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1. UVOD 
 
Dijaški domovi imajo v Republiki Sloveniji pomembno pedagoško vlogo v 
srednješolskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Naloga našega dijaškega doma je, 
da zagotovi najugodnejše pogoje za čim boljše vključevanje dijakinj in dijakov (v 
nadaljevanju: dijakov) v življenje in delo dijaškega doma in v učno-vzgojni proces v 
šoli, ki jo obiskujejo. Dijakom nudimo celotno oskrbo. Poleg dobrih bivalnih pogojev 
skrbimo za raznoliko in zdravo prehrano dijakov, varnost, zagotavljamo dobre pogoje 
za učenje ter kakovostno izrabo prostega časa. Veliko pozornosti namenimo vzgoji 
ter celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika ter individualnemu pristopu.  
Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja po kurikulu oz. vzgojnem načrtu, potrjenem 
na nivoju države s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje: 

 Vzgojni program za dijaške domove (junij 2011) – za dijake srednjih šol. 
 
1.1 Predstavitev Dijaškega doma Ptuj 
Dijaški dom Ptuj (v nadaljevanju »dom«) je vzgojno izobraževalni zavod, namenjen 
predvsem bivanju dijakinjam in dijakom iz bližnjih in oddaljenih krajev, ki se šolajo na 
ptujskih srednjih šolah in šolah v okolici Ptuja. Pri nas pogosto najdejo svoj drugi dom 
srednješolci, ki bi sicer lahko dnevno prihajali v šolo od doma, vendar so domače 
razmere tako neustrezne, da nimajo normalnih pogojev za šolanje in osebnostno 
rast. Pomemben razlog za bivanje v domu so zadnja leta tudi treningi različnih 
športnih disciplin (tenis, nogomet, rokomet, odbojka…). 
Želimo odpirati dom tudi mladim iz okolja, ki niso vključeni v šolski sistem (ŠDP – 
šola druge priložnosti, poldnevni oz. popoldanski program  kot podpora otrokom, 
mladostnikom in družinam v težkih življenjskih situacijah, ko so otroci prepuščeni 
samim sebi). 
 
Vzgojno izobraževalno delo z dijaki s posebnimi potrebami načrtujemo skladno z 
zakonodajo in vsako leto imamo povprečno 20 - 30% dijakov s posebnimi potrebami, 
kar nam daje zelo veliko odgovornost do kakovostnega izvajanja vzgojno-
izobraževalnega dela, predvsem zagotavljanja varnosti tem dijakom. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) nam  dijakov s posebnimi 
potrebami ne priznava za zniževanje števila dijakov v vzgojnih skupinah (neustrezne 
odločbe, sistem financiranja po številu dijakov). 
Posebnost Dijaškega doma Ptuj je, da v domu bivajo tudi učenci in učenke (v 
nadaljevanju: učenci) osnovne šole s prilagojenim programom. Z Dogovorom o 
prevzemu izvajanja javno veljavnega vzgojnega programa za učence s posebnimi 
potrebami (podpisniki OŠ dr. Ljudevita Pivka, DD Ptuj, MIZŠ) in Pogodbo o ureditvi 
medsebojnih razmerij (podpisnika OŠ dr. Ljudevita Pivka in DD Ptuj) program doma 
za učence izvaja OŠ dr. Ljudevita Pivka. 
Nujno je ohraniti možnost izvajanja tega programa. Največ možnost nameščanja v 
domu pomeni otrokom, ki lahko v stimulativnem okolju razvijajo svoje sposobnosti in 
pridobijo prepotrebna znanja in veščine za življenje. 
Z vzgojo v dijaškem domu se vzpodbuja optimalni razvoj in sposobnost vsakega 
dijaka. Vzgojni proces se realizira preko številnih in raznovrstnih situacij v domskem 
življenju in delu. 
Letni delovni načrt vključuje vse funkcije dijaškega doma, temeljni poudarek je: 

 na učinkovitem in uspešnem vzgajanju ter izobraževanju, 
 na ustvarjanju ustreznih pogojev za bivanje ter 
 na zdravstveni zaščiti in varnosti dijakov. 
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Splošni cilji vzgoje in izobraževanja v dijaškem domu so zapisani v zakonskih aktih. 
Pri načrtovanju in opredeljevanju ciljev  smo osredotočeni predvsem na cilje, ki 
mladega človeka usmerjajo k: 

 socializaciji (vključevanje v družbo, sprejemanje norm, ustrezno vedenje v 
določenih situacijah in sredinah), 

 učenju odgovornosti (prevzemanje posameznih nalog, ki jih narekuje 
življenje, razvijanje samostojnosti in nadarjenosti dijakov/učencev), 

 osamosvajanju (razvijanje pozitivne samopodobe in motiviranost za 
aktiven način življenja in dela), 

 k oblikovanju pozitivnih medsebojnih odnosov (le-ti so pogoj za dobro 
in ustvarjalno počutje posameznika in vseh v vzgojni skupini, v dijaškem 
domu, sprejemanje drugačnosti), 

 k socialni integraciji (v ožjem in širšem okolju), 
 k razvijanju ekološke osveščenosti (odnos do planeta, energentov, 

ločevanje odpadkov, pomen pitne vode), 
 zdravju kot vrednoti v najširšem pomenu besede (razvijanje in 

oblikovanje zdravstvenih in higienskih navad, da se naučijo skrbeti za 
svoje telesno in psihično zdravje, da so uvidevni za zdravje drugih ljudi, 
sploh v času razširjenosti koronavirusa). 

 
Cilji vzgojiteljskega zbora so: doslednost, odgovornost, dobri in zdravi medsebojni 
odnosi, spoštovanje, dobro delovno vzdušje – ustrezna kultura dela, stalen pretok 
informacij o izvajanju vzgojnega dela, enotno vzgojno delovanje - upoštevanje 
dogovorjenega in, ne nazadnje, stalno strokovno izpopolnjevanje.  
Posebno pozornost posvečamo strokovnemu delu z dijaki, z vzgojno skupino, v med-
skupinskem vzgojnem delu, izvajanju sprejetih in dogovorjenih pravil domskega reda 
ter osebni odgovornosti dijakov in zaposlenih. 
 
Prioritetni cilji v šolskem letu 2021/2022 so razdeljeni v tri skupine.  
Vsako šolsko leto so cilji evalvirani, se nadgrajujejo in dopolnjujejo. V letošnjem 
šolskem letu bomo posebno pozornost posvečali trem ciljem, ki so v naslednjih 
odstavkih podčrtani; nikakor pa ne bodo zanemarjeni ostali. 
 
      1   Kurikularni/učni cilji. 

 Razvijanje oz. nadgrajevanje učno-delovnih navad dijakov, naučiti jih učiti se. 
 Ohranjati in postopno izboljševati učni uspeh dijakov. 
 Povečati učinkovitost učnih ur, večja iniciativnost in aktivnost dijakov. 
 Uspešen začetek in zaključek izobraževanja. 
 Pridobiti navade za osebno rast in vseživljenjsko učenje. 
 Kritično vrednotenje vsebin in informacij. 
 Z oskrbo, vzgojo in izobraževanjem zagotavljati uspešnost dijakov. 
 ZNANJE DOJEMATI KOT VREDNOTO. 
 Spodbujati nadaljnje izobraževalne in poklicne poti dijakov. 
 
2   Stališča, vrednote in spretnosti. 
 Ozavestiti dijake, da z doslednim izvajanjem preventivnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 zaščitimo naše zdravje in 
zdravje drugih. 

 Poskrbeti za zdravo življenje, nuditi socialno in čustveno podporo ter 
spodbujati splošno dobro počutje. 
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 ZDRAVJE DOJEMATI KOT VREDNOTO. 
 Slediti izzivom sodobnega časa, razvoju informacijsko-komunikacijske 

tehnologije in potrebam mladih ob ozaveščanju, da ohranjajo zdravo in 
uravnoteženo komunikacijo v vsakdanjem, ne zgolj v virtualnem življenju. 

 Izpostavljanje in udejanjanje poštenosti, spoštovanja, sodelovanja, 
razumevanja, strpnosti. 

 Skrbeti za skladen telesni in duševni razvoj brez najrazličnejših zasvojenosti. 
 
3   Drugi cilji. 
 Razvijati kulturo bivanja in odgovornih odnosov do drugih ter do okolja. 
 Razvijati zavest o državni pripadnosti in nacionalni identiteti ob sprejemanju 

različnih kultur ter narodnosti. 
 Krepitev pozitivne samopodobe. 
 Navajanje na koristno izrabo prostega časa, izkoriščanje možnosti, ki jih nudi 

lokalno okolje (treningi v raznih klubih, društvih). 
 Spodbujanje medsebojne pomoči in prostovoljstva pri dijakih. 

 
V Dijaškem domu Ptuj želimo: 

 ohraniti in razvijati dijaški dom v mestu Ptuj; 
 zmanjšati število izstopov dijakov med šolskim letom (septembra in maja); 
 dosegati čim boljši učni uspeh v šolah, ki jih dijaki obiskujejo; 
 povečati aktivno vključevanje dijakov v interesne in druge dejavnosti 

dijaškega doma; 
 realno načrtovati vzgojno-izobraževalnega delo – ohraniti oz. izboljšati 

realizacijo načrtovanih aktivnosti; 
 spodbujati in razvijati prijetno počutje dijakov in njihov občutek varnosti; 
 povečati sodelovanje med sodelavci, dijaki in njihovimi starši, učitelji in 

svetovalnimi delavci šol, centri za socialno delo, uradom za delo, enotami 
zavoda za šolstvo, občinami in ministrstvi (šolstvo, zdravstvo in sociala); 

 zagotoviti možnosti za večjo kakovost vzgoje in izobraževanja 
mladostnikov s posebnimi potrebami; 

 skrbeti za organizacijsko kulturo in razvoj dijaškega doma (promocija, novi 
programi dela – projekti, konzorcijska partnerstva, domska skupnost, 
domski sklad); 

 skrbeti za razvoj človeških (znanje, motivacija za delo, rezultati dela, 
timsko delo, odličnost vzgojnega dela), finančnih in informacijskih (urniki 
usklajeni s šolskimi, sprotno obveščanje in optimalna organizacija dela) 
virov; 

 uresničevati in dopolnjevati kompetenčni okvir – opis del in nalog vseh 
zaposlenih v dijaškem domu (odličen vzgled, kodeks, port-folijo); 

 spodbujati izvirnost v mišljenju in izražanju, tako pri dijakih, kot pri 
zaposlenih, skrb za lepo vedenje in izražanje (pet zlatih besed v dijaškem 
domu: dobro jutro, dober dan, dober večer, hvala in prosim); 

 razvijati kakovost na osnovi izbranih kazalcev kakovosti; 
 spodbujati, da je dijaški dom organizacija, ki se uči; program strokovnega 

spopolnjevanja strokovnih delavcev doma, program sodelovanja s šolami 
in starši dijakov, vključevanje v lokalno, regionalno, državno in meddržavno 
okolje;  
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 usmerjati strokovne delavce dijaškega doma v učenje mehkih kompetenc 
(komunikacija, reševanje problemov, odgovornost, samostojno učenje) – 
skrb za karierno orientacijo posameznika; 

 maksimalno materialno pomagati posameznikom, ki so te pomoči nujno 
potrebni (iskanje virov, povezovanje z društvi, zvezami za pomoč mladim); 

 prilagoditi vzgojno delovanje aktualnim izzivom in situaciji v družbi (npr. 
skrb za lastno zdravje in zdravje okolice, omogočanje informacijsko – 
komunikacijskih kanalov na daljavo). 

 

Osnovni cilj je povečati število vpisanih dijakov v dom. Za uresničitev teh ciljev 
izvajamo in bomo še intenzivneje izvajali naslednje ukrepe: 

- udeležba na tržnicah poklicev, sodelovanje s svetovalnimi delavkami na 
osnovnih šolah, s katerih prihaja največ dijakov v dom; 

- aktivna predstavitev na informativnih dnevih na ptujskih srednjih šolah; 
- vabila in oglaševanje v medijih (ravnovesje ekonomike oz. finančnih možnosti 

in učinka objavljenih oglasov); 
- prisotnost na svetovnem spletu, možnost dostopanja do informacij o domu 

preko elektronskih medijev; 
- pridobivanje finančnih sredstev za plačevanje oskrbnine socialno ogroženih 

dijakov (npr. projekt Botrstvo); 
- kvalitetno in uspešno vzgojno in učno delo – najboljše so neposredne 

informacije med dijaki (oz. njihovimi starši) in potencialnimi kandidati za 
bivanje v domu (dober učni uspeh, varnost, sodelovanje).  

 
Za realizacijo zastavljenih ciljev potrebujemo veliko ustvarjalnosti, znanja in 
pripravljenosti. Nadaljevali bomo z delom, ki se je v dosedanji praksi pokazalo kot 
dobro in v letošnjem šolskem letu dodali posebno pozornost izvajanju zgoraj 
navedenih vzgojnih programov, katere bomo prilagajali potrebam vsakega 
posameznega dijaka. Za dijake s posebnimi potrebami bomo po potrebi v 
sodelovanju s šolami izvajali individualizirane programe dela.  
Načrtujemo vključevanje in sodelovanje pri projektih lokalnega okolja. Sodelujemo s 
CID (Centrom interesnih dejavnosti) Ptuj, ki koordinira pripravo nove strategije za 
mlade v MO Ptuj za obdobje 2021-2025. Vsebinski poudarek je na programu, ki bi 
nudil podporo srednjim šolam pri zmanjševanju osipa, manjkanja od pouka in 
izboljšanja učnih rezultatov. 
Ptuj – zakladnica tisočletij (turistični razvoj mesta, nočitve gostov, prehrana, 
spodbujanje celostnega povezovanja in povečanje sinergije med subjekti v turizmu in 
kulturi); 
Ptuj – mesto aktivnih, zdravih ter ustvarjalnih ljudi (razvoj programov s področja 
socialnega varstva, prilagojeni potrebam občanov; vzpostavitev dnevnih centrov 
aktivnosti – medgeneracijski centri; program za osebe s težavami pri nastanitvi in 
zagotovitev primernih bivalnih enot – v sodelovanju s CSD Ptuj). 
 
 

2. ORGANIZIRANOST TER ORGANIZACIJA DELA 
 

Organizacijo dela v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih predpisujejo: 
 Zakon o zavodih,  
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  
 Zakon o delovnih razmerjih, 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, 
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 Zakon o uravnoteženju javnih financ, 
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
 Zakon o socialnem varstvu, 
 Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, 
 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega 

programa na področju srednjega šolstva, 
 Pravilnik o bivanju v dijaških domovih, 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 

programov za otroke s posebnimi potrebami, 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in 

vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, 
 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 
 Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok, 
 Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli, 
 Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v domovih za učence in dijaških domovih, 
 Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, 
 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami, 
 Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, 
 Vzgojni program za dijaške domove – za dijake srednjih šol, 
 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami – za učence in 

dijake s posebnimi potrebami, 
 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 

o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov, angl. General Data Protection Regulation – GDPR). 
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2.1 Organiziranost Dijaškega doma Ptuj (organogram) 
 
                                       ravnatelj                                       
                                                               Ivan Hercog 

 
                                                           SVET ZAVODA 
                                                          SVET STARŠEV 
 
 
          pedagoško-strokovni                                                        gospodarsko-upravni     
                     sektor                 sektor 
                                                                                      
 
 
 
- vzgojne skupine – vzgojiteljice: 

    Patricija Kikl, Sonja Leben 

   

 

 

- tajnica: Zorka Lah  

                                                                   -računovodkinja: Silvestra Emeršič 

 - vratar/receptor: Irena Kos   

          - nočna varnostnica: Barbara Furjan 

                            - hišnik: Miran Vaupotič                                                                      

  - kuharja: Tilčka Peklar, Zlatko Horvat 

- kuhinjska pomočnica: Helena Rejc 

                                                                                           - perica: Silva Galun                               

                                                         - čistilki: Silva Galun, Ulrike Polanec 

 
 

ORGANI  DIJAŠKEGA  DOMA PTUJ 
 SVET ZAVODA 

 RAVNATELJ 

 VZGOJITELJSKI ZBOR  

 SVET STARŠEV 

 DOMSKA SKUPNOST 

 
Svet doma sestavljajo: predstavniki delavcev, staršev, dijakov, ustanovitelja in 
lokalne skupnosti. 
Svet dijaškega doma se praviloma sestaja dva- do trikrat letno. Na sejah se 
obravnava in odloča v skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. 
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Pedagoško - strokovni sektor sestavljajo vsi strokovni delavci doma (vzgojitelji – 
vzgojiteljski zbor). 
Svet staršev sestavljata dva predstavnika staršev (zastopani obe vzgojni skupini). 
Svet staršev se praviloma sestaja dvakrat letno. Na sejah obravnava in odloča v 
skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Domska skupnost deluje v skladu s Pravilnikom domske skupnosti (priloga 2). 
Sestavljajo jo dijaki iz dveh vzgojnih skupin SŠ. V vsaki vzgojni skupini izvolijo 
predsednika, kateri se udeležuje sestankov predsedstva Domske skupnosti. Na 
sestanke predsedstva, ki so odprtega tipa, so vabljeni tudi izvoljeni predstavniki 
vzgojnih skupin za šport, kulturo, prehrano,... Med seboj izberejo dijaki predsednika 
Domske skupnosti na zboru Domske skupnosti. 

 
V šolskem letu 2021/2022 so v dijaškem domu nameščeni: dijaki/-inje srednjih šol, 
učenci/-ke osnovne šole s prilagojenim programom, študenti višjih in visokih 
strokovnih šol. Nameščamo tudi mlajše in starejše odrasle, potrebne pomoči – do 3 
mesecev, v sodelovanju in na priporočilo CSD Ptuj. 
 
V sodelovanju s Probacijsko enoto Maribor si prizadevamo dobiti občasno delavce 
preko izvajanja družbeno koristnega dela (čiščenje, hišniška in recepcijska dela). 
Pedagoško-strokovni sektor sestavljajo ravnatelj in dve vzgojiteljici. Vsi strokovni 
delavci imajo ustrezno strokovno izobrazbo. V gospodarsko upravnem sektorju je 
zaposlenih 10 delavcev, od tega so tri delavke zaposlene za krajši delovni čas. V 
šolskem letu 2021/2022je skupaj 13 zaposlenih. 
 
Nameščanje gostov: koordinatorka Zorka Lah. 

 
Pristojnosti posameznih organov ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda in drugi akti (navedeni zgoraj). 
 
Proste zmogljivosti ponujamo študentkam in študentom skladno z vpisom v razvid (v 
nadaljevanju: študentom) ter drugim organiziranim skupinam gostov. 
 
2.2 Načrt sprejema v dijaški dom in razporeditev dijakov v vzgojne skupine  
Vzgojna skupina je temeljna vzgojna organizacijska enota doma. Enoto vodi 
vzgojitelj, ki je pomemben dejavnik vzgojnega procesa, saj nudi dijakom pomoč in 
oporo v odnosu do sebe, drugih dijakov, šole in okolice. Skupaj s sodelavci, starši in 
učitelji ustvarja razmere za celostni razvoj osebnosti. 
Vpis v dom je bil izveden na osnovi javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport v mesecu januarju 2021. Prejeli smo 11 prijav 
novincev in 18 prijav dijakov, ki že bivajo v domu in nadaljujejo šolanje. Število 
dijakov lahko ob začetku šolskega leta minimalno variira. Kandidate se obvesti o 
sprejemu tako, da se jim vročijo sklepi o sprejemu v dijaški dom. 
Na prosta mesta vpisujemo dijake skozi celo šolsko leto, tako da se število vpisanih 
spreminja. 
V šolskem letu 2021/2022 bivata v domu dve vzgojni skupini učencev OŠ/OŠPP. 
Dijake smo razdelili v dve vzgojni skupini (ena vzgojiteljica zaposlena za polovični 
delovni čas). 
V dijaški dom na osnovi javnega razpisa sprejemamo tudi študente višjih in visokih 
strokovnih šol oz. fakultet.           
 



 11 

2.3 Dijaki po šolah                            
 Elektro in računalniška šola Ptuj  …………………….. 5 dijakov 
 Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo…………….. 8 dijakov 
 Strojna šola Ptuj  ……………………………………….. 6 dijakov 
 Gimnazija Ptuj…………………………………………… 8 dijakov 
 Druge šole …………………………………………….. 2 dijakinji 

 
Skupno število vpisanih dijakov je 29. 
Število dijakov je zapisano na osnovi podpisanih pogodb o namestitvi – seznami so 
tudi v centralni evidenci vpisa na spletni strani MIZŠ. 
Razlogi za bistveno manjši vpis dijakov v primerjavi s prejšnjimi leti so predvsem 
naslednji: 

- izpisi dijakov iz šol (predvsem program 3+2) zaradi izvajanja ukrepov za 
obvladovanje epidemije z virusom COVID-19 in težav pri prehajanju meje s 
Hrvaško iz istih razlogov v preteklem šolskem letu; 

- subvencionirani šolski prevozi; 
- zaključek šolanja »močne generacije«, v kateri so bili tudi športniki (predvsem 

tenisači); 
- slab ekonomski položaj staršev v okoljih, iz katerih pretežno prihajajo dijaki v 

dom. 
Vzpodbudno je, da je število vpisanih novincev na nivoju prejšnjih let – 11 novincev. 
Pri razporejanju dijakov v vzgojne skupine skušamo upoštevati želje dijakov in 
njihovih staršev. Skupine so heterogene: glede izobraževalnih programov, letnikov 
oz. razredov in vrsti in stopnji primanjkljaja v razvoju. Dijake s posebnimi potrebami 
enakomerno razporejamo v vzgojne skupine – integracija vzgojnega dela. V šolskem 
letu 2021/2022 je  vpisanih 7 dijakov s posebnimi potrebami (primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolan otrok, otrok z avtističnimi motnjami, 
lažja motnja v duševnem razvoju, lažje govorno-jezikovne motnje), pri enem dijaku je 
odločba še v pridobivanju.  
 
2.4 Organiziranost in aktivnosti dijakov 
Vsi dijaki doma so člani Domske skupnosti. Predsedniki vzgojnih skupin tvorijo 
predsedstvo Domske skupnosti in izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika 
in tajnika. Mentor Domske skupnosti je ravnatelj. Predsednik Domske skupnosti je v 
letu 20212022 Patrik Kožar. 
 
Načrtovane aktivnosti – DOMSKI KOLEDAR 2021/2022 (Priloga 1). Vse 
aktivnosti, ki potekajo v domu, so namenjene izvajanju vzgojnih programov s 
poudarkom na ustvarjanju dijakov, izražanju pogleda na umetnost, spoznavanju 
različnih kulturnih oblik izražanja, zdravju, rednemu gibanju in osvajanju športnih 
veščin, oblikovanju tekmovalnega duha, kar pomeni  navajanju na kulturno in 
športno preživljanje prostega časa. Vodje vzgojnih skupin (vzgojiteljice) načrtujejo 
vzgojno-izobraževalno delo skladno z Domskim koledarjem. Domski koledar 
2021/2022 je bil izdelan timsko, na osnovi evalvacije vzgojnega dela za šolsko leto 
2020/2021, konec avgusta in septembra 2021 in je v kar največji meri naravnan na 
dejanske razmere in možnosti. 
 
URNIK ŽIVLJENJA IN DELA v Dijaškem domu Ptuj 
Razdeljevanje hrane v domski jedilnici: 

 zajtrk od 6.30 do 8.00 ure, 
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 kosilo od 12.00 do 16.00 ure (v petek od 11.00 do 15.30 ure), 
 večerja od 18.30 do 19.30 ure (v petek hladna večerja, prejmejo pri kosilu). 

Obvezne učne ure: 
 dopoldan od 8.00 do 10.00 ure (v primeru pouka popoldan), 
 popoldan od 16.00 do 18.00 ure, 

Izhodi: 
 za dnevni in večerni izhod do 21.00 ure dijak/ -inja dobi dovoljenje vzgojiteljice 

(glede na učni uspeh), 
 podaljšan večerni izhod do 22.00 ure z dovoljenjem matične vzgojiteljice 

(glede na učni uspeh). 
Po 22.00 uri je v dijaškem domu tišina.  
Dom se zaklene ob 21.00 uri. 
Po 23.00 uri so v dijaškem domu vse luči ugasnjene (razen, če se dijak/študent uči). 
Domske prireditve se praviloma zaključijo ob 23.00 uri. 
Vsakih 14 dni je menjava posteljnine pri perici dijaškega doma.  
Prispela pošta je vsak dan v tajništvu oz. recepciji dijaškega doma. 
Likanje je izjemoma dovoljeno dopoldan pri perici doma (pritličje). 
Internet v sobah NI dostopen v nočnem času, od 22.00 do 06.00 ure.  
Za čistočo in urejenost sob skrbijo dijaki sami. 
Starši podpišejo dogovor o uporabi lastnega računalnika dijaka v sobi– internetne 
povezave so v vseh sobah. Starši izjemoma pisno dovolijo uporabo prevoznih 
sredstev med tednom (kolo, motor, avtomobil).  
Za skupno življenje in delo v dijaškem domu potrebujemo pravila. Tako se počutimo 
dobro in varno. Vsi si bomo prizadevali, da bomo pravila upoštevali. Trudimo se biti 
dijaški dom brez kazni. 
 
2.5 Organizacija dela v domu 
Delo v domu je organizirano 24 ur dnevno. Urnik dela strokovnih in drugih delavcev  
je prilagojen  potrebam dijakov in  velja  od 1. septembra 2021 dalje (urniki so 
mesečni, izjemoma tudi tedenski – predvsem v času koronavirusa in v hitro 
spreminjajočih se razmerah). Skladno z osnovno in tržnimi dejavnostmi dijaškega 
doma je urnik tudi izkaz opravljenih ur posameznega zaposlenega. Izjemoma v 
primeru večjih skupin gostov lahko vsi zaposleni pomagajo pri pripravi sob oz. pri 
pospravljanju za gosti. Glede na potrebe vzgojno-izobraževalnega in drugega dela 
lahko ravnatelj urnike spreminja. 
Dopust se v skladu z zakonodajo v glavnem koristi v času počitnic, vendar ne dva 
tedna po koncu in dva tedna pred pričetkom šolskega leta, ko se izvaja generalno 
čiščenje in ostale potrebne aktivnosti. 
 
Urnik pedagoško-strokovnega sektorja 
Vzgojne skupine:       
1 A……… Patricija Kikl - vzgojiteljska soba 3. nadstropje (načeloma od ponedeljka 
do četrtka od 14. – 22. ure, sicer tudi ostali čas – dopoldan oz. ponoči);  
1 B……… Sonja Leben - vzgojiteljska soba 3. nadstropje (načeloma od ponedeljka 
do četrtka od 14. – 22. ure, sicer tudi ostali čas – dopoldan oz. ponoči). 
                    
Barbara Furjan……………. 22. – 6. ure (nočno varstvo), sicer tudi ostali čas. 

Delo ob petkih poteka v času od: 06. – 20. (18.) ure; medskupinsko vzgojno delo 
opravljajo strokovni delavci, dežurajo zaposleni. 
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Ker je cilj, da so vzgojiteljice čim več z dijaki, je temu prilagojen urnik (vzgojno delo 
se pretežno opravlja od 14. do 22. ure, ko so dijaki v domu). 
V glavnem vsi dijaki odhajajo ob vikendih domov k staršem ali skrbnikom. V primeru, 
da se dijaki iz tehtnih razlogov odločijo za bivanje v dijaškem domu tudi preko 
vikenda, jim le-to ob spoštovanju medsebojnega dogovora v izjemnih primerih 
omogočamo. 
 
Delo ob nedeljah: od 18.00 do 22.00 ure – dijaki se vračajo v dijaški dom. Nedeljsko 
dežurstvo načeloma izvajajo vzgojitelji. 
 
 

Urnik gospodarsko-upravnega sektorja 
 

KUHINJA 

1. Tilčka Peklar …………………………… 06. – 14. ure (izmenično 12. – 20. ure) 
2. Helena Rejc …………………………….. 08. – 13. ure (lahko tudi popoldan) 
3. Zlatko Horvat ……………………………. 12. – 20. ure (izmenično 8. – 16. ure) 

 

PISARNE 

1. Ivan Hercog ……………………… ……... 07. – 15. ure  
2. Zorka Lah ………………….......... …….. 07. – 15. ure  
3. Silvestra Emeršič …………….......…….. 07. – 15. ure  

 

ČIŠČENJE 

1. Silva Galun ………………………. ……... 06. – 10. ure 
2. Ulrike Polanec ………………….............. 8. – 11.36 ure 

 

PRALNICA 

1. Silva galun ……………………….…….... 10. – 14. ure 
 

VZDRŽEVANJE - HIŠNIK 

1. Miran Vaupotič …………………..……... 06. – 14. ure  (tudi nadomeščanje v 
                                                                    recepciji in nočnega varnostnika) 

 

RECEPCIJA - od ponedeljka do četrtka  

1. Irena Kos ………………………….......... 18. – 22. ure 
lahko tudi …  14. – 18. ure (če je DKD na recepciji) 

2. Delavec – delo v splošno korist ………. 16. – 22. ure (ali 18. – 22. ure) 
- delo v petek 

1. Irena Kos ………………………….......... 16. – 20. ure (ali 14. – 18. ure) 
lahko tudi …  12. – 16. ure  

- delo v nedeljo 
1. Irena Kos ………………………………… 18. – 22. ure 
2. Delavec – delo v splošno korist ………. 18. – 22. ure 
 

NOČNI VARNOSTNIK - od nedelje do petka (in ko so dijaki v domu) 
1. Barbara Furjan ………………………..... 22. – 06. ure 
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V primeru večjega števila gostov ravnatelj določi urnik dela za vikend – enakomerna 
obremenitev vseh zaposlenih oz. upoštevanje opravljenih ur. Za potrebe izvajanja 
dejavnosti se urnik lahko spremeni (delo popoldan in ponoči ter čez vikende). 
Evidenca ur je za vse delavce dijaškega doma obvezna. Izpolnjujejo se formularji, 
kateri služijo evidentiranju delovnega časa vseh zaposlenih v dijaškem domu in so 
osnova za izplačilo z zakonom določenih dodatkov. 
 

 Evidenca prisotnosti na delu (v zbornici je mapa); delavec vpiše svoj prihod 
in odhod (le - ta se primerja z urnikom dela in evidenco ur delavca za mesec). 

 

 Evidenca ur za mesec - delavec odda do 5. v naslednjem mesecu v tajništvo 
dijaškega doma; evidenca zajema: mesec, šolsko leto, ime in priimek delavca, 
na delu od – do, odsotnost službena ali privat, izredna prisotnost, število ur 
dnevno, število ur skupaj, opombe – suplence, bolniške. 

 

 Evidenca opravljenih ur na mesec (obračuna ravnatelj, evidenca je na 
vpogled v tajništvu doma). 
Zajema: ime in priimek delavca, število delovnih dni, število ur, število 
opravljenih ur, plus oz. minus ure, koriščenje letnega dopusta, koriščenje ur, 
ostanek dni letnega dopusta, ostanek števila plus ali minus ur, opombe. 

 
Evidenca opravljenih ur za mesec ………………………….. 

 
Z. 
št. 

Delavec/-ka 
Št. 
dni 

Št. 
ur 

Opravil/-a 
Ure 
+ 

Ure 
- 

Koristi 
LD 

Koristi 
ur 

Ost. 
ur 

LD 
2020 

Opombe 

1            

2            

 
Vsak zaposleni vpiše tudi natančne podatke za pretekli mesec (formular v 
zbornici): dni letnega dopusta, dneve službene odsotnosti, dneve bolniške 
odsotnosti, koliko je bilo popoldanskih ur (od 12. – 22. ure, če se dela po 16. uri), 
koliko je nočnih ur (22. – 06), koliko ur dela v nedeljo in koliko ur dela na praznik. 
Ravnatelj pregleda zapisane podatke in odobri obračun navedenih ur pri plači. 
 
 

3. DELOVNI POGOJI 
 

3.1 Kadrovski pogoji 
Zastavljene cilje in naloge bomo realizirali vsi zaposleni v Dijaškem domu Ptuj iz 

 pedagoško-strokovnega sektorja ter 
 gospodarsko-upravnega sektorja. 

 
Pedagoško delo opravljajo 2 vzgojiteljici in ravnatelj.  
V gospodarskem upravnem sektorju je 10 delavcev z ustrezno izobrazbo.  
Vodja strokovnega aktiva: za potrebe koordinacije dela SŠ v šolskem letu 2021/2022 
je Sonja Leben.   
 
Sodelujemo z lokalnim okoljem. Preko probacijske enote si prizadevamo, da v domu 
opravljajo delo v splošno korist osebe, ki lahko namesto kazni oddelajo določeno 
število ur. Iščemo možnosti za delovno rehabilitacijo ljudi, ki so vključeni v program 
zavoda Vitis. 
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Pri teh aktivnostih smo pozorni, da v domu delajo ljudje, ki so nekonfliktni, odgovorni 
in izkazujejo empatijo do soljudi, predvsem do mladostnikov. 
 
 
3.2 Zasedenost delovnih mest 
 

Št. Delovno mesto Ime in priimek Stop. str. iz. Smer DR 

1. ravnatelj Ivan HERCOG VII-VIS univ. dipl. ing.str. + PAI NČ 

2. vzgojiteljica Patricija KIKL VII-VIS prof. GEO - ZGO DČ ½ 

3. vzgojiteljica Sonja LEBEN VI-VŠ učitelj RP NČ 

4. nočna varnostnica Barbara FURJAN V-sr strojni tehnik DČ 

5. računovodja Silvestra EMERŠIČ V-sr ekonomski tehnik NČ  

6. tajnica Zorka LAH V-sr ekonomski tehnik NČ 

7. kuhar Zlatko HORVAT V-sr gostinski tehnik NČ 

8. kuharica Tilčka PEKLAR IV-sr kuhar NČ 

9. perica/snažilka Silva GALUN OŠ NK NČ 

10. hišnik Miran VAUPOTIČ V-sr strojni tehnik NČ 

11. snažilka Ulrike POLANEC V-sr trgovinski poslovodja NČ 0.45 

12. kuharski pomočnik Helena REJC V-sr ekonomski tehnik NČ ⅝ 

13.  vratar Irena KOS V-sr ekonom.-komerc. tehnik NČ ½ 

 
Strokovni delavci imajo opravljen strokovni izpit in po potrebi  pedagoško-andragoško 
izobrazbo. En strokovni delavec je pridobil naziv svetovalca, eden je mentor. 
 
3.3 Število načrtovanih ur 2021/2022 
 
Število ur je usklajeno s šolskim koledarjem za šolsko leto 2021/2022 - dve 
ocenjevalni obdobji: 
 

 I. ocenjevalno obdobje: 
o SŠ ………………… 1. september 2021 do 14. januar 2022 

 II. ocenjevalno obdobje:  
o SŠ…………………. 15. januar 2022 do 24. junij 2022 

 
Pregled delovnih dni za šol. l. 2021/2022 
 

MESEC Oc. obd. ponedeljek torek sreda četrtek petek nedelja 

September 1 4 4 5 5 4 4 

Oktober 1 3 3 3 3 4 3 

November 1 4 5 4 4 4 4+1* 

December 1 3 3 4 4 4 3 

Januar 1 2 2 2 2 2 2 

Skupaj  16 17 18 18 18 17 

Januar 2 3 2 2 2 2 3 

Februar 2 3 3 4 4 4 3+1* 

Marec 2 4 4 4 4 3 4 

April 2 2 3 3 3 4 2+1* 

Maj 2 4 5 4 4 4 4+1* 

Junij 2 3 3 4 4 4 3 
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Skupaj   19 20 21 21 21 22 

Skupaj 1+2  35 37 39 39 39 39 
 

- Upoštevani so dnevi, ko so dijaki v dijaškem domu. 
- *  Dan spomina na mrtve, Prešernov dan, velikonočni ponedeljek, praznik dela. 
- Od ponedeljka do petka je 189 dni, kar je 1134 ur (x 6) ali 1512 ur (x 8). 
- V šolskem letu 2021/2022 je 39 nedelj in praznikov, ko dežurstvo izvajata dve 

vzgojiteljici –vzgojiteljici delata 20 in 19 nedelj oz. praznikov po 4 ure, skupaj 80 
oz. 76 ur. 

- V šolskem letu 2021/2022 je 39 delovnih tednov. 
 

Domski koledar za šol. l. 2021/2022 

MESEC 
Ocen. 
obdo-

bje 

Število  
delo- 
vnih  

   dni 

Število  
dni  

prazni- 
kov 

Število  
dni  

počitn- 
ic 

Število  
ur  

delovnih 
 dni (x8) 

Minus 
2 uri 

dnevno 
(pripra- 

va) 

Število  
ur  

obvezn. 
vzgoji-

telja 
(x6) 

Število  
ur- 

počitn. 
(x8) (x6) 

Število  
ur 

del. dni  
+ počit. 
(x8) (x6) 

Št. dni 
+ ur 

nedel- 
je 
 

SEPTEMBER 1 22 - - 176 44 132 - 
176 
132 

2 
8 ur 

OKTOBER 1 16 - 5 128 32 96 
40 
30 

168 
126 

2 
8 ur 

NOVEMBER 1 21 1 - 168 42 126 - 
168 
126 

2 
8 ur 

DECEMBER 1 18 - 5 144 36 108 
40 
30 

184 
138 

2 
8 ur 

JANUAR 1 + 2 21 - - 168 42 126 - 
168 
126 

2 
8 ur 

FEBRUAR 2 18 1 1 144 36 108 
8 
6 

152 
114 

2 
8 ur 

MAREC 2 19 - 4 152 38 114 
32 
24 

184 
138 

2 
8 ur 

APRIL 2 15 2 4 120 30 90 
32 
24 

152 
114 

2 
8 ur 

MAJ 2 21 1 - 168 42 126 
- 
 

168 
126 

2 
8 ur 

JUNIJ 2 18 - 4 144 36 108 
32 
24 

176 
132 

2 
8 ur 

Skupaj 1+2 189 5 23 1512 378 1134 
184 
138 

1696 
1272 

80 

JULIJ P. 21 - - 168 - 168 - 168 - 

AVGUST P. 22 1 - 176 - 176 - 176 - 

Skupaj  43 1 - 344 - 344 - 344 - 

Skupaj 
1+2 
+ P 

232 6 23 1856 378 1478 
184 
138 

2040 
1616 

80 

 
Po pregledu števila ur za vzgojitelja (domski in šolski koledar za šol. l. 2021/2022) 
mora vzgojitelj opraviti 1214 (1134 + 80) ur neposrednega dela z dijaki. 
Iz zgornje tabele je razvidno: 
 delo z vzgojno skupino  

 SŠ (DVS, 50% del. časa, najmanj 3 ure na dan)                  450 ur, 
 medskupinsko vzgojno delo  

 SŠ (MVD, 50 % del. časa)                                                   372 ur, 
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 medskupinsko vzgojno delo (MVD, v petek, 6 ur na dan)                         234 ur, 
 interesna dejavnost (MVD, od ponedeljka do četrtka, tedensko 2 uri         78 ur, 
                                                                                                       Skupaj:  1134 ur 
 povprečno devetnajst nedelj v šolskem letu                                                80 ur 
                                                                                                        Skupaj: 1214 ur 
 
 
 
Število dni – število ur za šolsko leto 2021/2022 
 

 
Ocenje- 
valno 

obdobje 

Delo z VZG. 
SKUPINO 

(pon. – čet.), 
 

Medskupinsko 
vzgojno delo  

(MVD, pon. – čet.), 
50% del. časa 
(3 ure dnevno) 

Medskupinsko 
vzgojno delo 
(MVD, petek, 

6 dnevno) 

Interesna 
dejavnost 

(MVD – 2 uri 
tedensko) 

 
I.  

SŠ 

69 dni 
50% del. časa 
(3 ure dnevno) 

= 207 ur 
 

69 dni 
50% del. časa 

(3 ure dnevno) - ID 
= 171 ur 

 

 
18 dni 

= 108 ur 
 

 
18 tednov, 

2 uri tedensko 
= 36 ur 

 

 
II. 
SŠ 

 
81 dni 

50% del. časa 
(3 ure dnevno) 

= 243 ur 
 

 
81 dni 

50% del. časa 
(3 ure dnevno) - ID 

= 201 ure    
 

 
21 dni  

= 126 ur 
 

 
21 tednov, 

2 uri tedensko 
= 42 ur 

 

 
Skupaj 

SŠ 
 

 
150 dni 
= 450 ur 

 

 
150 dni 
= 372 ur 

 
 

 
39 dni 

= 234 ur 
 

 
39 tednov, 

2 uri tedensko 
= 78 ur 

 
Vzgojiteljeva obveza je 30 ur tedensko (6 ur dnevno) – DVS (delo z vzgojno 
skupino), MVD (med-skupinsko vzgojno delo) in 2 uri tedensko interesna dejavnost. 
Vzgojitelju se priznava 2 uri za pripravo na delo dnevno (10 ur tedensko); v šolskem 
letu 2021/2022 je za pripravo 378 ur.  
 
Fond delovnih dni za šolsko leto 2021/2022 znaša 232 dni, fond ur za zaposlene v 
Dijaškem domu Ptuj znaša 1856 ur. Zaposleni ima pravico do koriščenja letnega 
dopusta skladno z zakonodajo, glavnina se izkoristi v času šolskih počitnic, po 
izdanih odločbah za leto 2021 in 2022.   
Mesečno evidenco opravljenih ur zapiše in nadzoruje ravnatelj. Vsi zaposleni so 
dolžni evidentirati svojo prisotnost na delu v zbornici doma. 
 
Interesna dejavnost dve uri tedensko – medskupinsko vzgojno delo. 
 
Kaj sodi v pripravo na vzgojno-izobraževalno delo (pedagoški sektor): 

 pisna priprava na vzgojno-izobraževalno delo (Dnevnik); 
 vodenje pedagoške dokumentacije skladno s Pravilnikom o bivanju v dijaškem 

domu; 
 dodatne evidence vzgojnega dela po naročilu ravnatelja; 
 pedagoške konference in sestanki strokovnih projektnih skupin; 
 sestanki vzgojne skupine in Domske skupnosti; 
 roditeljski sestanki in govorilne ure v domu in šoli; 
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 obiski (izjemoma) na dijakovem domu (v dogovoru z ravnateljem); 
 druge vrste sodelovanj z okoljem (po dogovoru z ravnateljem, po sklepih 

pedagoških konferenc); 
 stalno strokovno izpopolnjevanje (seminarji, branje strokovne literature …). 

 
Za vse navedeno ni + ur, ampak je to redna delovna obveza vzgojitelja/-ice. 
Osnova vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja/-ice v Dijaškem domu Ptuj je 
vzgojna skupina, ki jo vodi. Individualne razgovore z dijaki vodi samo matičen 
vzgojitelj/-ica. Sprotno informiranje med vzgojitelji o dijakih je obvezno 
(vsakodnevno). Sodelovanje s starši in šolo dijaka je vsakodnevno in sprotno. 
 
3.4 Materialni pogoji 
Investicijsko in tekoče vzdrževanje 
Glede na starost stavbe Dijaškega doma Ptuj (1980) in dotrajanost opreme bi 
potrebovali precej dodatnih sredstev. S 1. 1. 2013 je Dijaški dom Ptuj prešel na novi 
način financiranja skladno s Pravilnikom o metodologiji financiranja izobraževalnih 
programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva; financiranje se 
izvaja s plačili na »glavo« dijaka in je cena na dijaka prenizka (ni dovolj sredstev za 
plače zaposlenih, kaj šele za obnavljanje in posodabljanje prostorov stavbe).  
 
Letni obseg sredstev za izvedbo programa je zmnožek cene na dijaka in števila 
dijakov, vpisanih v ta program in se določi za proračunsko leto. Upošteva se število 
dijakov na dan 30. september za dijake, vpisane v šolsko leto, ki se začne v letu pred 
začetkom proračunskega leta.  
 
Zadnji dan za prijave dijakov v dijaški dom – končno število je 29 vpisanih (od tega 7 
dijakov s posebnimi potrebami). 
 
Prihaja do razhajanj glede na izhodišča v Pravilniku o metodologiji financiranja 
izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva in 
dejanskim stanjem v domu: 
 
- povprečna delovna doba v Dijaškem domu Ptuj je višja; 
- povprečno delo vzgojitelja v popoldanskem času za Dijaški dom Ptuj je praktično 

100 % (in ne 60 % celotne mesečne obveznosti); 
- povprečno delo nočnega varnostnika je v Dijaškem domu Ptuj 95% (v kalkulaciji 

računano 80% celotne mesečne obveznosti v nočnem času); 
- stroški nedeljskega dela; višina materialnih stroškov; 
- oskrbnino določa Komisija za oblikovanje cene oskrbnine na MIZŠ in za leto 2021 

znaša 220,00 EUR. Oskrbnina zajema:  
- hrana …… 83,60 EUR (zajtrk, kosilo, večerja) – 22 dni, na dan 3,80 EUR; 
- stroški povezani s prehrano ….. 70,80 EUR (plače kuharic, zdravniški 
pregledi,    material za čiščenje kuhinje) - 22 dni; 
- nastanitev ….. 65,60 EUR (električna in toplotna energija, poraba vode, 
komunalne storitve, tekoče vzdrževanje objekta, material za interesne 
dejavnosti, pisarniški material, pošta, telefoni, izobraževanje). 

- za vzgojno dejavnost se upošteva 520 dijakov. Pri zasedenosti 29 dijakov 
predstavlja to samo 5,6 % deleža pri izračunih. 
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Iz vsega zapisanega je jasno, da poskušamo izkoristiti možnost, da se zavodu lahko 
dodelijo dodatna sredstva za izvajanje programa, če sredstva, določena s tem 
pravilnikom, ne zadostujejo za njegovo izvedbo zaradi: 

- odstopanja kadrovske zasedbe delovnih mest od vrednosti, določenih na 
podlagi drugega odstavka 5. člena (plačni razredi po pravilniku), 

- vpisa manjšega števila dijakov v program, 
- drugih utemeljenih razlogov. 

Prepotrebnih investicij ne moremo načrtovati – zadovoljni bomo, če ne bomo 
poslovali negativno in poskrbeli za to, da Dijaški dom Ptuj ostane v mestu in regiji. 
Nujna pa je energetska sanacije stavbe, saj letno porabimo največ denarja za 
plačevanje računov gretja in električne energije. V dogovoru z MIZŠ smo se prijavili v 
projekt javno-zasebnega partnerstva. Povezali smo se s ŠC Ptuj in Gimnazijo Ptuj z 
namenom, da bi bili dovolj zanimivi za investiranje zasebnega partnerja. Idejno 
zasnovo je pripravila Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje. Projekti za 
izvedbo so narejeni. Gre za projekt, za katerega so razpisana tudi evropska sredstva 
(v višini do 50 %), 50 % + bo moral zagotoviti zasebni partner. En zasebni partner je 
pokazal interes za sodelovanje, pregledal je projekt in z nekaterimi spremembami je 
finančna konstrukcija zaprta. Dogovori na operativni ravni za izvedbo projekta so 
zaključeni. Po časovnem načrtu je bila v letu 2021 načrtovana izvedba sanacije, 
vendar se je  ureditev vse potrebne dokumentacije zavlekla v leto 2021, zato upamo 
in verjamemo, da se bodo dela izvajala in zaključila v letu 2022. 
 
Tudi v tem šolskem letu bomo skušali pridobiti čim več sredstev na trgu – tržna 
dejavnost dijaškega doma. Zasledovali bomo tudi na razpise za pridobitev sredstev iz 
strukturnih skladov, deloval bo Domski sklad Dijaškega doma Ptuj. Sredstva, 
pridobljena na trgu, bodo namenjena pokrivanju stroškov osnovne dejavnosti, za 
katero s strani MIZŠ ne dobivamo dovolj denarja. 
 
Domska kuhinja je s kuhanjem obrokov za OŠ dr. Ljudevita Pivka bolje izkoriščena. 
Učenci te osnovne šole se prehranjujejo v domski jedilnici. Dijaki dijaškega doma 
imajo na razpolago souporabo telovadnice in ograjeno zemljišče šole in dijaškega 
doma. V domu so nameščeni učenci – dve vzgojni skupini po programu dom za 
učence (dejavnost ima po veljavni zakonodaji registrirana OŠ dr. Ljudevita Pivka). 
Potrebe v lokalnem okolju in regiji so, dom ima tradicijo in izkušnje ter je idealno 
lociran, da imajo ti učenci kar najboljše pogoje za življenje in bivanje (vse na enem 
mestu). 
 
Pomoč dijakom 
Dijakom iz socialno ogroženih okolij bomo pomagali na različne načine: 
- finančna sredstva za plačilo dela oskrbnine najbolj ogroženim dijakom bo pridobival 
Domski sklad; 
- za nemoteno izvajanje izobraževanja bo dom dijakom za čas bivanja posodil 
prenosne računalnike, ki jih je že in jih še bo pridobil iz razpisa evropskih sredstev za 
regionalni razvoj preko zavoda Arnes; 
- nudenje brezplačnih inštrukcij dijakom z učnimi težavami z lastnim kadrom, po 
potrebi tudi z zunanjimi izvajalci (npr. prostovoljci). 
Dom vzpostavi komunikacijske kanale s šolami, ki jih domski dijaki obiskujejo, in 
starši z namenom iskanja načina podpore dijakom v primeru izobraževanja na 
daljavo (pomoč pri učenju, motiviranje, nudenje opore na psihosocialnem področju). 
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4. PROGRAM DELA 
 
4.1 Prednostne naloge 
Osnovna izhodišča za pedagoško delo v dijaškem domu so: 
 Vzgojni program za dijaške domove (junij 2011) – za dijake srednjih šol. 
 Letni delovni načrt Dijaškega doma Ptuj.  
 Letni delovni načrti strokovnih delavcev (Dnevnik). 

 
Prioritete v šolskem letu 2021/2022 so: 
 

 Iskanje načinov, sredstev in poti, kako v DD Ptuj izvajati ali ponuditi 
prostore za izvajanje sorodnega oz. kompatibilnega programa k osnovni 
dejavnost (npr. dislocirana enota Mladinskega doma Maribor). 

 Zagotavljanje pogojev in izvajanje del za nameščeni skupini otrok s 
posebnimi potrebami v domu. 

 Redno spremljanje in prebiranje EU in nacionalnih razpisov preko spletnih 
strani. 

 Zbiranje informacij  na področju razpisov na neformalni ravni (možnost 
partnerstev). 

 Aktivni projekti zavoda so: 
1 Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenska mreža zdravih šol. Dijaški dom Ptuj 
je od leta 2008 vključen v združenje in imamo naziv Zdrav dijaški dom. Posebnih 
finančnih sredstev s tem ne dobivamo, imamo pa prednosti: literatura, izobraževanje, 
predavanja za strokovne delavce dijaškega doma. Predavanj oz. srečanj se bo 
udeleževala Patricija Kikl; sodelujejo vsi strokovni delavci. S projektom so seznanjeni 
tudi zaposleni v gospodarsko-upravnem sektorju. 

2 Zavod Vitis Ptuj - Dijaški dom Ptuj je na začetku leta 2021 oddal prostore 
medicinskega trakta v najem za obdobje šestih let do konca leta 2027. Oddali smo 
medicinski trakt s svojim vhodom, primernim za invalide.  

Zavod izvaja programe, ki so združljivi z osnovnim poslanstvom dijaškega doma in 
sicer: Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija ter program Socialna vključenost. 

3 Društvo za Downov sindrom – center Ptuj – podpisana pogodba o uporabi 
pisarne v I. medetaži levo. Tedenske obravnave otrok  z Downovim sindromom. Na 
razpolago imajo tudi domski trim kabinet za korektivno gimnastiko. Koordinatorica je 
Silvestra Emeršič. 

4 Humanitarni projekt Mirno morje – flota miru, jadranje v sredini  septembra 2021, 
zbiranje humanitarnih sredstev za izvedbo projekta. Denar se zbira na podračunu 
Domskega sklada. V letu 2020 je projekt zaradi nevarnosti okužb s koronavirusom 
COVID-19 odpadel. 

5 Sodelovanje v projektu Program ReactEU – IKT za VIZ – nosilec projekta v Sloveniji je 
Arnes. Projekt se izvaja kot odziv Republike Slovenije in Evropske unije na epidemijo 
Covid-19. Namen programa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega 
ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega 
prehoda v kakovostno on-line poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
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4.2 Program dela, cilji in naloge vzgojnega dela 
Vzgojni program za dijaške domove – za dijake srednjih šol. Nekaj osnovnih ciljev 
vzgojno-izobraževalnega dela je zapisanih v uvodu LDN-a. Cilji vzgojno-
izobraževalnega procesa v dijaškem domu so v skladu z nacionalnimi cilji vzgoje in 
izobraževanja in temeljijo na veljavni zakonodaji. 
Splošni cilj je optimalni razvoj individualnih psihičnih, fizičnih in socialnih danosti 
vsakega posameznika, samostojnost pri skrbi za sebe ter vključevanje v vsakdanje 
fizično in socialno okolje. Za uresničevanje teh ciljev pa pri izvajanju vzgojnega 
programa domske vzgoje sledimo naslednjim ciljem: 

 preventivno socialno-varstveni in zdravstveni cilji, 
 učno-vzgojni cilji (zagotavljanje šolske uspešnosti in celovite vzgoje), 
 kompenzacijski cilji (prepoznavanje razvojnih primanjkljajev in posebnosti in 

nadomestitev manjkajočega v razvoju mladostnika) in 
 osebnostno in socialno-integrativni cilji (priprava mladostnika na samostojnost 

in odgovorno življenje). 
 

Vzgojno delo bo temeljilo na preventivnem in kurativnem  delu. 
Strokovni delavci se zavedamo, da največ težav povzročajo dijaki, ki so nezadovoljni, 
ki se ne znajo na primeren način uveljaviti v svoji sredini. Temeljna oblika 
vzgojnega dela v dijaškem domu je delo z vzgojno skupino. Zato je zelo 
pomembno, da vzgojitelj dobro pozna dijake, kar zahteva veliko individualnega dela, 
individualnih pogovorov, v katerih vzgojitelj spozna dijakove sposobnosti, interese, 
lastnosti, probleme, načrte oz. cilje. Vzgojitelj spozna družinske razmere, ki so mu 
lahko v veliko pomoč pri reševanju problemov. 
 

Poznavanje posameznikovih sposobnosti in interesov je vzgojitelju lahko v veliko 
pomoč pri vključitvi dijakov v interesne dejavnosti. Aktivnosti, ki jih razvijamo pri 
interesnih dejavnostih, so pomagalo pri preprečevanju neprilagojenega vedenja. V 
veliki meri pripomorejo k razvoju mladostnikove osebnosti. Vrednost strokovno 
vodenih interesnih dejavnosti ter ostalih domskih aktivnosti se kaže tudi v razvijanju 
discipline, delovnih navad, ustvarjalnosti ter aktivni izrabi prostega časa.  
 

Zdravljenje in odpravljanje motenj, ki so že prisotne pri dijakih zaradi neustreznih 
življenjskih okoliščin, bo zajemalo individualno delo s posameznikom, organizirali 
bomo tudi delavnice, ki jih bodo vodili strokovno usposobljeni vzgojitelji in zunanji 
strokovni sodelavci. Vzgojno delo bo temeljilo na preventivi, ki zahteva veliko 
individualnega dela z dijaki, starši, v sodelovanju z učitelji ter svetovalno službo po 
šolah. Posebno pozornost bomo namenili dijakom prvih letnikov, z namenom čim 
lažjega prehoda v šoli in čim hitrejše ter lažje vključitve v domsko življenje.  
 
Prizadevanje za visoko kakovost domskega dela: 
1 Timsko delo in dobro medsebojno sodelovanje zaposlenih, ki omogoča: 

 enotno vzgojno delovanje, 
 enotno delovanje ostalih domskih dejavnosti, 
 razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, medsebojno pomoč, zaupanje, 
 dobro delovno vzdušje, 
 iskrenost, odprto komunikacijo, 
 realizacijo zastavljenih ciljev. 

2 Dobra psihosocialna klima: 
 spoštovanje pravil v domu, 
 spoštovanje različnosti, 
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 kulturni medsebojni odnosi, 
 pomoč pri prilagoditvenih in osebnostnih težavah, 
 razvijanje kulturnih, socialnih in drugih navad, 
 razvijanje osebne in druge odgovornosti, 
 razvijanje občutka medsebojne pripadnosti, prijateljstva in humanih odnosov. 

3 Zagotavljanje pogojev za doseganje optimalnega učnega uspeha: 
 spoznavanje učnih navad dijakov, 
 navajanje dijakov na pravilno in redno ter sistematično učenje, 
 navajanje dijakov na pravilno učenje, 
 stalno spremljanje učnega uspeha, 
 nenehno vzpodbujanje k učenju, 
 nudenje učnih pomoči, 
 kontrola in preverjanje znanja, 
 zagotavljanje ustreznih pogojev za učenje ter 
 motiviranje dijakov za samoizobraževanje in dodatno izobraževanje in 

usposabljanje. 
4 Ustvarjanje prijetnega in ustvarjalnega vzdušja 

Krožki, raziskovalne naloge, kulturne, glasbene, likovne, športne in literarne 
prireditve, ki jih vodijo in organizirajo delavci strokovno-pedagoškega sektorja, 
omogočajo sodelujočim dijakom Dijaškega doma Ptuj razvoj njihovih sposobnosti in 
nadarjenosti. V domu bomo organizirali interesne dejavnosti s področja športa, 
kulture, izobraževanja, raziskovanja. Predvsem pa bo naša skrb, da v interesnih 
dejavnostih sodeluje čim več dijakov. 

5 Aktivna izraba prostega časa 
Interesne dejavnosti so v domu organizirane kot del ponudbe, s pomočjo katere 
omogočamo dijakom smotrno izrabo prostega časa, jih učimo, vzgajamo, 
usmerjamo, bogatimo njihov osebnostni razvoj. Pomagajo pri oblikovanju dijakove 
osebnosti, poskrbijo za rekreacijo in aktivni počitek. Organizirane so na načelih 
prostovoljnosti, raznovrstnosti, samoaktivnosti, organiziranosti. 

Želimo, da so naše interesne dejavnosti aktualne in za dijake zanimive. Občasno 
dijaki poiščejo sebi primerne dejavnosti tudi zunaj doma v okoliških klubih, društvih. 

Vsak mentor o delu dijakov v interesnih dejavnostih vodi ustrezno rubriko v dnevniku 
vzgojiteljevega dela in lastno evidenco prisotnosti. Interesno dejavnost lahko vodi 
tudi drugi delavec doma ali zunanji sodelavec, ki ima ustrezna znanja in sposobnosti 
za izvajanje določene interesne dejavnosti ter empatijo do dijakov. 

 
 

Interesna dejavnost Vzgojitelj - mentor  Ur/ teden 

Domska skupnost Ivan Hercog 2 uri/mes 

Glasilo Patricija Kikl 0,5 

Nogomet Sonja Leben, Patricija Kikl 1 

Odbojka Sonja Leben, Patricija Kikl 1 

Delavnice: Učenje učenja Sonja Leben 0,5 

Oblikovanje Sonja Leben 0,5 

Kulinarika Patricija Kikl 0,5 

Domski kino Patricija Kikl 0,25 

Družabne igre, šah Sonja Leben 0,5 

Bowling Sonja Leben, Patricija Kikl 0,25 
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Tedenski obseg izvajanja interesnih dejavnosti je okviren in lahko variira (odvisno od 
meseca, interesa dijakov, razpoložljivega časa,…). V okvir dela interesnih dejavnosti 
sodijo sodelovanja na internih prireditvah, prireditvah na šoli, priprave in sodelovanje 
na Domijadi 2022. Od krožkov, ki se ukvarjajo z likovno, tehnično, oblikovalno... 
vsebino, pričakujemo razstavo likovnih in drugih izdelkov. Izdelke lahko razstavi 
mentor v učilnicah, hodnikih, na panojih in v razstavnih vitrinah doma. V času pred 
božičem se lahko organizira prodajna razstava izdelkov na stojnici v trgovskem 
centru Ptuj – zbiranje denarja za Domski sklad. 
Mladi literati bodo izdali skupno glasilo Utripi. 

Delavnice 
Dijaki bodo vključeni v različne bolj redne (npr. učenje učenja, organizacija prostega 
časa,…) ali priložnostne (izdelava voščilnic decembra; izdelava pustnih mask,..) 
delavnice. 
V primeru izkazanega interesa se vsebina delavnic prilagodi željam in potrebam 
dijakov oz. aktualnim izzivom trenutnega časa. 

6 Oblikovanje odgovornega vedenja in pomoč pri procesu osebnostnega zorenja: 
 nudenje pogojev za optimalni razvoj, 
 navajanje na sprotno delo, razvijanje delovnih navad, ustvarjalnosti in nadarjenosti, 
 skrb za urejenost, 
 seznanitev dijakov z zakonodajo in domskimi predpisi, 
 dosledno izvajanje domskega reda, 
 pomen varnosti v dijaškem domu, 
 spodbujanje pravilnega ravnanja z družbeno lastnino. 

7 Promocija dijaškega doma: 
 EPP (oglasi, brošure, katalogi, prospekti, plakati, panoji…), 
 publiciteta (časopisni članki, TV in radijski utrinki, intervjuji, razgovori…), 
 javne prireditve ( glasbeni, literarni večeri, športna,  strokovna srečanja,     
predavanja, gledališke in druge predstave…),  
 sodelovanje z znanimi osebnostmi (likovne in druge  delavnice, nastopi 
glasbenih skupin, pomembnih osebnosti…), 
 predstavitve (informativni dan, roditeljski sestanki…), sejmi, razstave  
       (demonstracija ponudb, izdelkov, reklamno gradivo…), 
 ažurno in sprotno oblikovanje spletne strani (www.ddptuj.si), 
 informiranje javnosti preko Facebook profila, 
 predstavitve na tržnicah poklicev, sodelovanje z osnovnimi, srednjimi in višjimi 

šolami. 
8 Nadstandardne storitve: 

 projektno delo, 
 različna predavanja, tečaji, 
 okrogle mize, literarni večeri, 
 kulturne, športne, glasbene in druge prireditve, 
 knjižnica, 
 trim kabinet, 
 učna pomoč. 

9 Glede na dejavnosti, ki jih bomo v domu izvajali, bomo organizirali tudi 
založniško dejavnost: 

 domsko glasilo UTRIPI, 
 brošura Življenje v Dijaškem domu Ptuj, 
 prispevki v strokovne revije, časopise, 
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 prospekti, publikacije CID-a Ptuj.      
10 Ekologija, varčevanje z energijo 
V domu bomo nadaljevali z ekološkim vsebinami. Že utečene navade ločevanja 
papirja, plastenk in zamaškov ter bioloških odpadkov bomo razširili na vse 
uporabnike domskih storitev ter vzpodbujali dijake k še doslednejšemu ločevanju. 
Namen ekoloških akcij je naučiti dijake primernega ravnanja z odpadki in ločevanja 
ter skrb za bližnjo okolico (čiščenje, urejanje). Spodbujali bomo dijake k vključevanju 
v čistilne akcije v lokalnem okolju. 
 
Ukrepi in aktivnosti za varčevanje z energijo 
 

Luči prižgane, ko ni 
potrebno 

1. Luči in ostala svetilna telesa so prižgana le takrat, ko je 
potrebno. Ob odhodu iz sobe, kopalnice,… se luči ugašajo. 
V nasprotnem primeru tvegamo tudi požar.  
2. Ventilator v kopalnici je prižgan po določenem urniku. 

Računalniki, polnilci, 
druge električne 
naprave 

1. Računalnik polnimo le, ko je to potrebno (ne ves čas). 
2. Polnilce je po polnitvi naprave potrebno iztakniti iz 
vtičnice. Računalnike ob odhodu v šolo ugasnemo. 
3. Radio naj bo vklopljen na sobno jakost le, ko ga 
poslušamo. 
4. Ob odhodu domov izklopimo iz vtičnic vse naprave. 

Okna za zračenje 
prostorov 

1. Okna so odprta le v primeru, ko zračimo prostor in smo 
prisotni. V nasprotnem primeru tvegamo, da nam bo 
nenadna nevihta uničila pohištvo, osebne stvari in parket.  
2. V času kurilne sezone zračimo prostore večkrat in na 
hitro, ko smo prisotni, saj ne želimo preveč izpuščati toplote 
na prosto. 
3. Posebno pozornost namenimo intenzivnemu 
prezračevanju sob v času koronavirusa. 

Voda 1. Vodo trošimo le po potrebi in v zmernih količinah. Po 
uporabi je potrebno pipe zapirati. 
2. Tuširamo se le toliko časa, kot je potrebno. Vode ne 
puščamo teči nekontrolirano. 
3. Kljub varčevanju skrbimo za redno in temeljito umivanje 
rok z milom in toplo vodo. 

Smeti, odpadki 1. Smeti dosledno ločujemo v za to namenjene zbiralnike oz. 
kontejnerje. 
2. Smeti ne smejo ležati naokoli ali v sobi. 

 
11 Ukrepi in aktivnosti za obvladovanje koronavirusa COVID-19: 
- Redno in temeljito umivanje rok z milom in toplo vodo. 

- V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 
razkužilom za roke. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. 

- Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. 
vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), 
ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

- Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

- Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

- Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju dijaškega doma. 
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- V domu je v skupnih prostorih, na hodnikih, na stopnišču, na vhodih in povsod, kjer 
ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje vsaj 1,5 m, potrebna uporaba obrazne 
maske. 

- Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo 

usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). 

- Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo. Dijaki sami prezračijo sobe 
(na stežaj odprta okna). 

- Razen dijakov, zaposlenih in oseb, ki bivajo v domu, naj v objekt doma ne vstopa 
nihče, eventualno najavljena oseba pa le v spremstvu predstavnika doma in z 
obrazno masko ob upoštevanju vseh ostalih potrebnih ukrepov. 

- V dijaški dom lahko vstopajo le zdrave osebe. 

- Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši prednostno opravijo po 
telefonu ali preko računalniške povezave. 

- Organiziranje dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, 
razstave, literarni večeri) je odsvetovano. 

- Samostojno učenje poteka pretežno po sobah, skupinske dejavnosti potekajo po 
določenih razporedih ob upoštevanju preventivnih ukrepov. 

 
Domski sklad je ustanovljen z namenom pridobivanja sredstev skladno z izhodišči 
Sklepa o ustanovitvi. Imenovan je upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo: 

 trije predstavniki dijaškega doma: predsednica je Sonja Leben;  
 trije predstavniki staršev: izvoljeni bodo po predlogu staršev na 

roditeljskem sestanku; 
 en predstavnik dijakov - predsednik Domske skupnosti Patrik Kožar. 

Domski sklad je namenjen pridobivanju sredstev, ki so namenjena nadstandardu, 
vključevanju v razne projekte in pomoči dijakom, ki izhajajo iz socialno šibkih družin. 
Sredstva lahko pridobivamo na več načinov: 

 s prispevki zaposlenih in dijakov, 
 dobrodelne prireditve, 
 sponzorstvo in donatorstvo (humanitarne organizacije v Sloveniji). 

                                
Turistično-gostinska dejavnost 
V času počitnic, ob vikendih, pa tudi med tednom, prodajamo proste zmogljivosti 
(trenutno na razpolago 36 postelj) in prehrano za različne prireditve oz. dogodke 
(mednarodne izmenjave ŠC Ptuj, razstave) ter športnemu in drugemu turizmu.  
Denar potrebujemo za plačevanje rednih stroškov (kurjava, elektrika, voda…). 
Oskrbnin dijakov, iz katerih bi morali pokrivati navedene stroške, je premalo.  
V domski kuhinji kuhamo obroke (zajtrki, malice, kosila) za OŠ dr. Ljudevita Pivka in 
zunanje abonente. 
Omenjene dejavnosti so kot druge dejavnosti zavoda registrirane v Sklepu o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Ptuj«. 
 
4.3 Zadolžitve v šolskem letu 2021/2022 
 

Konkretne zadolžitve zaposlenih so objavljene na oglasni deski v zbornici. 
Pedagoško-strokovni sektor 
Skrb za urejenost, evidentiranje in plačilo povzročene škode. V primeru 
neugotovljene povzročene škode v prostoru, za katerega je zadolžen strokovni 
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delavec, sam poravna povzročeno škodo – sicer poravnajo škodo dijaki oz. njihovi 
starši ali skrbniki. Vsi izvajajo dodatne dejavnosti – navedene zgoraj. 
Nadzor in urejenost prostorov: zadolžitve po etažah in medetažah so usklajene s 
tem, katera vzgojiteljica ima večino dijakov v določenem traktu. Vzgojiteljice so 
odgovorne tudi za oglasne deske po domu, za vzgojiteljske sobe, vitrine ob učilnicah, 
za sobo za prosti čas, sobo za sprostitev, računalniški kabinet, knjižnico. 
Gospodarsko-upravni sektor 
Vsi zaposleni so dolžni izvajati dela in naloge, zapisane v pogodbah o delu. 
Sprejemajo vse naloge iz naslova dodatnih dejavnosti (posebej nameščanje gostov, 
potrebna dežurstva,…). Njihove zadolžitve so opredeljene v opisih del in nalog – vsi 
redno skrbijo za delovne prostore in opozarjajo na potrebna popravila in obnove s 
ciljem, da je celotna stavba s pripadajočo okolico vedno čista in dobro vzdrževana. 
 
 

5. SODELOVANJE DOMA S STARŠI, ŠOLAMI, DRUGIMI INSTITUCIJAMI TER 
OKOLJEM  

 
Sodelovanje s: 

 starši, 
 šolami in domovi, 
 strokovnimi ustanovami, 
 zdravstvenimi ustanovami (Zdravstveni dom Ptuj, Splošna bolnišnica Ptuj), 
 Mestno občino Ptuj, 
 Zvezo kulturnih društev Ptuj, 
 Ministrstvom Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport, 
 Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 Skladom za razvoj in štipendiranje RS, 
 Zvezo prijateljev mladine Slovenije, 
 Zavodom za zaposlovanje, 
 Centrom za socialno delo Spodnje Podravje, 
 Probacijsko enoto Maribor, 
 Centrom interesnih dejavnosti Ptuj in drugimi ustanovami in društvi, 
 Zavodom Vitis Ptuj. 

 
Sodelovanje s šolami in okoljem poteka na več nivojih: 

 na nivoju vodstva šole in celotnega učiteljskega zbora, 
 sodelovanje z razredniki in posameznimi učitelji ter svetovalno službo,  
 skupno načrtovanje individualnih programov ter timsko delo za otroke s 

posebnimi potrebami,  
 sodelovanje z osnovnimi šolami z namenom seznaniti učence, učitelje, 

svetovalne delavce ter starše z vlogo dijaškega doma.  
 
Dijaški dom je prepoznaven v svojem okolju tudi po aktivni vključitvi v širšem 
prostoru. Sodelovanje našega doma bo usmerjeno v občinsko, državno in 
mednarodno smer. 
 

5.1 Sodelovanje s starši 
Dosedanje izkušnje so nam pokazale, da je sodelovanje s starši nujno potrebno, saj 
dom kot javna ustanova ne more v celoti prevzeti odgovornosti za vzgojo mladega 
človeka. Ob dobrem sodelovanju doma s starši je veliko večja verjetnost, da bodo 
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dijaki uspešno prebrodili stiske in učinkoviteje reševali probleme, s kateri se v 
občutljivem obdobju odraščanja srečujejo. Sodelovanje pripomore k učinkovitejši 
vzgoji in izobraževanju dijakov.  
Oblike sodelovanja  s starši oz. skrbniki so:  

 individualni kontakti oz. govorilne ure (datum in uro prilagajamo željam in 
potrebam staršev, vzgojitelji so v času službene prisotnosti vedno dosegljivi 
staršem), 

 roditeljski sestanki (načrtovana sta dva, na začetku in proti koncu šolskega 
leta), 

 telefonski pogovori, 
 stiki in dopisovanje preko e-pošte, 
 vabljeni so na domske prireditve. 

Starši so vključeni v Svet staršev, Svet zavoda, Komisijo za kakovost, Domski sklad 
in drugo. 
Korigirani so poslovniki zgoraj omenjenih delovnih teles, tako lahko sestanki v 
zdravstveno neugodnih razmerah potekajo tudi na daljavo s pomočjo informacijsko – 
komunikacijske tehnologije. 
 
5.2 Svet staršev 
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega 
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. 
Svet staršev se sestane najmanj dvakrat na leto in poleg aktualne problematike 
obravnava:  
- poročilo o rezultatih vzgojno-izobraževalnega dela,  
- analizo vzgojnih ukrepov,  
- pravila življenja in dela v domu,  
- samoevalvacijsko poročilo,  
- letni delovni načrt. 
Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 je Herman Bogdan, izvoljen na 
seji Sveta staršev. 
 
5.3 Sodelovanje s šolami in drugimi institucijami 
Imamo cilj, da vsi dijaki uspešno zaključijo izobraževanje, zato dajemo velik 
poudarek sodelovanju s šolami, predvsem tistimi, ki jih naši dijaki obiskujejo. Skupaj 
s šolami (njihovimi svetovalnimi službami) iščemo skupne strategije za reševanje 
nastalih učnih in vzgojnih problemov. 
Vzgojitelji redno kontaktirajo s profesorji in si tako pridobijo informacije v zvezi s 
šolanjem dijakov. Vsako leto se udeležimo informativnih dni na šolah, kjer staršem 
bodočih dijakov predstavimo bivanje v domu. Starše in bodoče dijake povabimo v 
dom na ogled, kjer jim postrežemo z ustreznimi informacijami. 
Poleg šol se povezujemo in sodelujemo z drugimi dijaškimi domovi. V prihodnje si 
bomo prizadevali stike še poglobiti, iskati nove možnosti in oblike povezovanja, tudi z 
ustanovami in podjetji v bližnji okolici. Redno se udejstvujemo vseh oblik sodelovanja 
z Zavodom za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Skupnostjo 
dijaških domov, Društvom vzgojiteljev dijaških domov Slovenije. 
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6. NAČELA, METODE IN OBLIKE  
 
6.1 Načela vzgojno-izobraževalnega dela: 
 usklajenost vzgojnega delovanja, 
 samoregulacija in aktivna vloga dijakov, 
 individualizacija in diferenciacija, 
 odprtost in integracija dijaškega doma v okolje. 
Načela so temeljna orientacija, okvir in vodilo pedagoškega procesa ter hkrati kriteriji 
ocenjevanja ustreznosti pedagoškega dela. So dinamičen proces, ki se prilagaja tudi 
izzivom določenega časa in specifikam konkretnih generacij mladostnikov. 
Načela: vsestranskosti, aktivnosti, pozitivne orientacije, primernosti, individualizacije, 
socializacije, družbenosti, enkratnosti, doslednosti, ciljne usmerjenosti. 
 
6.2 Metode vzgojnega dela 

Tako kot načela se tudi metode vzgojnega dela medsebojno prepletajo in 
dopolnjujejo. Pri vzgojnem delu se uporabljajo: 
 metode poučevanja, 
 metoda preprečevanja in vzpodbujanja, 
 metode preverjanja, 
 metoda navajanja, 
 metode prepričevanja, 
 metode aktivnega sodelovanja in vključevanja dijakinj, 
 metode kulturnih vplivov. 
Sredstva vzgojnega dela so: usmerjanja, spodbujanja in preprečevanja. 
 
6.3 Oblike vzgojnega dela:  
 delo z vzgojno skupino, 
 delo s posameznikom (individualno delo – samostojno, posamezno), 
 delo v manjših skupinah (projektno delo, raziskovalne naloge, interesne   
 dejavnosti…), 
 delo z vsemi dijaki (medskupinsko vzgojno delo), 
 delo v timu, 
 sodelovanje s starši, šolo, okoljem. 
 
Delo v vzgojni skupini poteka po programu. Vzgojitelj sklicuje sestanke vzgojne 
skupine 1x mesečno oz. po potrebi. Za vsaki sestanek ima tudi določeno vzgojno 
temo, ki se lahko večkrat ponovi. Nekatere teme lahko izvajajo tudi dijaki 
(seminarske naloge v šoli). 
Predlog nekaterih tem: pomen komunikacije za dobre medosebne odnose; tehnike 
učenja oz učenje učenja; droge, cigareti, alkohol – zasvojenost; domski red 
(večkrat!); bonton; nasilje; požarna varnost; higiena v skupini; nevarnosti in pasti 
interneta, varovanje zasebnosti; zdrav način življenja (prehrana, gibanje) – 
odgovornost do sebe in drugih (ranljive skupine, COVID-19); spoznavanje lokalnega 
okolja oz. mesta (geografsko, zgodovinsko, kulturno); sprejemanje drugačnosti, 
vključevanje posameznikov v skupnost itd. 
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7. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH  
 
Vključevali se bomo v izobraževanja v okviru svoje stroke in področja dela. V 
Dijaškem domu Ptuj dajemo poudarek pridobivanju znanj in veščin ter sodobnih 
pristopov za delo z mladimi. Žal imamo za izobraževanje oz. stalno strokovno 
izpopolnjevanje pedagoških in drugih delavcev dijaškega doma premalo denarja. 
Težavo predstavlja tudi organizacijski vidik odsotnosti zaposlenih, saj smo majhen 
kolektiv in le s težavo pokrivamo delovni čas od nedelje do petka zvečer. Lažje je z 
izobraževanji na daljavo preko elektronskih komunikacijskih kanalov. 
Sredstva, ki jih MIZŠ namenja za te namene, so zelo omejena,  zato se udeležujemo 
samo seminarjev brez ali z minimalno kotizacijo ali konferenc s strokovnimi prispevki 
(zaradi tega smo oproščeni plačila kotizacije). 
V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo pedagoške konference enkrat mesečno, 
določeno z domskim koledarjem. Sestanki so običajno v ponedeljek ob 9. ali 15. uri, 
učilnica v 1. etaži doma. V okviru PK skrbimo tudi za strokovno izobraževanje 
(priporoča se strokovna literatura, spletne strani, poročila in gradiva s sestankov, 
poročanja s srečanj …). Več bo tudi izobraževanja na daljavo – videokonference, on-
line seminarji. 
 
7.1 Načrt strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev 
Realizacija načrta bo potekala v skladu z razpoložljivimi sredstvi ter zanimivimi 
izobraževanji, ki bodo razpisana naknadno. Morda se bomo udeležili dodatnih 
izobraževanj, ki še niso v načrtu (predvsem vzgojiteljici SŠ). Sodelovali bomo z OŠ 
dr. Ljudevita Pivka in se udeležili predavanj, ki jih bodo organizirali ter so po strokovni 
plati koristna in potrebna za domski kolektiv. 
Priložnostno oz. po potrebi bomo sodelovali z institucijami v lokalnem okolju 
(Policijska postaja Ptuj, Zdravstveni dom Ptuj, Center za socialno delo Spodnje 
Podravje …). 
 

Delavec/-ka Izobraževanje Izvajalec Termin 

Ivan Hercog 

Posveti in aktivi ravnateljev MIZŠ šol. l. 2021/22 

Delovno srečanje ZŠD (Zveza 
SŠ in DD) 

ZŠD šol. l. 2021/22 

Seje zbora SDDS 
Skupnost dijaških 
domov Slovenije 

šol. l. 2021/22 

Seje in aktivi ravnateljev 
Aktiv ravnateljev 
dijaških domov 

vzhodne Slovenije 
šol. l. 2021/22 

Patricija Kikl 
Študijske skupine za dijaške 

domove 
Zavod RS za 

šolstvo 
šol. l. 2021/22 

Seminar po izbiri Naknadno izbran šol. l. 2021/22 

Sonja Leben 
Študijske skupine za dijaške 

domove 
Zavod RS za 

šolstvo 
šol. l. 2021/22 

Seminar po izbiri Naknadno izbran šol. l. 2021/22 

 
Načrtuje se ogled sejma oz. vsebinsko ustreznega in koristnega dogodka za tehnični 
sektor, če bodo razmere to dopuščale. 
Znanstvene konference in strokovne ekskurzije: 

 Udeležba strokovnih delavcev na Srečanju vzgojiteljev dijaških domov 
Slovenije (junij 2022). 
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 Udeležba (samoprispevki) na mednarodnih znanstvenih srečanjih oz. 
konferencah – glede na razpise (kjer ni kotizacije). 

 Udeležba (samoprispevki) vseh zaposlenih na strokovni ekskurziji 
Dijaškega doma Ptuj ob koncu šolskega leta. 

 
 

8. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 
 
Dokumentacija v dijaškem domu je opredeljena v Pravilniku o bivanju v dijaških 
domovih (Ur. l. RS, 97/2006, 52., 53., 54., 55., 56., 57. in 58. člen). 
Domska dokumentacija 
Domsko dokumentacijo sestavljajo: 

 evidence, predpisane z zakonom, 
 dokumenti o vzgojni obravnavi dijaka v dijaškem domu in 
 splošna dokumentacija dijaškega doma. 

Dijaški dom vodi domsko dokumentacijo v zvezi z: 
 izvajanjem postopka sprejema in bivanja v dijaškem domu, 
 izvajanjem vzgojnega programa za dijaške domove, 
 izvajanjem postopka vzgojnega ukrepanja in 
 drugim delom strokovnih delavcev in organov dijaškega doma. 

Evidence v dijaškem domu 
 evidenca o prijavljenih kandidatih za sprejem,  
 evidenco sprejetih kandidatov, 
 osebni list dijaka. 

Dokumenti v zvezi z bivanjem v dijaškem domu 
Za izvajanje pravic v dijaškem domu oziroma po drugih predpisih izdaja dijaški dom 
naslednje dokumente: 

 sklep o sprejemu v dijaški dom, 
 potrdilo o bivanju v dijaškem domu, 
 potrdilo o izstopu iz dijaškega doma. 

Izdajanje listin:  
    potrdilo o bivanju v domu,  
    izpisnica iz doma, 
    opravičilo za odsotnost v šoli, 
    obvestilo o izreku vzgojnega ukrepa, obvestilo o vzgojnem ukrepu,  
    potrdilo o opravljenih IOV urah,  
    potrdila in priznanja o sodelovanju pri ID,  
    odločba o upravičenosti do subvencij dijakov. 

Dokumentacija organov dijaškega doma 
Organi dijaškega doma oziroma strokovni delavci dokumentirajo svoje delo v 
naslednjih oblikah: 

 v zapisnikih sej vzgojiteljskega zbora, strokovnega tima, sveta staršev in sveta 
dijaškega doma, 

 v dnevniku dela, ki ga vodi posamezen vzgojitelj o načrtu in poteku vzgojnega 
dela (Dnevnik, DZS d. d., Založništvo tiskovin – Obr. 1,212). 

Splošni dokumenti dijaškega doma 
Dijaški dom dokumentira izvajanje dejavnosti in druge splošne dogodke z naslednjimi 
splošnimi dokumenti: 

 z letnim delovnim načrtom, 
 z letnim poročilom o delu dijaškega doma, ki ga sprejme svet dijaškega doma, 
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 v domski kroniki, v kateri dijaški dom beleži vsa pomembna dogajanja v zvezi 
s svojo dejavnostjo. 

 
Varovanje osebnih podatkov pri vodenju domske dokumentacije 

 dijaški dom mora ravnati z domsko dokumentacijo v skladu s predpisi o 
varstvu osebnih podatkov in o varstvu dokumentiranega gradiva, 

 za domsko dokumentacijo se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, 

 dijaški dom z internim aktom o varovanju osebnih podatkov določi način in 
ukrepe za varovanje osebnih podatkov ter osebe, pooblaščene za izvajanje 
teh ukrepov. 

Hranjenje domske dokumentacije 
 dijaški dom trajno hrani evidence in domsko kroniko, 
 dijaški dom hrani 10 let od nastanka zapisnike sej sveta dijaškega doma in 

vzgojiteljskega zbora, letne delovne načrte in letna poročila, 
 dijaški dom hrani 5 let zapisnike strokovnega tima, sveta staršev in dnevnik 

dela vzgojitelja, 
 dokumenti o postopku vzgojnega ukrepanja se hranijo še tri mesece po 

izbrisu izrečenega ukrepa, 
 dokumenti zbranih oziroma vpisanih podatkov v uradne evidence (prijavnice, 

dokazila, zapisi, poročila…) se hranijo še leto dni po vpisu podatkov v 
evidence, 

 dokazne listine o izpolnjevanju pogojev za sprejem v dijaški dom se 
kandidatu vrnejo najpozneje v treh mesecih po dokončnosti sprejemnega 
postopka v dijaški dom, 

 dokumenti, ki so arhivskega značaja, se hranijo v skladu s predpisi o 
arhivskem gradivu, 

 drugi dokumenti, ki nimajo značaja arhivskega gradiva, se hranijo leto dni po 
njihovem nastanku.  

Od jeseni 2012 dalje so vzgojitelji preko aplikacije E-šolstva (redovalnice) 
povezani v mrežo srednjih šol – vsakodnevna možnost vpogleda v ocene dijaka. 

 
 

9. SPREMLJANJE  IN  URESNIČEVANJE  LETNEGA  DELOVNEGA NAČRTA 
 

Ravnatelj spremlja izvajanje in realizacijo letnega delovnega načrta preko: 
 analize pedagoškega dela na pedagoških konferencah, 
 delovnih sestankov in strokovnih srečanj, 
 vsakodnevnim pregledom knjig obvestil - hospitacij, 
 občasnih pregledov dela in evidentiranju obstoječega stanja, 
 občasnih pregledov dnevnikov in drugih uradnih dokumentov, 
 dopisov  in uradnih beležk opažanj, 
 vodenja evidence dodatnih nalog, ki so lahko podlaga za napredovanje, 
 vodenje evidence prisotnosti na delu in določanje delovnega časa (urniki). 
 
Ob spremljanju in vrednotenju strokovno-pedagoškega dela opravlja ravnatelj še 
vrsto drugih nalog, ki so opredeljene v Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje 
in izobraževanja, Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Dijaškega doma Ptuj in drugih zakonskih določbah. 
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10.  INVESTICIJE IN VZDRŽEVALNA DELA 
 

Redni prihodki doma temeljijo na pričakovanem obsegu redne in dodatne dejavnosti, 
odhodki pa na podlagi stanja v preteklem letu in vrednotenja aktivnosti ter vlaganj za 
tekoče leto. V šolskem letu 2021/22 si bomo prizadevali zagotoviti sredstva za 
opravljanje nujnih vzdrževalnih in investicijskih del na objektu in opremi. Stavba je 
stara 41 let in potrebni bodo vedno večji posegi, da ohranimo kvaliteto in udobje 
bivanja. 
Prihodki iz dodatne dejavnosti so ustvarjeni z oddajanjem prostorov v najem, z 
nameščanjem gostov v proste kapacitete, nudenjem uslug kuhinje ipd. 
Odhodke predstavljajo stroški namestitve in prehrane dijakov, plače delavcev, ki niso 
krite z naslova državnega proračuna, tekoča vzdrževanja, plačilo nadomestne 
uporabe stavbnega zemljišča, stroški prostočasnih dejavnosti ipd. Predvsem 
izstopajo visoke položnice za ogrevanje in elektriko, saj je stavba energetsko zelo 
potratna. 
 
10.1 KRATKOROČNI NAČRT 2021/22 
V tem šolskem letu načrtujemo sledeče investicije: 
 posodobitev prostorov (predvsem nabava stolov, postelj - po naknadnem 
načrtu), 
 priprava na verjeten razpis za investicijsko vzdrževanje ob koncu šolskega leta 
(oprema sob je dotrajana, nujno je fazno obnavljanje po etažah), 
 nakup manjkajoče opreme za učinkovito delovanje kuhinje, 
 nakup zaves, rjuh, vzmetnic…, 
 nakup manjkajočih rekvizitov in pripomočkov za nemoteno izvajanje 
prostočasnih dejavnosti, 
 redna vzdrževalna in obnovitvena dela, ki so posledica uporabe prostorov, 
 druga vlaganja (nepredvidena) v tekoče vzdrževanje. 
 
Za vse načrtovane investicije bomo le s težavo krili stroške iz lastnih sredstev, ki jih 
ustvarimo na trgu ali iz razpisov, predvsem resornega ministrstva. V skladu s prihodki 
oz. finančnim stanjem bomo pripravili prednostno listo in najprej realizirali 
najnujnejše. Po najboljših močeh se bomo potrudili, da sredstva pridobimo na razpisu 
za investicijsko vzdrževanje 2022. 
 
10.2 SREDNJEROČNI NAČRT INVESTICIJ do 2025 
 energetska sanacija zgradbe, 
 vzdrževalna dela, 
 ureditev ene etaže za namen trga, 
 posodobitev prostorov (po načrtu). 
 
 

11.  ZAKLJUČEK 
 
Dijaški dom Ptuj se odlikuje po urejenosti, strokovnem vzgojnem delu, zelo dobrih 
učnih rezultatih vseh varovancev, ustvarjalnem vzdušju, ter odprtosti vodstva in 
delavcev doma za sodobne izzive, ki jih ponuja pedagoška stroka in okolje. Svojim 
varovancem nudi možnosti interesnih dejavnosti, od kulture, športa, raziskovanja, do 
informatike.  
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Za vse navedene in načrtovane dejavnosti in projekte vlagamo vsi zaposleni veliko 
energije in strokovnega znanja, predvsem v želji obstoja domske dejavnosti v MO 
Ptuj in širši regiji. Perspektiva razvoja je v kvalitetnem izvajanju obstoječih vzgojnih 
programov, ki jih je potrebno predstaviti zainteresirani populaciji. Pripravljeni smo se 
odzvati glede na potrebe okolja. Ptuj je mesto v socialno ogroženem področju 
Slovenije in prav zaradi tega je dijaški dom še bolj potreben, saj nudi mnogim 
družinam praktično edino možnost za uspešno izobraževanje njihovih otrok.  
V uvodu Letnega delovnega načrta so zapisane smernice razvoja Dijaškega doma 
Ptuj, katerim bomo sledili in jih sproti evalvirali. Z veliko pozitivne energije in timskega 
duha bomo dosegli zastavljene cilje. Dijaški dom Ptuj ima zgodovino, dolgoletno 
tradicijo in je prepoznaven v lokalnem okolju. 
Dijaški dom Ptuj je vzgojno-izobraževalni javni zavod in brez vpisanih dijakov ne 
more obstajati. Osnova dela je vzgoja in izobraževanje, ki temelji na kakovostnem 
izvajanju dela strokovnih delavcev. Potruditi se moramo, da pridobimo v dom 
dodatne programe vzgojnega dela in s tem zvišamo število dijakov in s tem večje 
število strokovnih delavcev v zavodu ter da obdržimo javno veljavni vzgojno 
izobraževalni program domske vzgoje na Ptuju. 
 
Najboljša reklama za naš dom je zadovoljen in uspešen dijak in zadovoljen njegov 
starš. Zaradi tega si vzamemo čas in jim prisluhnemo. Znati pa moramo prisluhniti 
tudi drug drugemu, izzivom sodobnega časa, imeti dovolj potrpljenja za razumevanje 
drugačnosti, predvsem pa dovolj poguma in vztrajnosti za izvedbo zastavljenih nalog 
LDN-a. 
 
 

12.  PRILOGE 
 

- Domski koledar 

- Pravilnik Domske skupnosti 

 
Ptuj, 22. september 2021                            Ivan Hercog  
                                                                            ravnatelj Dijaškega doma Ptuj 

SPREJETJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 

V skladu z zakonom je Svet zavoda Dijaškega doma Ptuj 

na seji dne 20. oktobra 2021 

sprejel Letni delovni načrt Dijaškega doma Ptuj za šolsko leto 2021/2022. 

 
Predsednik Sveta zavoda:  Ravnatelj: 

  Janez Rožmarin                 Ivan Hercog 

 


