 2 8,0 

5A 27 25 93,0 2 7,0 

5B 19 15 79,0 4 21,0 

6A 21 19 90,0 2 10,0 

6B 27 25 93,0 2 7,0 

Skupaj 237 214 90,1 23 9,9  

Tabela 6: Učni uspeh dijakov ob koncu pouka po skupinah  
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Graf 1: Učni uspeh dijakov ob koncu pouka po skupinah  

 

Negativne ocene po predmetih  

VS 1.neg 
ocena 

2.neg. 
oceni 

3.neg 
ocene 
in več 

MAT SLJ TJA Narav. 
pred 

Družb. 
pred. 

Strok. 
pred. 

Skupaj 
neg. 

dijakov 

Neocen. 
dijaki 

1A  1 1 1 1  1  1 2  

1B  1 1 1 2    2 2  

2A  1  1 1     1  

2B 3   1 2     3  

4A 1    1     1 2 

4B 1  1 2    1 1 2  

5A 2   2      2  

5B 2 2  2 1    2 4  

6A 2     1 1   2  

6B 1 1   1 1   1 2  

Skupaj 13 6 3 10 9 2 2 1 7 21 2 
   

Tabela 7: Negativne ocene po predmetih 

V primerjavi z lanskim šolskim letom se je odstotek negativno ocenjenih dijakov ob koncu pouka zmanjšal 

za 5%, kar je dober pokazatelj, da smo na pravi poti pri začrtanih nalogah za dosego dobrega učnega 

uspeha naših dijakov.  

Največ težav so imeli dijaki ponovno pri slovenskem jeziku in matematiki čeprav se je v primerjavi z lanskim 

letom le ta znižal za približno tretjino. Pedagoški delavci v svojih poročilih navajajo vzroke za vsakega 
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neuspešnega dijaka posebej. Če lahko povzamem mnenja naših vzgojiteljev so najpogostejši razlogi za 

neuspeh 22 dijakov naslednji: 

 slabša notranja motiviranost za šolsko delo, 

 izogibanje šolskim obveznostim, 

 ne obiskovanje pouka (starši pišejo opravičila čeprav so dijaki med tednom v domu), 

 neurejeni šolski zapiski, 

 dijaki so brez učnih in delovnih navad, 

 daljše odsotnosti nekaterih dijakov od pouka zaradi zdravstvenih težav, 

 dijaki z večjimi učnimi težavami, 

 dijaki s posebnimi potrebami, 

 neredno obiskovanje oz ne obiskovanje učne pomoči v domu in šoli, 

 slabše branje in posledično bralno razumevanje pri dijakih poklicnih programov, 

 kampanjsko učenje, 

 slabša socialna vključenost in težave pri komunikaciji z odraslimi, 

 težave v domačem okolju in 

 dijaki iz tuje govorečega območja in posledično slabše poznavanje slovenskega jezika (dijak tujec). 

Doseženi rezultati kažejo, da bomo v naslednjem šolskem letu nadaljevali pot po zastavljenih smernicah. 

Tudi letos se je izkazalo, da je organizirana učna pomoč eden tistih mehanizmov, ki prispeva k doseganju 

željenih ciljev in uspešnemu zaključku šolanja za vsakega dijaka. Pri tem ne mislimo samo na organizirano 

učno pomoč, ki jo izvajajo vzgojitelji temveč tudi na pomoč in svetovanje, ki se izvaja v okviru tutorstva. 

Tutorstvo, ki ga je vodila Edita Urih in smo ga izvajali v okviru projekta, je pokazalo, da medsebojna pomoč 

in podpora dijakov pozitivno vpliva na šolsko delo, vzpodbuja učenje ter vpliva na rezultate šolskega dela. 

Vzpodbujanje medsebojne pomoči, svetovanja postavlja dijake v aktivno vlogo, hkrati pa na nevsiljiv način 

usmerja njihovo aktivno delovanje v smeri pridobivanja novih vedenj in znanj, kot tudi učenja ter lastne 

osebnostne rasti. 

Učni uspeh dijakov ob koncu šolskega leta 

VS Št. dijakov Pozitivno ocenjeni % Negativno ocenjeni % 

1A 23 22 96,0 1 4,0 

1B 22 22 100 0 0 

2A 24 24 100 0 0 

2B 26 26 100 0 0 

4A 24 23 96,0 1 4,0 

4B 24 23 96,0 1 4,0 

5A 27 27 100,0 0 0 

5B 19 18 95,0 1 5,0 

6A 21 21 100,0 0 0 

6B 27 27 100,0 0 0 

Skupaj 237 233 98,3 4 1,7 

Tabela 8: Učni uspeh dijakov ob koncu šolskega leta po skupinah  

 



15 
 

 

 

 

Graf 2: Učni uspeh dijakov ob koncu šolskega leta po skupinah  

Na učne rezultate dijakov ob koncu šolskega leta smo lahko ponosni saj ocenjujemo, da je glede na 

populacijo, njihove učne navade, predvsem pa na njihovo predznanje, mogoče zaključiti,  da so dijaki 

merjeno na pridobljeno znanje, njihov osebni razvoj, pridobili in napredovali. Učni uspeh je ob  koncu 

šolskega leta za  dober odstotek boljši od lanskega - 98,3% 

Čeprav smo doseženega rezultata veseli, je naša usmeritev naravnana v uspešno zaključevanje letnikov in 

šolanja brez popravnih izpitov. Še naprej bomo izvajali začrtane aktivnosti v smeri motiviranja dijakov in 

učno pomoč. Dijakom, ki jih čakajo popravni izpiti skušamo pomagati z dodatno učno pomočjo in jih ciljno 

usmerjeno motiviramo pred zaključkom pouka za pripravo na spomladanske in jesenske obveznostni. 

Šolsko leto 
Konec pouka Konec šolskega leta Pričakovana vrednost (96%) 

2015/16 
91,4 % 96,8 % Realizirano 

2016/17 
85,4% 97,0% Realizirano 

2017/18 
90,1% 98,3% Realizirano 

Tabela 9: Učni uspeh dijakov  

 

4.1.3. Aktivo preživljanje prostega časa (Razvijanje zdravega načina življenja) 

Eden izmed prednostnih ciljev je aktivno preživljanje prostega časa naših dijakov. Petnajst  interesnih 

dejavnosti (dalje ID) je bilo organiziranih z namenom, da lahko dijaki razvijejo svoje sposobnosti in 

potenciale ter ustvarjalnost. So tudi idealna priložnost za učenje aktivne izrabe prostega časa ter priložnost 

za vseživljenjsko učenje. Organizirane ID so imele izobraževalni, kulturni, ustvarjalni, informativni ter 

sprostitveni značaj in so ga izvajali vzgojitelji. 
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Vso pedagoško osebje se zelo trudi, da bi čim več dijakov motivirali za obisk ponujenih ID. V primerjavi z 

lanskim šolskim letom se je število aktivnih dijakov v ID, projektih kot tudi na prireditvah znotraj doma 

povečalo. 

Tako kot v preteklem letu so tudi letos v ospredju aktivnosti povezane s športom in kulturo.  Za aktivnosti 

na športnem področju je skrbela Vesna Veit.  V zimskem času so naši dijaki obiskovali telovadnico na 

Srednji zdravstveni in kozmetični šoli, kjer so lahko trenirali košarko, nogomet in odbojko. V letošnjem letu 

so naši dijaki prvič lahko obiskovali tudi domski fitnes, ki je bil v popoldanskih urah precej obiskan. Pod 

vodstvo Vesne Veit so naši fantje po dolgem času ponovno osvojili zlato v košarki na 56. Domijadi, ki se je 

odvijala na Rogli, v mesecu aprilu 2018.  

Tudi letos so imeli naši dijaki možnost brezplačnega obiskovanja gledaliških in lutkovnih predstav, za kar 

je poskrbela Karin Žvan.  

V dijaškem domu ima pomembno mesto tudi Prostovoljstvo pod mentorstvom Vlaste Prajnc. V okviru 

prostovoljskega dela je pet dijakinj obiskovalo starostnike v domu Danice Vogrinec. Naša dekleta so 

starostnikom popestrila monotonost dneva in dobro vplivala na njihovo psihično počutje. Skupno je bilo v 

tem šolskem letu opravljenih 60 ur prostovoljskega dela v domu starostnikov. 

V tem šolskem letu je kot zunanji sodelavec prihajal v dom g. Slavko Senica  in opravil 40 ur prostovoljskega 

dela za urejanje ozvočenja. Pri tem so mu pomagali tudi naši dijaki, ki so poskrbeli za posodobljeno 

ozvočenje v mladinski sobi in v Retro kotičku. 

V nadaljevanju je predstavljen pregled organiziranih in realiziranih aktivnosti. Poročila so pripravili 

pedagoški delavci, ki so vodili, spremljali in realizirali posamezne dejavnosti. 

Interesna dejavnost Število dijakov / Odstotek dijakov 

Likovni krožek 12 

Lutkovni krožek 12 

Novinarski krožek Ni bil realiziran 

Računalništvo 1 

Strelstvo 4 

Foto krožek 7 

Namizni tenis 9 

Badminton 2 

Nogomet 16 

Košarka 10 

Druženje s starostniki 7 

Ustvarjalnice 35 

Odbojka 10 

Skupaj 106 (40,0%) 

Tabela 10: Obisk dijakov na ID 
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Domske prireditve   

Datum izpeljave 

 

Število aktivnih 

dijakov 

 

Delež dijakov 

(%) 

Dan novincev 6.11.2018 102 38,5 

Skupine se predstavijo 27.3.2018 93 35,1 

Slovo maturantov 14.5.2018 59 22,3 

Otvoritev razstave Lijalent 20.9.2017 8 3,0 

Novoletna večerja 13.12.2017 202 76,2 

Tabela 11: Obisk dijakov na prireditvah doma 

 

 

Domske aktivnosti 

 

Datum izpeljave 

Ogled mesta Maribor s profesorjem zgodovine Igorjem Vodnikom 4.9.2017 

14.9.2017 

Ogled razstave Mostov fptografa Gera Angleitnerja v razstavišču IEI 14.9.2017 

Hranjenje labodov 14.9.2017 

Tek ob reki Dravi 14.9.2017 

Jesenska dekoracija  - jedilnica 15.9.2017 

Otvoritev razstave Lijalent 2017 in foto razstave Maribor by night 20.9.2017 

Gobarska razstava v sodelovanju z Gobarskim društvom lisička  28.9.2017 

Odprtje fotografske razstave Maribor by night 20. 9. 2017 

Mandala za Maribor  21. 9. 2017 

Sprehod na  5.10.2017 

Kostanjev piknik 18. 10. 2017 

Ogled predstave v SNG - Silfida 14. 11. 2017 

Ogled lutkovne predstave – Rdeča Kapica 15.11.2017 

Ogled kino predstave Carrie pilby  23. 11. 2017 

Tržnica znanja  

9. 11. 2017 

29.11.2017 

9.1.2018 

Izdelava izdelkov iz Das mase - delavnica 18. 11. 2017 

Lik lizike Jančar - delavnica 23. 11. 2017 

Čistilna akcija – grabljanje listja 21.11.2017 

Razstava plakatov SNG - AVLA 22.11.2017 

Delavnica –Izdelava okraskov 28. in 29. 11.2017 

Ogled predstave v SNG – Walking Mad 29.11.2017 

Predavanje o varni vožnji in pitju alkohola  30.11. 2017 

Novoletna dekoracija - jedilnica 30. 11. 2017 

Likovne delavnice 30.11.2017 

Ogled predstave v SNG - Malomeščanska svatba 30.11.2017 
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Sveča iz čebeljega voska - delavnica 6.12.2017 

Praznična peka peciva 7.12.2017 

Ogled predstave v SNG - Hamlet 18.12.2017 

Dišeča kopalna sol, piling, dišeče pomaranče - delavnica 21.12.2017 

Spomladanska dekoracija - jedilnica 1.2.2018 

Literarni večer - Ta veseli dan kulture v knjižnici   8. 2. 2018 

Pustni ples v maskah  13. 2. 2018 

Drsanje  14. 2. 2018 

Čajanka in zdravilna zelišča 21. 2. 2018 

Domsko prvenstvo v namiznem tenisu            1.3.2018 

Pogostitev dijakov – informativni dan 5. 3. 2018 

Čajanka in delavnica 7.3. 2018 

Ogled predstave v SNG – Leva, desna, leva, desna 8.3.2018 

Ogled filma v knjižnici 14.3.2018 

Regijsko tekmovanje v namiznem tenisu 15.3.2018 

Lizika za verz 21.3.2018 

Kontracepcija in spolne prenosljive bolezni 26.3.2018 

Fotografska razstava »Bavarski Gozd« 28.03.2018 

Fotografska razstava »Fotografije v okvirju« 29.03. 2018 

Barvanje pisanic - delavnica 29.03. 2018 

Čistilna akcija 
10.4.2018 

21.4.2018 

Ogled predstave v SNG - Mesečnica 10.4.2018 

Pomlad v laseh 10.4.2018 

Premiera lutkovne predstave 11.4.2018 

Čajanka in haiku poezija 17. 4. 2018 

Bowling za dijake  25. 4. 2018 

Lutkovne delavnica za otroke 9. 5. 2018 

Čiščenje arhiva 22.5.2018 

Ogled predstave v SNG - Titanik 22.5.2018 

Čiščenje ribnika   24.5.2018 

Domača večerja 5.6.2018 

Rekreacijsk sprehod na Mariborski otok  7.6.2018 

Piknik- lutkovna delavnica 20.6.2018 

Opremljanje fitnesa in trim prostora Vse leto 

Tabela 12: Obisk dijakov na aktivnostih doma 

 

Kot je razvidno iz tabel št. 10. , 11. in 12. se število aktivnih dijakov v ID in ostalih domskih aktivnostih giblje 

okrog 40%. Veliko zanimanje za obiskovanje različnih ponujenih aktivnosti, prireditev in ID gre pripisati 

dobri atmosferi v domu, ki jo delno lahko pripišemo tudi mešani populaciji in predvsem motivaciji 
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posameznih vzgojiteljev. Vrednost interesnih dejavnosti in ostalih domskih aktivnosti  je predvsem v 

vseživljenjskem učenju in koristni izrabi prostega časa. Zelo radi so se dijaki udeležili različnih delavnic, 

predavanj, druženj (piknik, slovo maturantov, dan novincev, skupine se predstavijo), obiskali kino ali 

gledališče ter se sprostili ob drsanju.   

Pedagoški delavci si zelo prizadevajo, da bi se čim več dijakov vključilo v organizirane dejavnosti, da bi s 

tem preprečili sedenje pred računalniki. 

4.1.4. Upoštevanje domskega reda 

Obdobje pubertete je za mladostnika izjemno težavna stopnja osebnostnega razvoja. Prav zaradi tega v 

tem obdobju veliko krat pride do negativnih odstopanj v vedenju dijakov. Pedagoško delovanje naših 

vzgojiteljev je zato usmerjeno predvsem na preventivno delo in razvijanje odgovornosti. Tako so na 

sestankih vzgojnih skupinah potekali številni razgovori o smiselnosti domskega reda ter nujnosti 

upoštevanju le-tega. Upoštevanje dogovorjenih pravil je nuja za razvoj samodiscipline in medsebojno 

sožitje.  

Vzgojni ukrepi 

Z dijaki, ki so se težje prilagodili domskemu redu, so vzgojitelji vodili individualne razgovore. V primerih, 

ko so se kršitve pri posameznikih, kljub načrtovanemu individualnemu strokovnemu delu ponavljale 

oziroma stopnjevale, so bili izrečeni tako pisni opomini vzgojitelja kot tudi ukori.  Pri izrekanju vzgojnih 

ukrepov se poslužujemo tudi alternativnih vzgojnih ukrepov, saj iz prakse ugotavljamo, da imajo prav ti 

vzgojni ukrepi pri nekaterih dijakih pozitiven učinek. Pri izrekanju vzgojnih ukrepov so bili vključeni tudi 

starši. Za alternativne vzgojne ukrepe smo se v sodelovanju s starši odločili v primerih, kjer smo bili mnenja, 

da bodo le-ti nanje učinkovali pozitivno. V dveh primerih so žal izrekli tudi vzgojni ukrep začasne prekinitve 

bivanja v dijaškem domu. 

Vzgojna skupina Pisni opomin vzgojitelja Ukor vzgojitelja Alternativni vzgojni ukrep 

1.A  1  

1.B 2 1 1 

2.A 2   

2.B 2 2 2 

4.A   2 

4.B  3  

5.A 2 1 1 

5.B    

6.A 3 2  

6.B 1 1  

Skupaj 12 11 6 

Tabela 13: Vzgojni ukrepi 
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Razlogi za vzgojne ukrepe so bile kršitve domskega reda, od lažjih prekrškov do težjih kršitev: 

 večerne zamude, 

 neupoštevanje domskega reda, 

 uživanje alkohola v dijaškem domu, 

 prihod v dijaški dom v vinjenem stanju, 

 neprimeren in nespoštljiv odnos do sovrstnika oz. zaposlenega in 

 nedovoljen izhod preko noči. 

Alternativni ukrepi so bili čiščenje okolice in skrb za urejenost jedilnice. 

Pohvale in nagrade 

Za uspešno in aktivno sodelovanje v domskih aktivnostih ter interesnih dejavnostih, podeljujemo dijakom 

nagrade in pohvale. Predloge za nagrade posredujejo dijaki vzgojnih skupin in vzgojitelji. Tudi v letošnjem 

letu smo posvetili precej pozornosti podeljevanju priznanj, nagrad. Pri izrekanju pohval smo dosledneje 

upoštevali oblikovane kriterije. Iz tabele št. 14 je opazno večje število podeljenih pohval in priznanj kot 

preteklo šolsko leto, kar pomeni, da so se dijaki na različnih področjih bolj aktivno vključevali v domsko 

življenje in razvijali čut za sočloveka, sovrstnika. 

Vzgojna skupina Ustna pohvala Pisna pohvala Priznanje Nagrada 

1.A  3 1 3 (2 knjižni) 

1.B 1 2  1 (knjižna nagrada) 

2.A  1   

2.B 1 4 2  

4.A   5 1 (knjižna nagrada) 

4.B   2  

5.A  4 3  

5.B 1  4  

6.A  6  2 (knjižna nagrada) 

6.B 1 3 9 3 (knjižna nagrada) 

Skupaj 4 23 26 10 

Tabela 14: Pohvale in priznanja 

Dijaki so prejeli pohvale in nagrade zaradi: 

 večletnega aktivnega sodelovanja v lutkovnem krožku, 

 doseženega 1.mesta na državnem tekmovanju v košarki (Domijada), 

 doseženega 3.mesta na državnem likovnem natečaju (Domijada), 

 doseženega 2.mesta na državnem foto natečaju (Domijada), 

 sodelovanje na državnem foto natečaju (Domijada), 

 aktivnega sodelovanja na kulturnih prireditvah na nivoju doma, 

 doseženega 2. mesta na državnem tekmovanju v streljanju z zračno puško, 

 aktivnega sodelovanja na vseh delovnih akcijah v domu, 
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 celoletne učne pomoči sošolki, 

 večletne aktivnosti v VS, 

 za večletno prostovoljno delo v projektu medgeneracijskega sodelovanja in 

 dvoletnega predsedovanja VS. 

 

4.2. UČNA POMOČ VZGOJITELJEV 

Vzgojna 

skupina 

MAT SLJ TJA FIZ KEM Nar. pred. Druž. pred. Strok. pred. 

1.A  3   1  5 5 

1.B         

2.A  26      7 

2.B 61    3    

4.A 2 3 3  1 4 6 3 

4.B  4    3 4 3 

5.A  3 2   2 1 2 

5.B   12     7 

6.A 40   13 2   1 

6.B           2  15  

Skupaj 
(%) 

103 

38,9% 

39 

14,7, % 

17 

6,4% 

13 

4,9% 

9 

3,4% 

9 

3,4% 

31 

11,7% 

28 

10,6% 

Tabela 15  : Število dijakov, ki so obiskovali učno pomoč 

V primerjavi z lanskim šolskim letom je upadel delež učne pomoči pri vseh predmetih razen pri predmetu 

kemija, kjer je narastel za 2 %. Presenetljivo je, da se je povečala medvrstniška pomoč znotraj Tutorstva in 

tudi učni uspeh ob koncu šolskega leta je za 6% boljši kot ob istem času lani. 

4.3. PROJEKTI V 2016/17 

4.3.1. PROSTOVOLJSTVO  

Mentorica: Vlasta Prajnc 

Dijaki skozi prostovoljsko delo pridobivajo koristne 

življenjske izkušnje, saj jim omogoča vsestransko 

dozorevanje in s tem priprave na  življenje in konstruktivno 

reševanje lastnih življenjskih problemov. Mladi skozi pristen 

človeški odnos spoznavajo, dojemajo in tudi doživljajo 

pomembne vrednote, kot je ljubezen do sočloveka, 

samospoštovanje in spoštovanje drugih, zaupanje vase in 

zaupanje v druge, zanesljivost, sprejemanje samega sebe in drugih…  
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Pomembno vlogo pri motivaciji dijakov za prostovoljsko delo imajo vzgojitelji, ki dobro poznajo svoje dijake 

in prepoznajo v njih kvalitete, ki so potrebne za vključitev: zanesljivost, odprtost, altruizem, empatijo…. 

V okviru prostovoljskega dela so dijaki obiskovali starostnike v domu Danice Vogrinec. Stanovalci doma se 

odločajo za druženje z mladimi, ker jih zanima mlada generacija, in radi predajajo svoje izkušnje  in 

modrosti mladim. Mladi jim popestrijo monotonost dneva in dobro vplivajo na njihovo psihično počutje. 

Skupno je bilo v tem šolskem letu opravljenih 60 ur prostovoljskega dela, sodelovalo je pet in kasneje tri 

dijakinje. 

Zunanji sodelavec je opravil 40 ur prostovoljskega dela za urejanje ozvočenja. Okoli 30 ur so dijaki opravili 

v sodelovanju z zunanjim sodelavcem za posodabljanje ozvočenja in aktivnosti v retro kotičku.  

4.3.2. TUTORSTVO 

Mentorica: Edita Urih 

Na začetku leta se je k Tutorstvu prijavilo 119 dijakov. Številka se med letom spreminjala, nekateri dijaki  

so se med letom izpisali, nekateri dijaki so se vpisali med šolskim letom (ti imajo raznovrstne težave) in 

smo jih naknadno vključili v Tutorstvo. Tutorstvo je ekipni projekt in je odvisen od vsakega vzgojitelja 

posebej. Zato je posebej pomembna začetna izbira tutorskih parov, da odgovorni starejši dijaki stojijo ob 

strani novincem.  

Plan dela je bil realiziran razen zaključne pogostitve s torto, ki smo jo zaradi množice prireditev prestavljali 

(dogovor na strokovnem aktivu) in na koncu tudi dokončno odpovedali. 

Načrt dela in realizacija: 

1.  Predstavitev projekta staršem na roditeljskem 
sestanku za novince 

Vzgojitelji Avgust 2017 

2.  Animacija vzgojiteljev Edita Urih 
 

September 2017 

3.  Razpis za prostovoljno tutorstvo, animacija za 
tutorstvo in  
Zbiranje prijavnic za tutorstvo 

Edita Urih 
Vzgojitelji 

Do 20. Septembra 
2017 

4.  Delavnica - naloge tutorjev in novincev, osnove dobre 
komunikacije, naloge tutorjev in novincev 

Edita Urih 19. 9. 2017 

5.  Kostanjev piknik, druženje v naravi, zabavne igre Edita Urih 
Vesna Veit 

Oktober 2017 
18. 10. 2017 

6.  Ogled kino predstave - Carrie pilby  
(druženje in vzdrževanje dobrih odnosov) 

Karin Žvan 
Edita Urih  

23. 11. 2017 
 

7.  Drsanje (druženje in vzdrževanje dobrih odnosov, 
športna aktivnost) 

Edita Urih 
Vesna Špes 
Ciringer 

14.2.2018 
 
 

8.  Zaključek – pogostitev s torto Edita Urih 
Ravnateljica 

Odpadlo 

Tabela 16  : Aktivnosti znotraj Tutorstva 
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4.3.3. LIK LIZIKE JANČAR 

Mentorica: Nataša Pihler  

V mesecu novembru (23. 11.2017) smo s  kulturno 

prireditvijo Lik Lizike Jančar dijake in zaposlene  seznanili s 

časom v katerem je živela Lizika Jančar, junakinja, po kateri 

nosi naš dijaški dom ime. Gaja Kučan in Anja Fras sta s svojim 

pripovedovanjem, o takratnem času, prigodah mladine, 

njihove razne akcije v najtežjem času njihovega življenja – 

vojni, dijake pripravili do razmišljanja in primerjave z današnjo mladino. Predvsem o tem, čemu so se danes 

pripravljeni odpovedati za boljši jutri. Pogledali smo si tudi film posnet ob obisku domačije, kjer je bila 

Lizika ubita. Prisluhnili razmišljanju nekdanjih dijakinj našega doma o odgovornosti, strpnosti in 

medsebojnem spoštovanju. Prisotnih 18 novincev je, kasneje, po prireditvi še vedno razmišljalo o 

preteklosti, moralnih vrednotah, odgovornosti ter primerjalo življenje tedanje mladine z današnjo.  

4.3.4. PROJEKT  »KUHARIJA« 

Mentorici: Nataša Pihler in Vesna Špes Ciringer 

V šolskem letu 2017/2018 sva k projektu Kuharija povabili dijake, ki jih je zanimalo kuhanje, pečenje in vse 

kar je s tem povezano. Dijakom sva želeli približati splošno znanje o prehrani in zdravem načinu 

prehranjevanja, tradicionalnost slovenske kuhinje ter različne okuse evropske kuhinje. Izvedli sva dve 

delavnici: 

Peka peciva (7. 12. 2017) 

Delavnico je pomagala pripraviti slaščičarka Tatjana Košič. Sodelovalo je 13 dijakov. Spoznali različne vrste 

testa za pripravo piškotov ter dodali svojo noto pri krasitvi le teh. Gospa Tatjana jim je pokazala tudi kako 

pecivo postrežemo.  V sodelovanju z dijaki smo posneli veliko fotografij z utrinki iz delavnice. 

Priprava pice (5. 3. 2018) 

Na delavnici sta sodelovali 2 dijakinji, ki sta pomagali pri  pripravi 

pogostitve za dijake, sodelujoče na informativnih dnevih. Iz 7 kg 

moke smo spekli 9 velikih pladnjev različnih pic, tako, da smo lahko 

pogostili vseh 28 sodelujočih, nekaj ostalih dijakov ter gostov iz 

Italije. Aktivnost je bila dobro sprejeta, dobili smo veliko pohvale. 

Dijaki so izrazili željo, da v prihodnjem šolskem letu takšno 

aktivnost ponovimo. 
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4.3.5. PROJEKT MARIBOR JE KUL   

Mentorica: Rasta Vrečko  

Dijaki, vzgojitelji in drugi zaposleni v Dijaškem domu Lizike Jančar  smo spoznavali staro mestno jedro in 

okolico Maribora, raziskovali kulturne znamenitosti mesta in okolice, se udeležili športnih, kulturnih ter 

drugih dogodkov.  

V septembru smo bili najbolj aktivni. Opravili smo sledeče: 

● ogled mesta z vzgojitelji, sprehod po mestnih trgih in ulicah ob spremljavi prepoznavnih spomenikov, 

cerkva in historičnih pročelij (Trg svobode, spomenik NOB, Vinagova vinska klet, Frančiškanska cerkev, 

Grajski trg, Kavarna Astoria, Mariborski grad, Loretanska kapela, Vetrinjska ulica, Gosposka kapela, Glavni 

trg, Kužno znamenje, Mestna hiša Rotovž, Rotovški trg, Židovski trg, Sinagoga, Lent, Vodni stolp, Stara trta, 

Sodni stolp in Benetke, Osrednja mariborska tržnica, Minoritska cerkev in samostan, Slomškov trg, Stolna 

cerkev, skulpture na Slomškovem trgu…) 

Ogled mesta Maribor s poudarkom na zgodovini mestnega centra je potekal pod vodstvom prof. 

zgodovine Igorjem Vodnikom (4. 9.2017). 

● hranjenje labodov in sprehod ob reki Dravi, ogled splava, Studenške brvi 

● ogled predstav v SNG  

● ogled PEKARNE, ogled Bukvarne Ciproš 

● 28. september:18:00 – 20:30 Gobarska razstava gob iz Maribora in okolice v avli našega doma  v 

sodelovanju z Gobarskim društvom Lisička. Postavitev razstave z determinatorjem Slavkom Šerodom in 

člani gobarskega društva. Sledilo je predavanje za vse zainteresirane, ki so se zbrali na razstavi. Gobe so 

bile razstavljene 3 dni. 

 14.9.2017 smo si ogledali razstavo Mostov mariborskega priznanega fotografa Gera Angleitnerja v 

razstavišču  IEI 

V mesecu oktobru in novembru smo si ogledali izdelavo mandal v Salonu uporabnih umetnosti v sklopu 

projekta »Mandala za Maribor«, hranili smo labode in tekli ob reki Dravi ter šli na sprehod na Kalvarijo. 

Decembra 2017 smo obiskali čarobni december.  Dijaki so se v torek, 19.12.2017 udeležili glasbene 

delavnice na ZPM Maribor, v organizaciji Cud Coda. V ponedeljek, 18. 12. 2017 smo si v SNG  ogledali 

predstavo Hamlet.  

Januarja (31. 1. 2018)  smo se udeležili kulturnega dogodka Živa knjižnica, ki je potekal v Vetrinjskem dvoru. 

Januarja smo obiskali tudi zavetišče za brezdomce v novih prostorih na Šentiljski cesti v Mariboru. 14. 2. 

2018, so se dijaki, ki so vključeni v projekt Tutorstvo, udeležili  drsanja v Ledni dvorani Maribor. 

Aprila 2018  so naši dijaki spoznali Pohorje, ko so bili na srečanju dijaških domov na Rogli ( 56. Domijada). 

22. maja 2018 smo si v gledališču ogledali muzikal Titanik, ki je dijake navdušil z melodično glasbo in 

spektakelskimi odrskimi trenutki. Junija smo se na Glavnem trgu udeležili prireditev, ki so se odvijale v 

okviru EKO TEDNA.   
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4.3.6. ZA ZDRAVJE V LIZIKI 

Mentorici: Vlasta Prajnc in Edita Urih 

V okviru projekta, katerega namen je bil razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, do lastnega telesa in 

zdravju dijakov, so se odvijale preventivne aktivnosti, različna predavanja in delavnice.  

Samozaščitno vedenje dijakov 

Predavanje za dijake novince je potekalo v ponedeljek, 26. septembra 2017. 

Predstavniki policije so predavali na temo samozaščitnega obnašanja. Za dijake so informacije o tem, kako 

se zaščititi v mestu in predvsem bivati varno, izjemnega pomena. Za varnost  lahko največ storijo sami z 

ustreznim ravnanjem.      

V svetu tihe domišljije 

17. in 18. 10. 2017,  je v sodelovanju z ZPM Maribor potekal projekt 100 ljudi 100 čudi, z  naslovom V svetu 

tihe domišljije. Dijaki so se seznanili z življenjem gluhih in naglušnih oseb ter z ustvarjalno in zdravo 

kuhinjo. S projektom se spodbuja mlade k strpnosti in k spoštovanju vseh oblik drugačnosti.  

Spletne zlorabe   

15. 11. 2017 je potekalo predavanje  o spletnih zlorabah, ki ga je izvajala kriminalistka  ga. Simona Lilek. 

Dijake je poučila o tem, kako lahko zaradi nevednosti in naivnosti ljudje postanejo žrtve spleta in kako to 

preprečiti. 

17. novembra je bila na Srednji prometni šoli organizirana okrogla miza ob Svetovnem dnevu spomina na 

žrtve prometnih nesreč. 

Delavnica » Še vedno vozim, vendar ne hodim« - Zavod Vozim, je potekala v četrtek, 30. 11. 2017, v 

sodelovanju s Svetom za preventivo MOM.  

Nekaj misli dijakov po končanem predavanju:  

 Predavanje me je pretreslo in prestrašilo, kaj se zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kaj 

povzročijo vinjeni vozniki… 

 Dotaknila se me je resnična življenjska zgodba in volja do življenja 

 Meni je bilo predavanje všeč, ker nas je veliko naučilo… 

V sredo, 31. 1. 2018 je v Vetrinjskem dvoru potekal kulturni dogodek Živa knjižnica. Dijakinje so se imele 

priložnost poznati z osebami različnih poklicev, ki so v individualnem razgovoru predstavili svojo poklicno  

in profesionalno pot. 

Misel udeleženk »Ta dogodek mi bo za vedno ostal v spominu. Všeč mi je bilo, ker sem izvedela, kaj vse so 

prestali nekateri ljudje, da so našli svojo pot« 

«Bilo je zanimivo, drugačno, predvsem pa poučno.«  

Med 14. 2. in 31. 3. 2018 smo se pridružili akciji »40 dni brez alkohola«! 

Med dijake so bile razdeljene zloženke Mlad, vesel in pogumen, strokovni delavci so se z dijaki pogovorili 

o tematiki. 

Na Glavnem trgu so se z dijaki udeležili aktivnosti in delavnic v okviru prireditev Eko teden.  
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Preventivni program »To sem jaz« je usmerjen v razvoj mladostnikove pozitivne samopodobe, socialnih 

in komunikacijskih veščin ter drugih gradnikov pozitivnega duševnega zdravja. Delavnice »To sem jaz« so 

namenjene razvoju tistih spretnosti, ki mladostnikom  olajšajo odraščanje, jih podpirajo pri soočanju z 

izzivi življenja in uporabi ustvarjalnih strategij za reševanje problemov. 

Izvedene so bile delavnice: 

 Zastavljam si cilje na  učnem področju ter realizacija, tehnike učenja (6.a –novinke) –september 2017. 

 Izbiram pozitivne misli (na nivoju doma) –maj 2018. 

 Sprejemam svoje telo (na nivoju doma) –junij 2018. 

4.3.7. V OBJEMU KULTURE 

Mentorica: Karin Žvan 

V objemu kulture je projekt, ki združuje umetnost, vzgojo in zgodovino. V programu so sodelovale dijakinje 

in dijaki ter zaposleni v dijaškem domu.  

KOTIČEK ZA SPROSTITEV 

29. 3. 2018 smo se zbrali v kotičku za sprostitev. Na razstavi z naslovom Slike v okvirjih smo si ogledali 

fotografije gospe Brede Prešern. Umetniška dela je predstavil likovni kritik Mario Berdič. Umetnico je 

predstavil Branimir Ritonja, predsednik Fotokluba Maribor, ki je razstavo tudi odprl. V kulturnem 

programu sta sodelovali dijakinji dijaškega doma Kaja Prelec in Maruša Hebar. 

DOMAČA VEČERJA 

5.6.2018 smo spoznavali slovensko ljudsko dediščino. V atriju 

dijaškega doma smo uredili posode z zdravilnimi rastlinami in 

razstavili zelišča za pripravo čajev. V avli smo izvedli  kulturni 

program, kjer smo ob zvokih kitare zapeli pesem Čebelica 

Maja, ter prisluhnili pesmi Otona Zupančiča ter zgodbi 

Franceta Bevka. Po zaključku programa, smo dijake povabili v 

jedilnico doma, kjer so kuharji pripravili domačo večerjo. Domači kruh, med in marmelada, ter lipov čaj so 

nas popeljali v čase naših babic in dedkov. Posebno skrb smo nameni tudi varovanju okolja z uporabo 

trajnostnih materialov. 

Obiskali smo Slovensko narodno gledališče Maribor, ki je našim dijakom omogočilo brezplačen ogled 

predstav: Silfida,  Walking Mad, Malomeščanska svatba, Hamlet ,  Leva desna, leva desna, Mesečnica in Titanik  

Prav tako pa so si dijaki v Lutkovnem gledališču ogledali lutkovno predstavo z naslovom Rdeča Kapica.
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4.3.8. ZDRAVA ŠOLA 

Mentorica: Breda Prešern 

 

Št. 

nalog 

Projekti, naloge, 

dejavnosti, ki jih 

načrtujete v tem  

obdobju 

Št. cilja Cilji Ciljna skupina Izvajalci 

 

Trajanje naloge 

 

Metode in oblike 

dela 

 

Gradiva 

 

 

1. 

Eko skodelice 4 Eko skodelice je projekt ki združuje kulturo pitja čaja 

in uporabo trajnostnih materialov. Na srečanjih 

spoznavajo zdravilna zelišča in njihove uporabe, 

kuhanja različnih čajev, serviranje čajev, zbiranje 

skodelic in uporaba skodelic iz porcelana in 

keramike. Izhajali smo iz okolja v katerem živimo in 

poudarili lokalno pridelavo. Spoznali smo tudi 

zgodovino pitja čaja in spoznavali kaitajski čaj, ter 

njihovo poezijo. Druženje ob skodelici čaja je 

poglobilo medsebojne odnose med mladostniki.. 

 

Dijakinje od 

15 - 19 let 

Mentor – 

Karin Žvan 

celoletna razgovor, 

demonstracija,p

rojekcije, 

delavnice, 

socialne igre 

Knjige                      

internet 

2. Delavnice “to sem jaz” 

– izvedba delavnic 

*„postavljam si cilje na 

šolskem področju  in  

jih uresničujem” 

4 
*Preventivni program " To sem jaz" je usmerjen v 

razvoj mladostnikove pozitivne samopodobe in 

komunikacijskih veščin ter drugih gradnikov 

pozitivnega duševnega zdravja. Delavnice so 

namenjene tistih spretnosti, ki mladostnikom 

olajšajo odraščanje in jih podpirajo pri soočanju z 

izzivi življenja in uporabi ustvarjalnih strategij za 

reševanje problemov 

 

Dijaki vseh 

VS 

Mentor – 

Edita Urih  in 

dijaki  

 

celoletna razgovor, 

delavnice, 

socialne igre 

Priročnik –  

To sem jaz 
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Št. 

nalog 

Projekti, naloge, 

dejavnosti, ki jih 

načrtujete v tem  

obdobju 

Št. cilja Cilji Ciljna skupina Izvajalci 

 

Trajanje naloge 

 

Metode in oblike 

dela 

 

Gradiva 

 

3. 

 

 

 

 

Kemične zasvojenosti 4 Po različnih vzgojnih skupinah predstavili negativne 

učinke kajenja; dijaki so aktivno sodelovali in podali 

svoja mnenja, ki so bila presenetljivo zrelo podana. 

Dijaki 

Vzgojitelji 

Svetovalna 

služba 

Mentor – 

Breda 

Prešern 

6 mesecev predavanje, 

razlaga, okrogla 

miza, razstave, 

plakati, delavnice, 

socialne igre 

Uporaba 

interneta 

brošure 

4. Tutorstvo 

 

 

 

 

 

 

5 Dijaki novinci, ki so vključeni v tutorstvo se v domu 

počutijo varno in sprejeto, zaradi tega je njihova 

samopodoba boljša. Zaradi dobrega počutja in 

dobrih odnosov in tudi zaradi učne pomoči tutorjev  

je njihov učni uspeh boljši. Novinci se s pomočjo 

tutorjev hitreje vključijo v novo okolje. 

119 dijakov Mentor 

Edita Urih  in 

dijaki 

Vzgojitelji 

6 mesecev opazovanje, 

intervju 

/ 
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4.4. POROČILO O DELU KNJIŽNICE 

Mentorici: Marija Dobrić  in Nataša Pihler 

Delo v knjižnici je potekalo po urniku: 

v ponedeljek, torek in četrtek od 19.00 do 20.00, oz. po  potrebi.  

Cilj knjižnice je bil dvig bralne kulture dijakov, razvijanje ljubezni do  maternega jezika, navajanje dijakov 

na lepo izražanje, predvsem pa kreativno preživljanje prostega časa. 

Da bi dijakom približali knjižnico kot prijeten prostor, kjer se lahko družijo, doživijo kaj lepega ali se umirijo, 

sem v knjižnici organizirala: 

 Kulturni večer ob osmem februarju: Ta veseli dan kulture v knjižnici  (8. 2. 2018)  

 Lik Lizike Jančar (23. 11. 2017)  

 Ogled  filma  Nick Vujičić  in razgovor – Marija Dobrić 

 Ustvarjalne delavnice: 

 Izdelava predmetov iz Das mase (8. 11. 2017) - Marija Dobrić 

 Sveče iz čebeljega voska (6. 12. 2017) - Marija Dobrić 

 Dišeča kopalna sol, piling, dišeče pomaranče (21.12.2017) - Marija Dobrić 

 Barvanje pisanic (29. 3. 2017) - Marija Dobrić 

 Razstave v vitrinah. 

 Predavanji v knjižnici:  

 Kontracepcija in spolno prenosljive bolezni (26. 3. 2018) – Marija Dobrić in dijakinje 

 11 negativnih aspektov interneta (23.5.2018) – Dejan Bulut 

4.5. SVETOVALNO DELO 

Svetovalna delavka: Vlasta Prajnc 

Svetovalni delavec je strokovni delavec v dijaškem domu (98. člen ZOFVI).  Svetovalno delo v dijaškem 

domu je opravljala ena delavka – po izobrazbi univerzitetna diplomirana pedagoginja in socialna delavka.  

V domu je bivalo 265 dijakov, razporejenih v 10 vzgojnih skupin. Poleg tega je v dijaškem domu bivalo 40 

študentov, od tega 5 študentov višjih šol.  

V okviru razvojno analitičnih nalog je bila ob vpisu opravljena analiza vpisanih po srednjih šolah in po 

vzgojnih skupinah. Kot predsednica komisije za kakovost je opravila analizo vprašalnika o počutju  

pričakovanjih dijakov  v dijaškem domu. 

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela 

Vodena je bila evidenca dijakov, ki prejemajo subvencije oskrbnine v skladu z zakonom o subvenciji 

bivanja za družine, kjer biva več otrok v dijaškem domu. Potrebno je bilo sprejemati vloge ter 

koordinirati delo z drugimi dijaškimi domovi. Subvencijo je prejemalo 11 dijakov. Za dijake iz socialno 

ogroženih družin je pridobila finančna sredstva s pomočjo projekta Botrstvo. 

Od septembra 2017 je za 5 dijakov pridobila finančna sredstva za plačilo oskrbnine, za 3 dijake  200 EUR 

mesečno do avgusta 2018 in za dva dijaka 50 EUR mesečno, kar je skupno 7000 EUR.  
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V oktobru 2017 so bile dodatno rešene vloge za novince, dva dijaka 200 EUR mesečno in eden dijak 100 

EUR mesečno. Dodatno to znaša še 4500 EUR. 

Zaradi težjih razmer, ki so nastopile v družini zaradi bolezni, pa je od januarja 2018 še ena dijakinja 

prejela pomoč v višini 100 EUR mesečno – skupno bo za dijakinjo nakazanih 800 EUR pomoči. 

Za eno dijakinjo pa so poleg tega zaradi sodelovanja v radijski oddaji  na Val – u 202 prišli finančni 

prispevki kot pomoč družini in za nadaljevanje šolanja. 

Mesečno so bile opravljene analize vpisa študentov in posredovane na Pisarno za študentske domove. 

Subvencijo oskrbnine so oktobra in marca 2018 prejemali 4 študenti, kasneje 5 študentov. 

Za Zavod za statistiko so bile opravljane analize dijakov in študentov glede na stalno bivališče idr.  

Za obravnavane dijake je bila vodena zakonsko predpisana evidenca obravnavanih dijakov. Sodelovala je 

pri pripravi letnega delovnega načrta dijaškega doma in pri pripravi poročila o pedagoškem delu.  

Svetovalno delo z dijaki  

 vpis in sprejem novincev,  razpored dijakov po vzgojnih skupinah, individualno svetovanje ob 

sprejemu, težavah ob privajanju, učnih težavah, svetovanje za osebnostni razvoj in ob razvojnih, 

socialnih in družinskih težavah.  

 vodenje evidence dijakov, ki jih obravnava svetovalna služba.  

Dijaki so prihajali na pogovore zaradi nadaljevanja šolanja oz. vpisa na visokošolski in univerzitetni študij, 

opravljeni so bili SDS testi o iskanju poklicne poti.  

Aktivno se je vključevala v vse prireditve in aktivnosti na nivoju doma.  

Za dijake novince je v torek, 26. septembra 2017, organizirala predavanje predstavnikov policije na temo 

samozaščitnega obnašanja.  

V sredo, 27. 9. 2017, je organizirala skupen sestanek za bodoče prostovoljce, v torek, 3. 10. 2017,  je bil v 

Domu Danice Vogrinec na Pobrežju organiziran uvodni sestanek za dijake prostovoljce.  

Vodila je projekt Retro kotiček, 11. 10. 2017, je potekala otvoritev. Pri opremi in urejanju so sodelovali 

zaposleni in dijaki. Organizirala je kulturni program, slavnostni govorec je bil predstavnik  glavnega 

donatorja. 

17. in 18. 10. 2017, je potekal projekt v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine, 100 ljudi 100 čudi. 

Letošnja tema je nosila  naslov »V svetu tihe domišljije«.  

Dijaki so se seznanili z življenjem gluhih in naglušnih ter se seznanili z ustvarjalno in zdravo kuhinjo. 

S projektom se spodbuja mlade k strpnosti do različnih oblik drugačnosti in jih motivira k lastni 

kreativnosti s pisanjem sloganov proti nestrpnosti. 

V sredo, 15. 11. 2017, je organizirala predavanje na temo spletnih zlorab. 

Dijaki so z zanimanjem prisluhnili kriminalistki ge. Simoni Lilek, ki je iz svojih bogatih izkušenj predstavila 

vrsto primerov, ko zaradi nevednosti in naivnosti ljudje postanejo žrtve spleta. 

V petek, 17. novembra 2017, se je z dvema dijakoma udeležila okrogle mize ob svetovnem dnevu 

spomina na žrtve prometnih nesreč na Srednji prometni šoli. 
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V četrtek,  30. 11. je v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in  Zavodom 

Vozim organizirala delavnico z naslovom Še vedno vozim, vendar ne hodim. 

V sredo, 13. decembra 2017, je skupaj s sodelavko organizirala svečano večerjo s koncertom in zabavo. 

19. 12. je ocenjevala obvezen nastop dijakinj  4. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole na temo 

Zdrava prehrana.  

V sredo, 19. 1. 2018, je skupaj s sodelavko in petimi dijaki obiskala Zavetišče za brezdomce v Mariboru. 

Tam je potekal kratek glasbeni program in obdaritev brezdomcev. 

31. 1. 2018 se je z dijaki udeležila Žive knjižnice. Udeleženci so se imeli priložnost poznati z osebami 

različnih poklicev, ki so v individualnem razgovoru predstavili svojo poklicno  in profesionalno pot. 

Akcija »40 dni brez alkohola« je potekala med 14. 2. in 31. 3. 2018. 

Dijakom so razdelili zloženke Mlad, vesel in pogumen in se z njimi pogovorili o tematiki. 

25. 4. 2018 je v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor pripravila koncert Jazz in bosa 

nova glasbe.  

Koordinirala je organizacijo  56. Domijade, ki je potekala 19. in 20. aprila 2018  na Rogli, prav tako je 

pripravila varnostni  načrt za udeležence. 

Z dijaki je pripravila razstavo ob smrti ilustratorja Mikija Mustra. 

S prostovoljci se je 14. 5. 2018 udeležila zaključne prireditve v domu Danice Vogrinec. 

Na prireditvi slovo maturantov je podelila zahvale in nagrade. 

Dijake je v maju pospremila na ogled predstave Titanic. 

V maju je organizirala druženje z uporabniki Zavetišča za brezdomce, na katerem so potekale različne 

aktivnosti skupaj z dijaki. Vzgojni pomen je za dijake pri tem zelo pomemben, da se naučijo solidarnosti 

in sprejemanja drugačnih. 

Z dijaki se je v juniju udeležila prireditve na Glavnem trgu v okviru EKO TEDNA. 

Vodila je skupino študentov, ki so bile nameščeni v 8. nadstropju ter v ambulanti in pritličju.  Urejala in 

koordinirala je bivanje študentov v času počitnic.  

Organizirala je pomoč pri urejanju oziroma opremljanju glasbenih naprav… 

Ob ponedeljkih je opravljala jutranje dežurstvo od 5. do 7. nadstropja.  

Posvetovalno delo z vzgojitelji - sodelovanje pri reševanju osebnostnih in razvojnih ter družinskih težav 

dijakov, in sodelovanje z vodstvom dijaškega doma pri strokovnih vprašanjih. Redna udeležba in 

sodelovanje na sestankih vzgojiteljskega zbora, aktivih vzgojiteljev, sodelovanje pri pripravi in izvedbi 

informativnega dne.…  

Organizirala je predavanje na temo zgodnjega ukrepanja v primeru uživanja drog, ki ga je izvedla mag. 

Karmen Osterc Kokotovič, vodja kriznega centra. 

Koordinirala je delo glede predstavitve dijaškega doma in tržnic znanj. Udeležba je bila sledeča: 

 OŠ  Dornava, 9. 11. 2017 (Pihler, Špes Ciringer) 

 OŠ Tišina, 27. 11. 2017 (Vrečko, Bulut) 

 ŠIC Ljutomer, 24. 11. 2017 (Žvan,Prajnc) 
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 OŠ Miklavž pri Ormožu, 9. 1. 2018 (Urih, Veit) 

Pred informativnimi dnevi je sodelovala pri urejanju spletne strani. Z radijskimi postajami je komunicirala 

glede oglaševanja dijaškega doma. 

Svetovalno delo s starši  

 Dne 31. 8. 2017 je potekal roditeljski sestanek, na katerem je starše seznanila z vpisom, razporedom 

dijakov po vzgojnih skupinah in možnostih pridobivanja subvencije. 

 20. 6. 2018 je sodelovala na prireditvi za dijake novince in njihove starše ter za stare dijake. 

 individualno in družinsko svetovanje ter pogovori v primerih vzgojne, družinske in socialne 

problematike ter osebnostnega razvoja. Stiki s starši so potekali zaradi socialne problematike. 

 Intenzivni stiki so potekali v času vpisa. Stiki so potekali osebno v dijaškem domu in preko telefona.  

Sodelovanje s šolami – sodelovala je z mariborskimi srednjimi šolami, ki jih obiskujejo naši dijaki. 

Sodelovanje je potekalo s svetovalnimi službami ter učitelji in razredniki  s ciljem učne uspešnosti, 

reševanja vzgojne problematike in osebnega razvoja dijakov.  

Stiki so bili obojestranski, in so potekali osebno na šolah in v dijaškem domu ter preko telefona.  

Na informativnem dnevu je sodelovala na II. Gimnaziji. 

Sodelovala je  z osnovnimi šolami, iz katerih prihajajo naši dijaki in dajala informacije o bivanju v 

dijaškem domu.  

Sodelovala je z drugimi dijaškimi domovi na strokovnem področju, glede vpisa, subvencij idr. 

Sodelovanje z drugimi zunanjimi institucijami 

Zaradi porasta socialne problematike so bili potrebni pogosti stiki s centri za socialno delo. 

Denarno pomoč za dijake je uredila preko Zveze prijateljev mladine – projekt Botrstvo. 

V ta namen je tudi nastopila na nacionalni televiziji v Odmevih. 

Sodelovala je z Zavodom za zdravstveno varstvo, Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike, Kriznim 

centrom, policijo, Zavodom za šolstvo, Ministrstvom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, univerzami v 

Mariboru in v Ljubljani, Kopru, Novi Gorici. 

Strokovno izpopolnjevanje  

Navedeno pod poročilo o izobraževanju. 

Drugo delo 

 Bila je predsednica komisije za kakovost in predsednica inventurne komisije za popis surovine in 

materiala  

 Sodelovanje v Komisiji za zdravstveno varstvo udeležencev v cestnem prometu občine Maribor. V 

okviru le te se je udeležila sestankov, okrogle mize 

 Opravljala je funkcijo predsednice sindikata SVIZ v dijaškem domu.  

 



33 
 

5. RAZSTAVIŠČE DIJAŠKEGA DOMA 

5.1. RAZSTAVIŠČE LIJA  

Koordinator: Karin Žvan 

Odprtje razstave 19. mednarodne likovne kolonije Lijalent 2017 

Odprtje likovne razstave 20. mednarodne likovne kolonije 

je bilo 20. septembra  2017 ob 18. uri v Razstavišču Lija 

Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor. Razstavo je odprla 

mag. Vera Bevc. V kulturnem programu so sodelovali 

dijaki dijaškega doma Lizike Jančar Maribor in gostje. 

Razstavišče Lija predstavlja možnost vzgoje mladih, da v 

vsakodnevnem življenju oblikujejo odnos do likovne 

umetnosti. Razstava je bila na ogled do konca junija 2017. 

Organizacija 20. mednarodne likovne kolonije Lijalent 2018 

V Dijaškem domu Lizike Jančar Maribor pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor v času od 28. - 29. 

6. 2018  organizirali 20. Mednarodno likovno kolonijo Lijalent 2018. Udeleženci letošnje likovne  kolonije 

so: Dejan Bulut, Florinda Ke Sophie, Zdravko Luketič, Anka Krašna, Elena Churnosova, Natalija Črnčec, 

Sladana Matič Trstenjak, Igor Orešič, Samo Pajek, Fabio Passoti, Polona Petek, Zlati Prah, Breda Prešern, 

Branimir Ritonja, Rasta Vrečko, Polonca, Šerer, Alenka Toplak, Gernot  Wimmer- Gery,  Eduardo Bentub in 

Senad Ilijazi 

20. Mednarodna likovna kolonija Ljalent 2018, je potekala pod vodstvom ravnateljice Dijaškega doma 

Lizike Jančar Maribor mag. Bojane Peruš Marušič. Pomemben je tudi prispevek likovnega kritika Maria 

Berdiča, ki je strokovno predstavil likovna dela.  Letošnja organizacija je še posebej pomembna, saj 

praznujemo dvajset let, kar je dolgo obdobje, ki ga zaključujem z mislijo, da smo lahko ponosni na celoten 

kolektiv Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor, saj je vsak posameznik s svojim delom pridal kamenček v 

mozaik barvitosti lepote slik, ki nas bogatijo. 
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5.2. MALO RAZSTAVIŠČE 

Koordinator: Rasta Vrečko 

ODPRTJE RAZSTAVE MARIBOR BY NIGHT (20.9.2017) 

V avli Dijaškega doma Lizike Jančar je fotografska razstava s 

pomenljivim naslovom Maribor ponoči - Maribor by night. 

Člani fotokluba Maribor smo tokrat fotografirali Maribor, ko 

je padel mrak.  Oboroženi s stojali in objektivi smo beležili 

ulice in skrite kotičke, ko je na mariborske trge svetila sanjava 

mesečina. Ste vedeli, da mariborski kotički ponoči 

pripovedujejo drugo zgodbo?  

 

Postojte ob podobah in prisluhnite črno belim posnetkom in fotografskim zgodbam.  

Za razstavo je komisija izbrala fotografije, ki ustrezajo naslovu, so tehnično dovršene in imajo svojevrstno 

pripovedno moč. 

Razstavljenih je 18 plakatov  in  38  fotografij pod katere se je podpisalo 24 avtorjev: Gero Angleitner, Rok 

Breznik, Janja Cizej, Almira Čatović, Peter Črnec, Bojan Hajdu, Dušan Gajšek, Leon Gobec,  Miha Kacafura, 

Iztok Kobal, Danijel Kodrič , Pavel Kosi, Matjaž Malenšek, Jože Marinič, Amadeja Prajnc,  Breda Prešeren, 

Branimir Ritonja, Bojan Šenet, Domen Ulbl, Teodor Veingerl, Mitja Vodušek, Rasta Vrečko, Branko Zorović 

in Aleš Žiberna.  

Dijake in zaposlene v naši ustanovi sta najbolj navdušili fotografiji avtorice Janje Cizelj. Čestitke fotografinji. 

 

ODPRTJE RAZSTAVE GLEDALIŠKI PLAKAT (22.11.2017) 

 V Avli so tokrat razstavljeni plakati. Plakati so predstavitve 

baletnih, opernih  in gledaliških predstav SNG Maribor. 

Vsakega nagovarjajo po svoje. Sunkoviti, vihravi, deroči , 

nežni ali blagi gibi plesalcev nagovarjajo drugače kot 

prosojni, zvedavi ali iskrivi pogledi gledaliških igralcev. 

Škoda, da ne slišimo skladb ob milih podobah iz opere.  Vsak 

plakat je zgodba zase, ki vas nagovarja. In ko vam bomo 

dragi dijaki ponudili proste vstopnice za ogled  predstav ne 

odlašajte. Doživeti glasbo, pripoved, gib, podobo, nasmeh in 

krik v »živo«  se vedno dotakne globin naših duš.   

 

ODPRTJE RAZSTAVE BAVARSKI GOZD (28.3.2018) 

Na jugozahodu Nemčije, tik ob češki meji, se razprostira 

Nationalpark Bayerischer Wald. Park se razprostira na 24.000 

ha in je največji gozdni park v srednji Evropi. Divje živali v parku 

živijo povsem svobodno. Po parku so speljane steze, ki vodijo 

do prež, prirejenih za fotografe. Strastna fotografinja Breda 

Prešern  je park obiskala v januarju 2018. Predstavlja nam 

fotografije s  “Fotolova”. 

 

»FOLKART RAZSTAVA«  je bila od 26.6.2017 na ogled razstava fotografij folkloristov – ples - iz prejšnjih 

festivalov.  
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5.3. KOTIČEK ZA SPROSTITEV 

Koordinator: Karin Žvan 

29. 3. 2018 smo se zbrali v kotičku za sprostitev. Na razstavi z 

naslovom Slike v okvirjih smo si ogledali fotografije gospe Brede 

Prešern. Umetniška dela je predstavil likovni kritik Mario Berdič. 

Umetnico je predstavil Branimir Ritonja, predsednik Fotokluba 

Maribor, ki je razstavo tudi odprl. V kulturnem programu sta 

sodelovali dijakinji dijaškega doma Kaja Prelec in Maruša Hebar. 

 

6. SODELOVAJE DOMA S STARŠI, ŠOLAMI, ZAVODI IN DRUGIMI  INSTITUCIJAMI 

IN OKOLICO 

6.1. SODELOVANJE S STARŠI 

Že ustaljena praksa kaže, da so roditeljski sestanki s starši novincev in dijakov dobro izhodišče za nadaljnje 

sodelovanje.  Vsebina teh sestankov je bila: 

 pomen dijaškega doma v procesu vzgoje in izobraževanja 

 seznanitev z domskim redom 

 predstavitev življenja in dela v domu 

 izmenjava pričakovanj 

Oblike povezovanja s starši: 

 roditeljski sestanki in govorilne ure, ki jih prilagajamo govorilnim uram na šolah,  

 povezovanje vzgojiteljev s starši dijakov (osebni, telefonski razgovori in elektronska pošta) 

 informativni dnevi 

 povabilo na domske aktivnosti in prireditve 
 

Vzgojna skupina Komunikacija (št.) 

1.A 95 

1.B 13 

2.A 38 

2.B 92 

4.A 85 

4.B 53 

5.A 143 

5.B 20 

6.A 98 

6.B 69 

Skupaj 706 

Tabela 17: Sodelovanje s starši 
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V primerjavi z lanskim šolskim letom je bilo letos po prikaznih rezultatih posameznih VS za 16% manj 

komunikacije s starši dijakov  v obliki osebnih in telefonskih razgovorov ter z elektronsko pošto. To bi lahko 

bil morda tudi vzrok za porast vzgojnih ukrepov. Na tem področju bo potrebno v naslednjem šolskem letu 

začrtati nove smernice s ciljem večjega medosebnega sodelovanja staršev z dijaškim domom. Sicer pa so 

stiki s starši potekali skozi celotno šolsko leto. Na govorilne ure so starši prihajali predvsem takrat, ko so 

bile govorilne ure organizirane tudi na šolah. 

6.2. SODELOVANJE S ŠOLO 

Sodelovanje je potekalo z vsemi šolami, ki jih obiskujejo naši dijaki. Na osnovi Pravilnika o bivanju v dijaških 

domovih( Ur. l. RS št. 97/2006), smo v začetku šolskega leta  šolam poslali sezname dijakov, ki bivajo v 

dijaškem domu ter si pridobili dostop do e-redovalnice, ki je vzgojiteljem omogočal redno spremljanje 

dijakov v šoli. Pri vsakodnevnem pregledu so bili vzgojitelji seznanjeni, ne le z uspešnostjo dijakov v šoli, 

temveč tudi z njihovo prisotnostjo pri pouku.  

Vzgojna skupina Komunikacija (št.) 

1.A 67 

1.B 303 

2.A 208 

2.B 411 

4.A 46 

4.B 354 

5.A 194 

5.B 14 

6.A 37 

6.B 42 

Skupaj 1676  

Tabela 18  : Sodelovanje s šolo 

 

Tudi v komunikaciji s šolo se je odstotek sodelovanja precej povečal tako s strani vzgojiteljev kot 

svetovalne službe. Takšnega rezultata smo veseli in se nedvomno odraža tudi v boljšem učnem uspehov 

naših dijakov v šoli.  Vzgojitelji so letošnje leto spremljali učni uspeh preko e-Asistenta in Lopolisa. 

6.3. SVET STARŠEV 

V Svetu staršev sodelujejo starši dijakov iz 10. vzgojnih skupin. Mandat staršev je štiri leta oziroma za čas 

bivanja dijaka v dijaškem domu. Na svojem prvem sestanku v mesecu oktobru, se svet staršev konstituira. 

V šolskem letu 2017/18 je svet staršev vodila Jožica Jeromel. 

Svet staršev je obravnaval naslednje: 

 poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 

 letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 
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 seznanitev s Poročilom o opravljeni inventuri 2017 

 seznanitev z Zaključnim računom in poslovnim poročilom za leto 2017 

 seznanitev z Letnim načrtom za poslovno leto 2018 

 izvedene so bile tudi volitve predstavnikov za svet doma 

6.4. SODELOVANJE Z LOKALNIM IN REGIONALNIM OKOLJEM 

Dom se povezuje predvsem z izvajanjem projektov, ki jih sofinancirajo različni uradi Mestne občine 

Maribor. Tako dom sodeluje z Mladinskim centrom Infopeka, vključeni smo v mrežo prostovoljstva ter 

ZPM. Sodelovali smo z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, Mestno četrtjo Magdalena, Mestno 

občino Maribor ter policijsko upravo Tabor. 

Pomembnejše domske prireditve smo odprli tudi za javnost, dijaki pa so s svojimi prispevki sodelovali tudi 

na različnih prireditvah v Mariboru in Sloveniji. 

6.5.  MEDNARODNA DEJAVNOST 

Ob koncu šolskega leta 2016/2017 smo organizirali 19. mednarodno likovno kolonijo. Organizacija 

mednarodnih likovnih kolonij se nam zdi za vzgojno-izobraževalno inštitucijo, kot je naš dijaški dom nujna, 

saj s tem stopamo v svet umetnosti. Kot pedagoški delavci ta znanja, vtise in izkušnje prenašamo na naše 

dijake.  

Umetniki, ki prihajajo iz različnih držav, prinašajo s sabo delček svoje kulture in delček duha svoje države. 

Vtisi, doživetja in odnosi, ki se stkejo v času ustvarjanja likovnih del, odjadrajo z umetniki v njihovo okolje 

in s tem na neposreden način postajamo prepoznavni kot Dijaški dom in kot mesto Maribor v širšem svetu.  

Ugotavljamo, da se iz leta v leto povečuje zanimanje za likovno umetnost, kar prepisujemo tudi načinu 

ponujanja likovne umetnosti v našem domu. Na 19. mednarodni likovni koloniji so sodelovali umetniki iz 

Hrvaške, Italije, Avstrije, Rusije in Slovenije. 

 

7. ORGANI DIJAŠKEGA DOMA 

7.1.  POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA 

Sestankov aktiva smo se udeleževali vzgojitelji in svetovalna delavka. 

Od konca avgusta 2017 do konca junija 2018, se je aktiv vzgojiteljev sestal osemkrat in sicer: 

 28. 8. 2017 (program dela aktiva vzgojiteljev, urniki vzgojiteljev, formiranje vzgojnih 

 skupin, darilca za dijake…) 

 22. 9. 2017 (formiranje VS 5. B in nov vzgojitelj, domski red, aktivnosti in gostje v 

 oktobru) 

 22. 10. 2017 (vzgojna problematika) 

 5. 1. 2018 (vzgojna problematika) 

 31. 1. 2018 (vzgojna problematika) 

 9. 3. 2018 (avtomat, vzgojna problematika) 
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 4. 5. 2018 (varovanje osebnih podatkov) 

 2. 7. 2018 (Pravilnik o bivanju v DD, ocenjevanje sob) 

O sestankih smo vodili zapisnike in jih posredovali ravnateljici. 

Po pregledu poročila o delu v lanskem šolskem letu smo skrbno načrtovali cilje in prednostne 

naloge. Skupaj smo organizirali domske prireditve, interesne dejavnosti in različne aktivnosti 

za dijake našega doma. 

S kolegi smo delili vsebino izobraževanj, ki smo se jih udeležili v letošnjem šolskem letu: 

 E - zbornica (B. Volarič) 

 Pasti nove tehnologije (M. Kramelj) 

 Uporaba aplikacije SEZAM (B. Jeram) 

 Varna raba interneta in naprav (Arnes) 

V letošnjem letu smo se vsi hkrati udeležil predavanja Varstvo pri delu in požarna varnost. 

Največkrat smo se sestali zaradi vzgojne problematike. Obravnavali smo težje kršitve domskega reda in 

ponavljajoče se manjše. Zaradi enotnega vzgojnega pristopa smo se skupaj dogovorili o sankcioniranju 

dijakov. Ob tem smo sodelovali s starši in svetovalno službo ter ravnateljico. Prav tako smo na sestankih 

analizirali učni uspeh dijakov. Obravnavali smo dijake s specifičnimi učnimi težavami ter načrtovali učno 

pomoč med vzgojitelji, ravnateljico in dijaki. Obravnavali smo želje dijakov in jim skušali omogočiti še 

kvalitetnejše bivanje. Izvedli smo številne prireditve in aktivnosti, jih dokumentirali in objavili na naši 

spletni strani. 

7.2. POROČILO O DELU DOMSKEGA SKLADA  

V šolskem letu 2017/2018 je bil konstituiran nov upravni odbor domskega sklada DD Lizike Jančar. Nov 

upravni odbor je sestavljen iz naslednjih članov: 

 Vesna Špes Ciringer (predsednik) 

 Nataša Pihler 

 Vlasta Prajnc 

 Jovan Felicijan 

 Nataša Antolin 

 Tomislav Marušič  

 Dušan Vrban 

Na osnovi korespodenčne seje preteklega šolskega leta se je v začetku šolskega leta 2017/18 sofinanciral 

preostali nakup fitnes opreme v skupni vrednosti 758,85 € (stojalo za uteži, komplet uteži, kompaktna 

vadbena postaja, vadbena klop in vadbena postaja) in popravilo stare vadbene postaje v vrednosti 216,43€ 

Finančno stanje:  

Dne 01.09.2017: 1.398,51 € 
Dne 31.08.2018: 423,23 € 
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7.3. POROČILO O DELU DOMSKE SKUPNOSTI  

Odbor Domske skupnosti (dalje DS) so sestavljali predsedniki vzgojnih skupin. Tako je imela vsaka VS 

svojega predstavnika. Delo je potekalo po programu, ki je zasnovan v LDN. Predsednik domske skupnosti 

je Aleks Balažic. 

Prvi sestanek je bil izveden 4. 10. 2017 predvsem z namenom, da se člani seznanijo med sabo in dogovorijo 

o načinu delovanja. V začetku šolskega leta so bili člani seznanjeni z LDN 2017/8 in Poročilom o 

pedagoškem delu 2016/17. Drugi sestanek  je predsednik domske skupnosti sklical 21.2.2018. Na sestanku 

je bil predstavljen učni uspeh dijakov ob polletju. Dijaki so predstavili svoje poglede na vzgojno 

problematiko nekaterih dijakov in podali svoje predloge. V letošnjem šolskem letu se je odbor sestal 

dvakrat. 
 

7.4. POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST   
 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006) določa, da morajo šole zagotavljati 

kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po načelih celovitega sistema vodenja kakovosti z upoštevanjem 

skupnega evropskega okvira zagotavljanja kakovosti. Komisijo za kakovost imenuje svet doma na predlog 

ravnatelja in se nahaja v Prilogi 3. 

 

8. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

Izobraževanje je v preteklem letu potekalo v skladu z letnim planom izobraževanja tako strokovnih, kot 

tudi ostalih delavcev v domu. Poročilo o izobraževanju posameznih delavcev je prikazano v Prilogi  2. 

 

9. ZAKLJUČEK 

Najboljše merilo uspešnosti delovanja doma so zagotovo doseženi rezultati dijakov. Rezultati kažejo, da 

so bili cilji zastavljeni objektivno, da delamo strokovno in da smo z vzgojno-izobraževalnimi dosežki lahko 

več kot zadovoljni. Ugotavljamo namreč, da je večina dijakov uspešno zaključila šolsko leto 2017/18 ter da 

v tem času ni bilo zaznati večjih vzgojnih deviacij. Pravilnost domskega vzgojno-izobraževalnega dela kaže 

tudi povečano število aktivnih udeležencev znotraj razpoložljivih ponujenih interesnih dejavnostih ter 

projektov. Vse navedeno dokazuje, da je bilo šolsko leto 2017/18 z vzgojno-izobraževalnega vidika pravilno 

zastavljeno in v celoti realizirano. 

Nekaj investicij je bilo izvedenih z lastnimi sredstvi, medtem ko levji delež investicij in intervencij 

predstavlja finančni prispevek MIZŠ. Znotraj projekta IVD so bila Dijaškemu domu Lizike Jančar odobrena 

finančna sredstva za sanacijo talnih oblog 20 dijaških sob, medtem ko sredstva za sanacijo sanitarij in 

obnovo dvigala žal niso bila odobrena. 

V mesecu juliju 2018 smo s strani RS prejeli Odločitev o podpori za operacijo »Celovita energetska sanacija 

DD Lizike Jančar«, na osnovi katere lahko pričnemo z gradbenimi deli na samem objektu. Predvidevamo, 



40 
 

da bomo z gradbenimi deli pričeli v spomladanskih mesecih 2019 in po predhodni izbiri zasebnega 

partnerja. 

Z lastnimi sredstvi smo renovirali 6 dijaških sob, financirali kompletno zamenjavo protipožarne centrale, 

začeli z urejanjem trim kabineta, medtem ko smo dijaški dom od zunaj opremili z nadzornimi kamerami za 

večjo varnost dijakov in zaposlenih. 

Nadaljnje smernice delovanja doma kaže tudi potrjenost sodelovanja v projektu SIO 2020, s katerim želimo 

do leta 2020 zgraditi brezžično omrežje v domu in le tega opremiti z ustrezno IKT opremo. 

Naša dolžnost je ustvarjanje najboljših pogojev za osebnostni razvoj dijakov, kar pomeni, da se morajo 

dijaki počutiti varne, da jim moramo omogočiti osebnostni in strokovni razvoj in da mora obstajati nujno 

potrebna mera obojestranskega zaupanja ter spoštovanja.   

                                                                               

              Ravnateljica:  

                                                                                                                                mag. Bojana Peruš Marušič 
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Priloga 1 

SEZNAM NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

Šifra Opis Količina Nabavna vrednost 

5764 LCD projektor HITACHI CP 1 548,18 

5765 do 5768 Strojna oprema za računalniško 

mrežo 

4 5.362,78 

5769 Program 21700 Kuhinja 1 961,92 

5770 Program 27010 Obračun storitev  1 793,58 

5771 Program 21800 Trgovina NA 1 901,80 

5772 Tiskalnik Timpos 80 USL 1 173,15 

5773 Električna friteza Gazzi 1 2.717,30 

5774 do 5776 Voziček Modular 112 TTS 3 738,43 

5777 Palični mešalnik Dynamic BM 1 1.250,10 

5778 Zunanji disk – WC 1  82,69 

5779 Pisarniški stol Sunds 1 49,28 

5786 Mizica – Retro 1 13,00 

5787 Mizica art deco – Retro 1 70,00 

5788 do 5789 Tapicirani stol – črn – Retro 2 70,00 

5792 Zunanji disk – WD 1 82,69 

5793 Vadbena klop 500 1 78,83 

5794 Stojalo za uteži 500 1 167,55 

5795 Komplet uteži 93 KG  1 167,55 

5796 Kompaktna vadbene postaja 1  295,66 

5797 Vadbena postaja 100 1 49,26 

5798 Zračna puška HW 35S – 4,5mm 1 323,66 

5799 Industrijski sušilni stroj  1 5.217,70 

5800 Prenosna indukcijska plošča  1 88,44 

5801 do 5802 Kuhinjski blok STONE mini 2 689,25 

5803 DO 5805 Prenosni računalnik lenovo  3 2.009,13 

5806 do 5807 Stol MANDY – črn 2  58,43 

5808 Miza + viseč predalnik 1 329,28 

5809 Knjižna polica 1 122,78 

5810 Predalnik s policami 1 446,47 

5811 Knjižna polica  1 122,78 

5812 do 5813 Postelja  2 1.127,34 

5814 Predalnik s policami 1 446,47 

5815 Miza s predali 1 329,27 

5816 Knjižna polica  1 122,78 

5817 Mizica  1 21,17 
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5837 do 5838 Monitor ACER 23,8 LED LCD 2 280,85 

5839 Strojna oprema za internet  1 1.664,46 

5840 Videonadzor s 4 kamerami 1 854,50 

5841 Kosilnica - bencinska 1 536,73 

5842 Računalnik za recepcijo 1 460,57 

5843 Miza z visečim predalnikom 1 329,29 

5844 Knjižna polica 1 122,78 

5845 Predalnik s policami 1 446,47 

5846 do 5847 Postelja 2 1015,72 

5848 Miza z visečim predalnikom 1 329,29 

5849 Knjižna polica 1 122,78 

5850 Predalnik s policami 1 446,47 

5851 do 5852 Postelja 2 1015,72 

5853 Knjižna polica 1 122,78 

5854 Predalnik s policami 1 446,47 

5855  Postelja 1 507,86 

5856 do 5857 Knjižna polica 2 245,56 

5859 do 5860 Požarna centrala 2 6.589,88 

SKUPAJ   41.566,88 

V seznamu nabave osnovnih sredstev niso zajete podarjene slike umetnikov, ki so nastale 

v okviru 19. Mednarodne likovne kolonije LijaLent v skupni vrednosti 7.800€. 
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Priloga 2 

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE NEPEDAGOŠKIH DELAVCEV  V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

Zap. 

št. 

 

Udeleženec 

 

Naziv programa 

 

Izvajalec 

 

Kraj 

 

Datum izvedbe 

Potni nalog, 

kotizacija 

(EUR) 

1.  BOMBEK, MARIJA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

2.  HARTMAN, JASNA 

 

Poračun plač v iCentru za JS SAOP, Nova Gorica Maribor 20. 9. 2017 Kot.: 231,80  

Uvajanje  v knjigovodstvo SAOP, Nova Gorica Maribor 28. – 29. 11. 2017 Kot.: 67,47  

Uvajanje  v knjigovodstvo, uvajanje v OST SAOP, Nova Gorica Maribor 14. 12. 2017 Kot.: 84,34  

Uvajanje  v knjigovodstvo SAOP, Nova Gorica Maribor 16. 1. 2018 Kot.: 84,34  

Napake pri računovodenju in DDV v JS Zveza računov., finan. in reviz. 

Slovenije 

Maribor 9. 4. 2018 Kot.: 197,64  

Obračun plač in povračil stroškov ter izplačila drugih 

prejemkov v JS 

Akademija za management in 

projektno vodenje, Ljubljana 

Ljubljana 16. 5. 2018 PN: 48,28 

Kot.: 159,21  

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

Varstvo osebnih podatkov - GDPR Datainfo, d.o.o., Maribor Maribor 26. 6. 2018 Kot.: 35,14  

3.  JAVERNIK, IRENA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

4.  KOŠIČ, TATJANA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

5.  KRAMBERGER, MARIJA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

6.  KURNIK, SILVO  

  

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 2. 10. 2017 Kot.: 3,20   

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov Lipovec, LJUBLJANA Spodnja Polskava  5. 4. 2018  Kot.: 6,10 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

7.  LAZAR, VESNA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

8.  LUKAS, ROBERT  

  

Tekmovanje v kulinarični artistiki TGZ Slovenije Krajnska Gora 

 

16. – 17. 10. 2017 PN: 193,40 

Kot.: 85,50 

Sodelovanje v oddaji Dobro jutro – Izrezovanje 

melon 

TV Slovenija Ljubljana 20. 9. 2017 PN: 62,16 

 

Seminar za pridobitev licence za mednarodnega 

ocenjevalca 

Društvo kuharjev in slaščičarjev 

Slovenije 

Ljubljana 16. 10. 2017 Kot.: 244,00 
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Tečaj peke macaronsov Ganache Nase Gashi s.p., LJ Ljubljana 15. 3. 2018 PN: 66,10 

Kot.: 79,00 

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov Lipovec, LJUBLJANA Spodnja Polskava  5. 4. 2018  Kot.: 6,10 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

9.  MATIĆ, VIDA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

10.  MONJAC, ŠTEFANIJA  

 

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov Lipovec, LJUBLJANA Spodnja Polskava  5. 4. 2018  Kot.: 6,10 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

11.  POTOČNIK, ŠTEFKA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

12.  POVH, KSENIJA 

 

Uvajanje  v knjigovodstvo, uvajanje v OST SAOP, Nova Gorica Maribor 14. 12. 2017 Kot.: 84,34  

Uvajanje TDR in TDR POS vmesnik, Uvajanje v 

trgovino 

SAOP, Nova Gorica Maribor 20. 12. 2017 Kot.: 55,30  

Uvajanje  v trgovino SAOP, Nova Gorica Maribor 20. 12. 2017 Kot.: 67,47  

Uvajanje  v knjigovodstvo SAOP, Nova Gorica Maribor 16. 1. 2018 Kot.: 84,34  

Uvajanje  v knjigovodstvo SAOP, Nova Gorica Maribor 7. 2. 2018 Kot.: 33,73 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

13.  PURGAJ, MARIJA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

14.  ROS, JASNA Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

15.  SODERŽNIK, ALBINA  Usposabljanje za gašenje začetnih požarov Lipovec, LJUBLJANA Spodnja Polskava  5. 4. 2018  Kot.: 6,10 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88    

16.  STAJNKO, ROMANA  Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

17.  TURK, DEJAN  Usposabljanje za gašenje začetnih požarov Lipovec, LJUBLJANA Spodnja Polskava  5. 4. 2018  Kot.: 6,10 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

18.  VIDOVIČ, BLAŽ  

 

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov Lipovec, LJUBLJANA Spodnja Polskava  5. 4. 2018 PN: 7,84 

 Kot.: 8,50 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 2. 10. 2017 

15. 6. 2018  

Kot.: 3,20  

3,88   

19.  VOGRINEC, DANICA Sodobna poslovna sekretarka XIV. Educa Nova Gorica Portorož 

 

24. – 25. 10. 2017 PN: 134,44 

Kot.: 249,18 

Noč.: 101,27  
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 Varstvo osebnih podatkov v luči nove uredbe 

evropskega parlamenta in pripravljajočega novega 

ZVOP-2 

Aktuar,  Radovljica Maribor 

 

23. 1. 2018 Kot.: 69,54     

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

Varstvo osebnih podatkov - GDPR Datainfo, d.o.o., Maribor Maribor 26. 6. 2018 Kot.: 35,14  

 

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV  V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

Zap. 

št. 

 

Udeleženec 

 

Naziv programa 

 

Izvajalec 

 

Kraj 

 

Datum izvedbe 

Potni nalog, 

kotizacija 

(EUR) 

1.  BULUT, DEJAN Domijada 2018 Skupnost DD Slovenije Rogla 19.4. – 20. 4. 2018 PN: 4,72 

Noč.: 64,51   

Prevoz:12,47 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

2.  DOBRIČ, MARIJA 

 

Izobraževanje COBISS   IZUM Maribor Maribor 8. 6. 2018 Kot.: / 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 5. 5. 2018 PN: / 

3.  PERUŠ MARUŠIČ, BOJANA 

 

Posvet in zbor SDDS Skupnost DD Slovenije DD Tabor 

Ljubljana 

26. 9. 2017 PN: 6,68 

Kot.: 30,00  

Aktiv ravnateljev  Aktiv ravnateljev DD V Slovenije Murska Sobota 8. 11. 2017 PN: / 

Aktiv ravnateljev SŠ Podravja Aktiv ravnateljev SŠ Podravja Maribor 14. 11. 2017 PN: / 

Zbor Skupnosti DD Slovenije Skupnost DD Slovenije Ljubljana 28. 3. 2018 PN:63,18/ 

XXII. srečanje Društva – Ravnatelj Društvo - Ravnatelj Radenci 16. – 18. 4. 2018 PN: 47,83 

Kot.: 244,00 

Noč.: 113,54 

Domijada 2018 Skupnost DD Slovenije Rogla 19. 4. 2018 PN: 3,79  

1. srečanja – Mentorstvo ravnateljem – School 

Leadership Couching and Mentoring 

 Šola za ravnatelje, LJ Kranj 5. 6. 2018 PN: 83,46  

 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     
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Mentorstvo ravnateljem – School Leadership 

Couching and Mentoring 

 Šola za ravnatelje, LJ Ljubljana 19. 6. 2018 PN: 68,94  

 

Varstvo osebnih podatkov - GDPR Datainfo, d.o.o., Maribor Maribor 26. 6. 2018 Kot.: 35,14  

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 6. 5. 2018  

4.  PRAJNC, VLASTA Strokovni posvet Mladi In kriminal MOM Maribor in PU Maribor Maribor 19. 10. 2017 PN: /            

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

Varstvo osebnih podatkov - GDPR Datainfo, d.o.o., Maribor Maribor 26. 6. 2018 Kot.: 35,14  

Preprečevanje odklanjanja šole 

 

Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše Maribor 

Maribor 26. 1. 2018 PN: /            

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 7. 5. 2018 PN: /            

5.  PIHLER, NATAŠA  

 

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov Lipovec, LJUBLJANA Spodnja Polskava  5. 4. 2018 PN: 8,95 

Kot.: 6,10 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

Varna raba interneta in naprav Arnes Maribor 11. 1. 2018 PN: /            

6.  PREŠERN, BREDA 

 

Fotografska delavnica na Bavarskem 

 

Foto klub Maribor Bavarska, 

Nemčija 

26. 1. – 29. 1. 2018 PN: 51,68 

Kot.: 100,00            

2. regijsko srečanje Slovenske mreže zdravih šol 

 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, MB 

Spodnja Polskava 3. 4. 2018 PN: 12,74             

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

3. regijsko srečanje Slovenske mreže zdravih šol 

 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, MB 

Videm pri Ptuju 27. 6. 2018 PN: 19,49             

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 8. 5. 2018 PN: /            

7.  RAZTRESEN, ANA Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 9. 5. 2018 PN: /            

8.  ŠPES CIRINGER, VESNA 

 

Izobraževanje – VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 2.10. 2017 Kot.: 3,20  

Izziv vzgoje v globalni družbi Društvo vzgojiteljev DD SLO  Ljubljana 22. – 23. 3. 2018 PN: 84,43  

Kot.: 75,00 

Domijada 2018 Skupnost DD Slovenije Rogla 19. 4. 2018 PN: 41,80  
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Varna raba interneta in naprav Arnes Maribor 11. 1. 2018 PN: /            

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

 

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 10. 5. 2018 PN: /            

Varstvo osebnih podatkov - GDPR Datainfo, d.o.o., Maribor Maribor 26. 6. 2018 Kot.: 35,14  

9.  URIH EDITA 

 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 11. 5. 2018 PN: / 

10.  VREČKO, RASTA 

 

6. mednarodni kongres DD Slovenije   Društvo vzgojiteljev DD Slovenije  Ljubljana 10. 10. 2017 PN: / 

Tekmovanje – GLOBAL HEMP FOOD 

INNOVATION 

WORD HEMP CONGRESS, 

Ljubljana 

Ljubljana 

 

12. – 15. 10. 2017 PN: 65,15 

Joga v šoli Center za vseživljenjsko učenje v 

športu,  Ljubljana 

Ljubljana 1. 2. – 3. 2. 2018 

 

PN: 56,03   

Noč.: 59,53   

Kot.: 55,00 

Izziv vzgoje v globalni družbi Društvo vzgojiteljev DD SLO  Ljubljana 22. – 23. 3. 2018  PN: 43,73  

Kot.: 75,00 

3. seja izvršnega odbora DVDDS Društvo vzgojiteljev DD SLO  Ljubljana 15. 5. 2018  PN: 7,58 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

48. strokovno srečanje vzgojitelje DD Slovenije Društvo vzgojiteljev DD SLO Strunjan 26. – 27. 6. 2018 PN: 32,00 

Kot.: 90,00 

Noč.: 87,27 

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 12. 5. 2018 PN: / 

11.  VEIT, VESNA 

 

Izobraževanje – VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 2.10. 2017 Kot.: 3,20   

Domijada 2018 Skupnost DD Slovenije Rogla 19.4. – 20. 4. 2018 PN: 4,72 

Noč.: 64,51   

Prevoz:12,47 

Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 2. 12. 2017 

15. 6. 2018 

Kot.: 3,88     

 

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 13. 5. 2018 PN: / 

Varna raba interneta in naprav Arnes Maribor 11. 1. 2018 PN: / 

12.  ŽVAN, KARIN Usposabljanje za VPD in PV Lipovec, d.o.o. Maribor 15. 6. 2018 Kot.: 3,88     

Pravica otrok do varnega odraščanja Karmen Osterc Kokotov Maribor 14. 5. 2018 PN: / 



48 
 

Priloga 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Člani: Vlasta Prajnc 
           Rasta Vrečko 

                               Breda Prešern 
                                                                                                        Robert Lukas 

                                                                                              Jure Krajnc (zunanji predstavnik) 
                                                                          Jožica Jeromel (starš) 

                                                                       Aleks Balažic (dijak)  
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Komisija za kakovost spremlja kakovost vzgojno izobraževalnega dela v zavodu in njena naloga je, 

da izdela letno poročilo in ga enkrat letno objavi na spletni strani. Imenuje jo svet zavoda. 

V okviru komisije za kakovost je bilo junija 2018 opravljeno anketiranje predsednikov vzgojnih 

skupin. 

V dijaškem domu je bilo 10 vzgojnih skupin in predsedniki so dijaki, ki dobro poznajo želje in 

potrebe dijakov, saj o tem mesečno razpravljajo na sestankih vzgojne skupine in na sestankih 

domske skupnosti. 

Ker želimo v dijaškem domu približati življenje in delo željam in pričakovanjem dijakov, smo jih 

povprašali o počutju v dijaškem domu, o tem, kaj pričakujejo od vzgojiteljev, predlogih glede 

hrane in o domskih aktivnostih. 

 
REZULTATI ANKETE 

 
1. Počutje v vzgojni skupini 
 

 
 

2. Pričakovanja od vzgojiteljev 

Dijaki v največji meri pričakujejo svetovanje v osebnih težavah in nadzor. Sledita pomoč pri 

učenju in reševanje sporov med dijaki. Na tretjem mestu pa je organiziranje prostega časa 

dijakov. Dijaki so navedli, da si želijo, da so vzgojitelji na razpolago, ko jih potrebujejo in da jih 

redno obveščajo o dejavnostih v dijaškem domu. 

 
3. Na vprašanje, kaj je dijakov najbolj všeč v dijaškem domu, so navedli naslednje odgovore: 

 domačnost, 
 družba in druženje s prijatelji, 
 pestrost dogajanja, razumevanje vzgojiteljev, 
 da bivajo v sobi s prijatelji, 
 mir, bližina šole,                 
 hrana, 
 čas, ki ga imajo zase, 
 super inštrukcije MAT 

 

4. Na vprašanje, kaj je dijakov najmanj všeč v dijaškem domu, oz. kaj pogrešajo, so navedli 

naslednje odgovore:          

 toplejša voda pri tuširanju,  
 trajanje zajtrka – da bi bil dlje, 
 novo sobo, 
 izolacija-poleti vroče, pozimi piha pri nekaterih oknih, 

zelo dobro dobro

5 5
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 več WC papirja, boljša čistoča sanitarij, 
 monotone omake pri kosilu, 
 družabni dogodki: ples, koncerti, pikniki    
 domačo hrano,  
 skupne kopalnice in neprijeten vonj zaradi manjkajočih ventilacij, 
 slabše urejena okolica doma, 
 več komunikacije med dijaki. 

 

5. Glede hrane so podali predloge, kaj si želijo za  

ZAJTRK:  

 več sadja, 
 skuta, suho sadje, 
 Čokolino, Čokolešnik, Viki krema, 
 več sveže zelenjave,  
 črn kruh, narezki, več namazov, 
 večkrat pečena jajca. 

       KOSILO:  

 tortilja, več piščančjega mesa, 
 sladoled, kroketi, 
 ribe, pečen piščanec, kus kus 
 sveža zelenjava,  
 segedin 
 raznolike omake 
 mlinci,  
 makaroni s sirom, špageti 

       VEČERJA: 

 raznovrstne solate (bife), 
 jagodni cmoki, 
 večkrat smutiji, 
 manj mlečne hrane, 
 več sadja, palačinke        
 več lažje hrane, sadje vedno na izbiro 

      
6. V letošnjem letu so bili vključeni v naslednje krožke oz. so sodelovali na posameznih 

aktivnostih: 

 nogomet  verz za Liziko 

 prostovoljstvo  fitnes,  

 mandala  koncert v Retro sobi 

 Domijada  novoletna zabava,  

 predavanje - negativni učinki interneta,   piknik z brezdomci 

 tutorstvo  pomoč na prireditvah 

 vodenje prireditev  Obiskovanje SNG 
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7. Predlogi za aktivnost, ki v domu še niso organizirane, bi si pa jih želeli 

 šah, karte - tekmovanje po skupinah, 
 plavanje, 
 obiski zavetišča, 
 tekmovanje v kartah, 
 zaključni piknik z zabavo , 
 fotografski krožek, 
 joga, meditacija, 
 več druženja (kot novoletni koncert) in ustvarjalnih delavnic.  

 
                        
Rezultati ankete so pokazali, da se dijaki v dijaškem domu počutijo zelo dobro oz. dobro. Pri tem 

ima pomembno vlogo vzgojitelji, dijaki od njih pričakujejo v glavnem pomoč pri osebnih težavah 

in nadzor. Prisotnost vzgojiteljev in obveščanje dijakov  o dogodkih v dijaškem domu se jim zdijo 

zelo pomembni. 

Dijakom je v dijaškem domu všeč domačnost, druženje z vrstniki, da bivajo v sobah s prijatelji…. 

Všeč jim je, da jih vzgojitelji razumejo. Všeč jim je hrana, ustreza jim bližina šole, da se ne rabijo 

voziti in da jim ostane čas zase. 

Moti jih trajanje zajtrka, ki je do 8. ure in bi radi podaljšan čas. Včasih zjutraj zmanjka tople vode 

pri tuširanju, moti jih, ker nekaterim piha pri oknih v sobah, poleti je prevroče, ker ni izolacije.  

Kritični so do čistoče sanitarij, moti jih, če ni WC papirja, proti koncu meseca.  

Želijo si več družabnih prireditev na nivoju doma in komunikacije med dijaki, bolj urejeno okolico 

dijaškega doma. 

V dijaškem domu se trudimo za kvalitetno prehrano, predlogi za izboljšanje so dobrodošli. 

Dijaki si želijo več sadja in zelenjave pri zajtrku in večerji, lažje večerje, sicer pa v predlogih ne 

navajajo jedi, ki jih domski jedilniki ne bi vsebovali. 

V dijaškem domu so se udeleževali različnih aktivnosti in menijo, da so raznolike. Želijo pa si več 

druženja, ustvarjalnih delavnic, kartanje, jogo in meditacijo. 

 

Predsednica komisije: Vlasta Prajnc 

 


