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UVOD 
 

Načrtovanje šolskega leta 2020/2021 bo v Dijaškem domu Vič močno pogojeno z dogajanjem 

v preteklem šolskem letu. Šolsko leto 2019/2020 si bomo zapomnili po epidemiji koronavirusa 

in po kadrovski spremembi vodstva doma. Branka Maher se je po 23-ih letih ravnateljevanja 

upokojila in od 1.6.2020 je bil imenovan za v. d. ravnatelja Rudi Mohorič.  Če je bilo še 15. 3. 

2020 upanje, da se prekinjajo vse šolske obveznosti in s tem tudi bivanje v Dijaškem domu Vič 

samo za 14 dni, se je kar hitro izkazalo, da temu ne bo tako. Koronavirus je pogojeval šolski 

proces do poletnih počitnic in znova kaže svojo moč tudi v jesenskem delu novega šolskega 

leta. Veliko stvari smo se v preteklem šolskem letu naučili. Protokoli koronavirus s svojimi 

zahtevami močno vplivajo na način življenja dijakinj in dijakov v Dijaškem domu Vič, še 

posebej  na področju prostočasnih dejavnosti, interesnih dejavnosti, ki potekajo v zelo 

okrnjenem obsegu, zlasti na športnem področju. Situacija koronavirusa močno vpliva tudi na 

psihosocialno klimo tako pri posameznikih, ki bivajo v domu, kot na celotno domsko skupnost. 

Že samo zahteva po nošenju mask, nas je vse spremenila v skorajda neprepoznavno množico 

oseb pod isto streho… V trenutni situaciji je zagotovo najpomembneje, da zagotovimo vse, kar 

je v naši moči za zdravo življenje v domu in v okviru tega pogoje za izvajanje čim bolj 

kvalitetnega šolskega procesa, kar pomeni osredotočanje na delo na individualnem 

nivoju.  Želje vseh nas, zaposlenih v Dijaškem domu Vič, so zagotovo, da bi šolsko leto 

2020/2021 potekalo uspešno, predvsem pa zdravo in da bi skupaj znali in zmogli premagovati 

ovire v povezavi s koronavirusom. 

 

Naslov Dijaškega doma Vič: 

Gerbičeva ulica 51a 

1000 Ljubljana 

telefon:  n.c. 47 901 11 

              tajništvo 47 901 19 

              v. d. ravnatelj 47 901 19 

e-mail: ddv.info@guest.arnes.si 

spletna stran: www.dd-vic.si 

 

Dijaški dom Vič je ustanovljen za zagotavljanje nastanitve dijakov in vajencev vseh srednjih 

šol v Ljubljani ter študentov višjih šol in visokošolskih zavodov, v skladu s predpisi Dijaški 

dom opravlja javno službo na področjih: 

- vzgoje v dijaških domovih 

- dejavnosti dijaških, študentskih domov, internatov. 

 

Dijaški dom lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so povezane z dejavnostmi iz prejšnjega 

odstavka in sicer: 

- druge nastanitve za krajši čas 

- dejavnost menz 

- pripravo in dostavo hrane 

- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic  

- raziskovalno dejavnost  

- fotokopiranje in razmnoževanje. 

http://www.dd-vic.si/
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Citirano iz Ustanovitvenega akta Dijaškega doma Vič, sprejetega na  114. seji Vlade Republike 

Slovenije, dne 17.junija 1999. 

 

Letni delovni načrt dijaškega doma Vič temelji na Vzgojnem programu za dijaške domove 

Slovenije in na šolski zakonodaji. Izraža specifičnost delovanja dijaškega doma in daje osnovno 

orientacijo za vzgojno delo v domu. Letni vzgojni načrt vzgojitelja in letni načrt in program 

dela vzgojne skupine sta samo del letnega delovnega načrta dijaškega doma. 

 

Dijaški dom Vič sestavljajo več zgradb: 

- objekt 1 Dijaškega doma Vič je bil dograjen leta 1980, 

- objekt 2 pa leta 1982, 

- stara upravna stavba (v 6 sobah so podnajemiki, preostali prostori pa so v najemu 

akademije AI), 

- za športne dejavnosti je bil adaptiran in preurejen paviljon nekdanje jedilnice,  

- stavba nekdanje knjižnice in čitalnice, ki jo zaseda plesni klub Kazina, 

- zaklonišča I, II, in III ter cisterne. 

 

OBJEKT 1 z osnovno kapaciteto 480 ležišč v troposteljnih sobah (3 sobe so bile s 4 posteljami) 

  - v vsakem od treh nadstropij je pet traktov: 

- 5 sanitarnih sklopov  

- 2 vzgojiteljski sobi  

- 5 učilnic  

Osnovno kapaciteto smo s preureditvijo 80 sob v dvoposteljne zmanjšali na 405 postelj.  

- računalniška učilnica  

- TV soba. 

V pritličju je recepcija, velika avla oz. galerija doma, zbornica, upravni prostori, sejna soba, 

knjižnica, čitalnica, študijska soba, bife. Med objektoma sta jedilnica in kuhinja. 

 

OBJEKT 2 z osnovno kapaciteto 480 ležišč v troposteljnih sobah in kapaciteto 394 postelj: 

- v vsakem od treh nadstropij je pet traktov   

- v pritličju, v 1. , 2. in 3.  nadstropju so nastanjeni študentje,  

- 189 dvoposteljnih sob  

- 16 enoposteljnih sob 

- 5 sanitarnih sklopov v vsakem nadstropju 

- pisarna organizatorja bivanja in dela študentov v 1. nadstropju 

- klubski prostor za študente 

- računalnica 

 

V pritličju je recepcija, velika avla oz. soba za namizni tenis, fitnes, bolniški trakt, v katerem 

so nastanjeni študentje, pralnica in tehnična delavnica. Z uvedbo nadstandardnega bivanja 

dijakov in študentov (2 v sobi) smo osnovne kapacitete obeh objektov zmanjšali na 799 ležišč. 

 

Dijaški dom Vič je namenjen dijakinjam in dijakom vseh srednjih šol. Nezasedene kapacitete 

namenjamo študentom ljubljanskih fakultet, študentom višjih strokovnih šol in dijakom, 

vključenih v izobraževanje odraslih. Del kapacitet pa imamo na razpolago za goste – študentje 

na izmenjavah… 

 

Letni delovni načrt je izdelan skupaj s strokovnimi delavci doma, ki prispevajo s svojimi 

predlogi, vsebinami, idejami. Predlog Letnega delovnega načrta obravnava tudi Svet staršev, 

predsedstvo Skupnosti dijakov in Svet doma, ki ga tudi sprejme. 
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FINANČNI VIRI 

 
Dom pridobiva sredstva: 

- iz proračuna RS v skladu in na podlagi ZOFVI, KP, Zakona o plačah v višini, ki jo 

opredeljujejo veljavni normativi (Pravilnik o normativih in standardih na področju 

srednjega šolstva), po Pravilniku o metodologiji financiranja izobraževalnih programov 

in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (MOFAS), 

- z neposrednim obračunavanjem storitev dijakom (oskrbnina) in študentom (stanarina), 

- s pridobivanjem subvencije za bivanje študentov (Pogodba z MIZŠ), 

- s subvencionirano študentsko prehrano, 

- s prodajo uslug na trgu in 

- z najemninami za oddane prostore. 

 

 

 

1. ORGANIZACIJA, TEMELJNI CILJI IN NALOGE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

   
 

Cilji dijaškega doma:  

- z oskrbo in vzgojo zagotavljati uspešnost dijakov, njihovo zdravje in zadovoljstvo na 

poti do poklica, 

- zagotavljanje urejenega in zdravega načina življenja ter krepitev pozitivne samopodobe 

dijakov, 

- omogočanje pogojev za urejeno delo in zdrav telesni, duševni, čustveni, socialni, 

osebnostni in duhovni razvoj v skladu z dijakovimi sposobnostmi, nadarjenostmi in 

zakonitostmi razvoja, 

- pridobivanje delovnih navad za učenje in razvijanje tehnik učenja, 

- vzgoja za medsebojno toleranco, spoštovanje drugačnosti, 

- varnost in sprejetost, 

- razvijanje kulturnih navad, 

- pomoč pri učenju – organizacija inštrukcij, 

- svetovanje ob osebnostnih stiskah, učnih težavah, 

- vzgajanje za poklic, za spremljanje skupnih in lastnih nalog in odgovornosti. 

 

Pri tem so velikega pomena: 

- jasnost in preglednost Pravil življenja in dela v domu 

- doslednost in enotnost v delovanju celotnega doma 

- primerno bivalno okolje 

- zdrava prehrana 

- ustrezni pogoji za učenje 

- pomoč strokovnih delavcev 

- aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa  

- družabne aktivnosti 

- urejeno okolje doma 
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1. 1 SESTAVA VZGOJNIH SKUPIN 
 

V šolskem letu 2020/2021 je v Dijaški dom Vič na dan 30. 9. 2020 vpisanih 43 dijakov in 108 

dijakinj, skupaj 151 dijakov. Dijaki so razporejeni v 2 vzgojni skupini, dijakinje v 6 vzgojnih 

skupinah, (2 vzgojni skupini sta mešani).  Skupaj je 6 vzgojnih skupin. Zaradi bivanja dijakov 

v dvoposteljnih sobah, so dijaki dejansko nastanjeni v 3 traktih in dijakinje v 7 traktih.  

 

Matični vzgojitelji skupin so: 

 

Fantje: 

  

 Vzgojna skupina     Matični vzgojitelj    

  

2. nadstropje  2A                         Adela JEŠOVNIK   

 (v traktu 2A, 2E in 2C) 

3. nadstropje  3D                         Ivan HRENKO 

 (v traktu 3D in 3E) 

Dekleta: 

 
2. nadstropje 2A                          Adela JEŠOVNIK 

 2B                          Zinka ERJAVEC 

 2D                          Andrija  HEVKA 

 

3. nadstropje 

(2A, 2B in 2D si delijo tudi trakt 2C) 

 3B                          Bojan JERAM 

 3C                          Dominik HOSTA 

3D                          Ivan HRENKO  

 (3B, 3C in 3D si delijo tudi trakt 3E) 

2A in 3D vzgojni skupini sta mešani.  

Abecedni seznami dijakov in posamezne vzgojne skupine so v prilogi 10. 0. 

 

Ostali pedagoški delavci so: 

v. d. ravnatelj: Rudi MOHORIČ 

svetovalna delavka: Tina REZAR 

vzgojitelj in organizator bivanja in dela 

študentov 

Delovno mesto ni zasedeno 

 

Nočno varstvo dijakov opravlja g. Jože ZEMLJAK. 

  

V akademskem šolskem letu bomo v Dijaškem domu Vič nastanili približno 350 študentov, od 

tega je 240 mest namenjeno študentom s subvencioniranim bivanjem, do 30 študentov višjih 

strokovnih šol in izrednih, ostala prosta mesta bomo zapolnili z bivanjem študentov po 

ekonomski ceni. Študente višjih strokovnih šol sprejemamo pod enakimi pogoji kot dijake. 

Študente sprejemamo z odločbo Komisije za študentske domove (subvencionirano bivanje), po 

ekonomski ceni pa študente s statusom visokih univerzitetnih programov. 
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1. 2 ŠTEVILO DIJAKOV IN DIJAKINJ PO ŠOLAH, PROGRAMIH IN 

LETNIKIH  
 

Izpis podatkov iz programa Sezam je v prilogi 10. 1. 

 

V šolskem letu 2020/2021 v domu gostimo 27 dijakov Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

Z njimi dela 24 ur dnevno 6 vzgojiteljev matičnega zavoda. 

 

 

1. 3 URNIK DELA VZGOJITELJEV   
 

Vzgojiteljeva delovna obveznost v domu je 30 ur (tedensko) neposrednega vzgojnega dela z 

vzgojno skupino in med skupinami, od tega je dve uri tedensko namenjeno za izvajanje 

interesne dejavnosti na nivoju doma. 10 ur (tedensko) je namenjenih za pisne priprave na 

vzgojno delo in pisanju ostale pedagoške dokumentacije, sestankom, stikom s starši v domu 

(govorilne ure vzgojitelja), stikom s šolami (govorilne ure razrednikov, sodelovanje s 

svetovalnimi delavci na šolah), stikom z ostalimi institucijami in drugemu delu po nalogu 

ravnatelja. Število načrtovanih ur dela vzgojitelja glede na delo z vzgojno skupino in 

medskupinskega dela ter dela za interesno dejavnost na polletje je priloga LDN-ja. Za prevzeto 

drugo delo (članstvo v raznih komisijah, domskem skladu) bo članom priznano določeno število 

ur, ki bo ovrednoteno glede na oddano poročilo o opravljenem delu tekom šolskega leta. 

 

 

MESEC 

 

 

URE 

 

PON 

 

TOR 

 

SRE 

 

ČET 

SEPTEMBER 

 

OKTOBER 

 

NOVEMBER 

 

  6.00 – 12.00 

11.00 – 17.00 

 

12.00 – 18.00 

 

16.00 – 22.00 

DEŽURNI DO 

22.30 

 

2B 

2D 

 

3C 

 

2A 

3B  3D 

 

3C 

2D 

 

3D 

 

2B  2A 

3B 

 

3D 

3B 

 

2A 

 

2D  2B 

3C 

 

3B 

2A 

 

2B 

 

2D 

3C  3D 

DECEMBER 

 

JANUAR 

 

FEBRUAR 

 

MAREC 

 

  6.00 – 12.00 

11.00 – 17.00 

 

12.00 – 18.00 

 

16.00 – 22.00 

DEŽURNI DO 

22.30 

 

3C 

2A 

 

3D 

 

2B  2D 

3B 

 

2A 

2B 

 

3B 

 

2D 

3C  3D 

 

3B 

2D 

 

3C 

 

2A  2B 

3D 

 

2D 

3D 

 

2B 

 

2A 

3B  3C 

APRIL 

 

MAJ 

 

JUNIJ 

 

  6.00 – 12.00 

11.00 – 17.00 

 

12.00 – 18.00 

 

16.00 – 22.00 

DEŽURNI DO 

22.30 

 

2A 

3B 

 

2B 

 

2D 

3C  3D 

 

2B 

2D 

 

3C 

 

 2A 

 3B     3D 

 

2D 

3C 

 

3D 

 

2A  2B 

3B 

 

3D 

3B 

 

2A 

 

2D     2B     3C 
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Pedagoški delavci doma delo opravljajo v neenakomerno razporejenem delovnem času 40 ur 

tedensko. Urniki dela vzgojiteljev po posameznih treh zgoraj navedenih mesečnih sklopih, so 

v prilogi LDN-ja 10.2. Iz posameznega sklopa so razvidni dežurni vzgojitelji med tednom, ob 

petkih in nedeljah oz. praznikih. 

 

 

URADNE URE OSTALIH PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

 

 

 

PON 

URA 

TOR 

URA 

SRE 

URA 

ČET 

URA 

PET 

URA 

v. d. RAVNATELJ 

 

8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 12.00 - 20.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 

SVETOVALNA 

DELAVKA 

12.00 –19.00 12.00 – 19.00 7.30 – 14.30 7.30 – 14.30 7.30 – 14.30 

 

V. d. ravnatelj je prisoten v domu tudi izven zgoraj navedenih ur – na prireditvah, sestankih… 

Šolske počitnice in dela prosti dnevi so razvidni iz Domskega koledarja za tekoče šolsko leto.  

 

 

1. 4 URNIK DELA DELAVCEV V GOSPODARSKO UPRAVNEM 

SEKTORJU 
 

Gospodarsko upravni sektor sestavljajo naslednje delovne enote 

1. UPRAVA 

- računovodja 

- knjigovodja – delovno mesto je bilo ukinjeno 

- ekonom – trenutno delovno mesto ni zasedeno 

Delovni čas je od 7.00 do 15.00, oz. od 6.00 do 14.00. 

 

2. NOČNI VARUH DIJAKOV 

Delovni čas je od 22. do 6. ure. Nočni varuh otrok je g. Jože Zemljak. 

 

3. KUHINJA 

- vodja kuhinje 

- vodja izmene - kuharica 

- 1 kuharica 

- 4 kuharske pomočnice 

Delovni čas je v izmenah: 

jutranja od 5.30 do 14.00. 

popoldanska od 14.00 do 21.30. 

 

4. PRALNICA 

Ena perica: delovni čas je od 6.00 do 14.00. 

 

5. VZDRŽEVANJE 

Dva hišnika: delovni čas je od 6.00 do 14.00. 
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6. RECEPCIJA 

Dva vratarja: delovni čas je v dveh izmenah. 

 

7. ČIŠČENJE 

Sedem čistilk: delovni čas je od 6.00 do 14.00. 

 

Delovna obveznost delavcev v gospodarsko upravnem sektorju je 40 ur tedensko. 

Poimenski pregled kadrov Dijaškega doma Vič je priloga LDN-ja 10. 3, 10. 4 in 10. 5. 

 

  

2.  VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 
Vsebino vzgojno-izobraževalnega dela bo dom uresničeval v skladu z Vzgojnim programom 

za dijaške domove in sicer na nivoju dela v vzgojni skupini in na domskem nivoju.  

 

Oblike dela vzgojitelja so: 

 

- individualna – vzgojitelj izvaja vzgojno izobraževalni proces z dijakom,  

- skupinska – vzgojitelj izvaja vzgojno izobraževalni proces z dijaki svoje vzgojne 

skupine, 

- medskupinska - vzgojitelj izvaja vzgojno izobraževalni proces z dijaki več vzgojnih 

skupin. 

 

 

2. 1 DELO NA NIVOJU VZGOJNE SKUPINE 
 

V vzgojni skupini vzgojitelj zagotavlja dijakom osnovne pogoje za učenje, to je ustrezen prostor 

- soba ali učilnica in čas v katerem imajo dijaki mir in jih druge dejavnosti ne motijo.  

 

Za doseganje vzgojnih ciljev se bomo posluževali naslednjih oblik: 

- z vsakodnevno organizacijo učnih ur, motivaranje dijakov za obisk domskih brezplačnih 

inštrukcij, navajanje dijakov na medsebojno učno pomoč in pripravo individualnih 

učnih načrtov, 

- sestanki vzgojnih skupin, predavanji in skupinskih vzgojnih pogovorov, 

- raznih drugih aktivnosti dijakov v vzgojni skupini. 

 

Z rednimi pregledi bivalnih prostorov vzgojitelj navaja dijake k čistosti in urejenosti sob. 

Dijake vzpodbuja k sodelovanju v raznih interesnih dejavnostih in skrbi, da dijaki aktivno 

preživljajo prosti čas. Z razgovori vzgojitelj pomaga k osebnostni in socialni integraciji dijaka 

in pomaga razreševati druge težave. Pri opravljanju svojih nalog vzgojitelji sodelujejo med 

seboj, s starši, šolami in okoljem. 
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2.2 DELO NA DOMSKEM NIVOJU - MEDSKUPINSKO DELO Z DIJAKI 
 

Medskupinsko delo z dijaki poteka tako v nadstropju v okviru strokovnega aktiva, kot tudi v 

domu. Namenjeno je enotnemu in usklajenemu delovanju vzgojiteljev, poteka pa kot: 

- organizacija učnih ur in spremljanje učenja v nadstropju, 

- sodelovanje na domskih prireditvah, 

- usmerjanje dijakov v aktivno preživljanje prostega časa, 

- spremljanje dijakov pri izvrševanju vsakodnevnih zadolžitev,  

- izvajanje spoštovanja Pravil življenja in dela v domu, 

- vodenje interesne dejavnosti, interesnih področij in domskih komisij, 

- delovne akcije, 

- delo ob nedeljah in praznikih. 

 

Na domskem nivoju dijakom nudimo pomoč pri učenju v obliki brezplačnih skupinskih 

inštrukcij, kar je dodatna ponudba našega doma. Inštrukcije bodo organizirane za matematiko, 

fiziko, angleščino, nemščino in računalništvo, po potrebi pa tudi iz drugih predmetov. 

 
CELOLETNA DELOVNA OBVEZNOST PEDAGOŠKIH DELAVCEV DOMA JE V PRILOGI 10.7. 

 

ŠTEVILO NAČRTOVANIH UR DELA VZGOJITELJA NA NIVOJU VZGOJNE SKUPINE, NA 
DOMSKEM NIVOJU IN PRI INTERESNI DEJAVNOSTI JE V PRILOGI  10.8. 

 

 

2.3 SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Svetovalna služba v domu opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Njena 

temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in 

na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in 

socialnih vprašanj s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci doma (dijaki, vzgojitelji, 

vodstvom, starši, šolami in ostalimi inštitucijami). 

 

Kompleksno reševanje vprašanj poteka preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih 

dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Glavne naloge svetovalnega dela so: 

- načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela doma in svetovalnega dela, 

- razvojno-analitične naloge, 

- svetovalno delo z dijaki , 

- svetovalno delo z vzgojitelji, 

- svetovalno delo s starši, 

- administrativno delo z vselitvami in izselitvami študentov. 

Načrt dela svetovalne delavke je sestavni del LDN doma in je zapisan v Dnevniku svetovalne 

delavke. 

 

2.4 DEŽURSTVO VZGOJITELJEV 
 

Dežurstvo vzgojiteljev je organizirano v času od 6.00 do 22.30 in je poimensko razvidno iz 

urnika, ki je v prilogi LDN-ja. Dežurni vzgojitelj ima nadzor nad jedilnico in avlo doma, pa 

tudi pred domom. Dežurni vzgojitelj se odzove na klic ali opozorilo drugih delavcev doma ali 

zunanjih občanov in ukrepa, ko situacija, ki se nanaša na dijake, presega njihove delovne 

naloge. 
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2.5 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

2.5.1 KULTURNA DEJAVNOST 

 

- knjižnična dejavnost 

- ustvarjalna in likovna delavnica  

- predavanja 

- razstave in kulturne prireditve 

- foto dejavnost 

- obiski izbranih kulturnih dogodkov 

 

2.5.2 TEHNIČNA KULTURA 

 

- računalništvo 

- video in foto  kronika 

 

2.5.3   NARAVOVARSTVENA DEJAVNOST 

 

- vivaristični krožek 

 

2.5.4 ŠPORTNA DEJAVNOST IN ŠAH 

 

- košarka 

- odbojka 

- mali nogomet 

- badminton   

- namizni tenis 

- strelstvo z zračno puško 

- fitness 

- šah 

 

2.5.5 TEČAJI IN PREDAVANJA 

 

- kuharski 

- potopisna predavanja 

- tematska predavanja in delavnice 

- tečaj CPP in PP    

                     

2.5.6 INŠTRUKCIJE 

 

- matematika in fizika 

- angleščina in nemščina 

- kemija 

 

Posamezne interesne dejavnosti bodo organizirane, če bo med dijaki dovolj zanimanja. Med 

letom lahko na podlagi želja dijakov izpeljemo tudi dejavnost, ki je nismo načrtovali vnaprej. 

V šolskem letu 2020/2021 bo izvajanje interesnih dejavnosti okrnjeno tudi zaradi navodil NIJZ 

glede koronavirusa. 
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MENTORJI INTERESNIH DEJAVNOSTI IN KOMISIJ 

 

 

ŠT. INTERESNA DEJAVNOST ALI 

KOMISIJA 

MENTORJI 

1. FOTO DEJAVNOST ERJAVEC Zinka 

 

2. STRELSTVO HEVKA Andrija 

 

4. ŠAH HOSTA Dominik 

5. NAMIZNI TENIS HRENKO Ivan 

 

6. PREDAVANJA in DELAVNICE REZAR Tina 

 

7. VIVARISTIČEN KROŽEK in 

RAČUNALNIŠTVO 

JERAM Bojan 

 

8. KNJIŽNICA ERJAVEC Zinka 

 

9. ŠPORTNO KULTURNO 

DRUŠTVO VZGOJITELJEV 

LJUBLJANSKIH DIJAŠKIH 

DOMOV 

MOHORIČ Rudi – predsednik 

HRENKO Ivan – član športne 

komisije 

10. ŠPORTNA DEJAVNOST 

KOŠARKA, ODBOJKA 

MALI NOGOMET 

HRENKO Ivan, koordinator 

Vadbo vodijo študentje 

 

11. INŠTRUKCIJE IZ MATEMATIKE 

IN FIZIKE 

ZEMLJAK Jože 

13. USTVARJALNA IN LIKOVNA 

DELAVNICA 

ZUNANJA SODELAVKA 

14. INŠTRUKCIJE IZ ANGLEŠČINE 

IN KEMIJE 

REZAR TINA in zunanji 

sodelavec 

15. KOMISIJA ZA PREHRANO 

 

vodja kuhinje ŠTRUMBELJ Lojze 

16. HIGIENSKA KOMISIJA JEŠOVNIK Adela 

 

17. KLUB REZAR Tina 

BURJA Tone 

18. DOMSKA SKUPNOST DIJAKOV 

IN ŠTUDENTOV 

 

MOHORIČ Rudi 

 

Za izvajanje interesnih dejavnosti imajo dijaki na voljo: 

- knjižnica in čitalnica 

- galerijski, razstavni prostor 

- likovni atelje 

- skupinska računalnica in več individualnih računalnic 

- EDUROAM dostop do spleta 

- štiri glasbene vadnice, tri so opremljene s pianini za vadbo 
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- prostor za druženje KLUB (biljard, pikado, namizni nogomet, namizni hokej) 

- telovadnica (mali nogomet, odbojka in košarka) 

- fitnes 

- dva prostora za namizni tenis  

- foto temnico z opremo za razvijanje fotografij 

 

 

DOMSKE KOMISIJE 

 

Domske komisiji sestavljajo dijaki - predsedniki komisij posameznih vzgojnih skupin. Vsaka 

komisija ima predsednika in namestnika. Delo komisije pomaga voditi mentor. Sestajata se po 

potrebi oz. pred sestankom predsedstva skupnosti dijakov doma, v katerem predsedniki komisij 

sodelujejo. 

 

KOMISIJA ZA PREHRANO 

 

Člani komisije razpravljajo o prehrani v domu, dajejo predloge in sodelujejo pri sestavi 

jedilnikov. Mentor je vodja kuhinje. 

 

KOMISIJA ZA HIGIENO 

 

Člani razpravljajo o higieni in primerni ureditvi prostorov na nivoju doma in na nivoju vzgojnih 

skupin. Komisija se dogovarja in organizira higienske preglede bivalnih prostorov. Po ogledu 

analizirajo stanje in se po potrebi dogovarjajo o ukrepih in podajo predloge za izboljšanje.  

 

KULTURA 

 

Vsi sodelujemo na meddomskem nivoju ob razstavah, glasbenih nastopih, drugih prireditvah. 

 

LETNI NAČRT IN PROGRAM DELA VZGOJITELJA – MENTORJA PRI INTERESNI 

DEJAVNOSTI je sestavni del LDN doma in je zapisan na posebnem obrazcu, poleg ciljev in  

izvedbe načrtujejo tudi potrebna materialna sredstva in urnik izvajanja posamezne dejavnosti.  

 

 

2.6 DOMSKI KOLEDAR  
 

Domski koledar je usklajen s šolskim koledarjem. Zaradi lažje organizacije dela lahko Dan 

doma, kot dela prost dan, delavci v dogovoru z ravnateljem koristijo po lastni izbiri.  

 
2.6.1 OCENJEVALNA OBDOBJA 

 

- sprejemni dan dijakov je v ponedeljek, 31. 8. 2020 

- začetek pouka je 1. 9. 2020 

- konec 1. ocenjevalnega obdobja je v sredo, 15. 1. 2021  

- konec 2. ocenjevalnega obdobja je v torek, 24. 6. 2021    

- za zaključne letnike v četrtek, 21. 5. 2021 

- podelitev spričeval zaključnim letnikom je v petek, 21. 5. 2021 

- zaključek pouka in podelitev spričeval za ostale letnike je v sredo, 24. 6. 2021. 
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2.6.2 POČITNICE IN PROSTI DNEVI 

 

- jesenske počitnice so od 26. 10. do 30. 10. 2020 

- novoletne počitnice so od  25. 12. do 31. 12. 2020 

- zimske počitnice so od  22. 2. do 26. 2. 2021 

- velikonočni ponedeljek je 5. 4. 2021 

- prvomajske počitnice so od 28. 4. 2021 do 30. 5. 2021 

 

 

2.6.3 ŠOLSKI KOLEDAR ZA SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21  

 

2
0
2

0
 

torek 1. 9. ZAČETEK POUKA  

ponedeljek - petek 26. 10. -  30. 10. JESENSKE POČITNICE  

četrtek 24. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  

ponedeljek-
četrtek 

28. 12. 2020 - 
    31. 12. 2021  

NOVOLETNE POČITNICE  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
 0

 2
 1

 

petek 15. 1.* ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA  

ponedeljek - 
ponedeljek 

1. 2. – 1. 3.  ZIMSKI IZPITNI ROK  

petek 5. 2.  PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM  

petek - sobota 12. 2. - 13. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE   

ponedeljek - petek 15. 2. – 19. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, PODRAVSKE, 
POMURSKE, SAVINJSKE IN SPODNJE POSAVSKE STATISTIČNE 
REGIJE 

ponedeljek - petek 22. 2. – 26. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE, 
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, 
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER 

OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE 

ponedeljek 26. 4.  POUKA PROST DAN 

sreda - petek 28. 4. – 30. 4.  PRVOMAJSKE POČITNICE  

petek 21. 5.  
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA 

ZAKLJUČNE LETNIKE  TER RAZDELITEV SPRIČEVAL 

ponedeljek- petek 24. 5. – 28. 5. PRIPRAVA NA SM, PM, ZI  

ponedeljek - sreda 24. 5. -  26. 5. IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE (ZAKLJUČNI LETNIK) 

sreda 26. 5.  
ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V 
POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU (ZAKLJUČNI LETNIK) 

sreda 23. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE  

četrtek 24. 6.  
PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA 
ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL 

ponedeljek - torek 28. 6. - 31. 8. POLETNE POČITNICE  

sreda  30. 6.  SPOMLADANSKI IZPITNI ROK  

ponedeljek - sreda  16. 8. – 20. 10. JESENSKI IZPITNI ROK  

 

 

2.6.4 INFORMATIVNI DAN 

 

Informativna dneva sta predvidena v petek, 12. 2. 2021 in v soboto, 13. 2. 2021. 
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2.6.5 DELOVNE SOBOTE 

 

V šolskem letu 2020/2021 ni predvidenih delovnih sobot. 

 

 

2. 7 DOMSKE PRIREDITVE 

 

PRIREDITEV 

 

KDAJ ZADOLŽITVE 

OGLED ŽIVALSKEGA 
VRTA 

2. SEPTEMBER 2020 HOSTA Dominik 
JEŠOVNIK Adela 

PLOVBA Z LADJICO PO 

LJUBLJANICI 

8. SEPTEMBER 2020 MOHORIČ Rudi 

SPREJEM NOVINCEV S 
PROGRAMOM  

 OKTOBER 2020 Vzgojitelji 3. nadstropja  

MEDDOMSKI ŠAHOVSKI 

TURNIR ZA 

POSAMEZNIKE 

OKTOBER 2020 HOSTA Dominik 

PREDSTAVITEV 

ŠKODLJIVOSTI KAJENJA 

videokonferenca 

OKTOBER ALI 

NOVEMBER 2020 

JERAM Bojan in 

Kuhar Zala, Leskovšek Hana 

DELAVNICA PEKE 
KRUHA 

NOVEMBER / DECEMBER 
2020 

 

JEŠOVNIK Adela 
 

MIKLAVŽEVANJE 

 

7. DECEMBER 2020 VSI PO VZGOJNIH 

SKUPINAH 

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ DECEMBER 2020 HEVKA Andrija 

BOŽIČNI KONCERT 

 

DRUGA POLOVICA 

DECEMBRA 2020 

MOHORIČ Rudi in 

DOMSKI  GLASBENIKI 

SLAVNOSTNA SKUPNA 
NOVOLETNA VEČERJA 

22. DECEMBER 2020 VODJA KUHINJE IN  
STROKOVNI DELAVCI 

DOMA 

INFORMATIVNA DNEVA 12. IN 13. FEBRUAR 2021 VSI PEDAGOŠKI 

DELAVCI IN DIJAKI 

RAZSTAVA LIKOVNIH 
DEL SARE LANGUS IN 

DOROTEJE ZUPANIČ 

MAREC 2021 ERJAVEC Zinka 

KONCERT 
GLASBENIKOV DOMA   

MAREC  ALI APRIL 2021 REZAR Tina 
JEŠOVNIK Adela 

ODPRTO PRVENSTVO 

POSAMEZNIKOV V 

NAMIZNEM TENISU 

APRIL ALI MAJ 2021 HRENKO Ivan 

DOMIJADA 2020 
 

APRIL 2021 STROKOVNI DELAVCI 

MATURANTSKI VEČER S 

PODELITVIJO NAGRAD 

20. MAJ 2021 Vzgojitelji 3. nadstropja 

ZAKLJUČNE PRIREDITVE 
S PODELITVIJO NAGRAD  

V JUNIJU 2020 MATIČNI VZGOJITELJI 
VSAK ZA SVOJO 

VZGOJNO SKUPINO 
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3. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 

 
3.1 DOKUMENTACIJA NA NIVOJU DIJAŠKEGA DOMA 
 

LETNI DELOVNI NAČRT DOMA 

 

Letni delovni načrt doma pripravi ravnatelj in je dokument, s katerim se na podlagi Okvirnega 

vzgojnega programa in drugih predpisov ter možnosti načrtuje delo za tekoče šolsko leto. Na 

osnovi osnutka letnega delovnega načrta doma, vzgojitelji in drugi strokovni delavci pripravijo 

svoj letni delovni načrt dela. Na osnovi podrobnejših letnih delovnih načrtov strokovnih 

delavcev doma, se v končni fazi uskladi dokončen delovni načrt doma. Letni delovni načrt doma 

obravnava in sprejme Svet doma. 

 

MATIČNA KNJIGA  

 

V matično knjigo se vpisujejo dijaki, ki v tekočem šolskem letu bivajo v domu. 

 

KRONIKA DOMA 

 

V kroniko doma sodi avdio, video, slikovna, tekstovna in materialna dokumentacija, ki ohranja 

spomin na življenje in delo v domu. Kroniko doma vodi strokovni delavec doma, ki je za to 

zadolžen (ravnatelj doma). 

 

ZAPISNIKI SESTANKOV IN KONFERENC STROKOVNIH DELAVCEV DOMA 

 

Zapisniki sestankov omogočajo vpogled v organizacijo dela in pedagoških aktivnosti na nivoju 

doma.  

 

KNJIGA MEDSEBOJNEGA OBVEŠČANJA VZGOJITELJEV 

 

V knjigo vzgojitelji ali drugi strokovni delavci doma vpisujejo pomembnejše dnevne dogodke 

ali posebne razmere. Knjiga je namenjena naročilom, obvestilom, sporočilom, itd... Knjiga 

medsebojnega obveščanja zagotavlja preglednost nad dogajanji v domu. 

 

KNJIGA MEDSEBOJNEGA OBVEŠČANJA RECEPTORJEV IN VARNOSTNIKA 

 

Knjiga služi za medsebojno obveščanje in za pregled nad tekočimi in preteklimi dogodki. 

EVIDENCA DIJAKOV, KI ZA VEČERNI IZHOD NISO IMELI DOVOLILNICE 

 

Dijaki se ob prihodu v dom evidentirajo na recepciji doma s čipom. 

 

EVIDENCA IN DNEVNIK DELA SVETOVALNE SLUŽBE 

 

Piše jo domski svetovalni delavec. Naloge svetovalnega delavca v domu so tesno povezane z 

načrtovano vsebino vzgojno-izobraževalnega dela v domu. Tesno sodeluje z vzgojitelji in 

pomaga pri reševanju problemov, skrbi za strokovno rast, deluje preventivno in evalvira 

vzgojno-izobraževalno delo. 
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3. 2 DOKUMENTACIJA NA NIVOJU ODDELČNEGA VZGOJITELJSKEGA  

ZBORA 
 

KNJIGA MEDSEBOJNEGA OBVEŠČANJA VZGOJITELJEV 

 

Knjiga služi medsebojnemu naročanju, obveščanju in ugotovitvam vzgojiteljev v nadstropju. 

 

ZAPISNIKI SESTANKOV  

 

Omogočajo vpogled v delo vzgojiteljev, pedagoške aktivnosti in obravnavo vzgojne 

problematike na nivoju nadstropja. 

 

3.3 DOKUMENTACIJA NA NIVOJU VZGOJNE SKUPINE 
 

LETNI DELOVNI NAČRT VZGOJITELJA 

 

Zajema vse cilje in naloge, ki jih vzgojitelj načrtuje za svojo skupino in s svojo skupino, za delo 

s posameznimi dijaki na medskupinski ravni in na nivoju doma. Posebej načrtuje tudi delo 

interesne dejavnosti, katere mentor je, zanjo napiše program dela v dnevnik v skladu s šolskim 

koledarjem. Letni načrt dela hrani vzgojitelj, oz. je le ta del dnevnika. 

 

DNEVNIK 

 

V dnevniku vzgojitelj načrtuje svoje delo, vodi evidenco svojega dela, vpisuje sodelovanje s 

starši, šolo, vpisuje svoje strokovno izobraževanje, itd. Dnevnik se po koncu šolskega leta 

arhivira. 

 

POROČILO O VZGOJNEM DELU 

 

Ob zaključku vsakega redovalnega obdobja vzgojitelj poroča o svojem vzgojnem delu na 

konfenrenci. Letno poročilo napiše vzgojitelj ob zaključku šolskega leta. Vsebuje podatke o 

učnem uspehu, analizo vzgojnega dela in aktivnosti v vzgojni skupini. Vzgojitelj pridobi 

informacije o dijakovem šolskem delu od razrednika in dijaka samega. Starši dijaka morajo 

pisno dovoliti vzgojitelju, da sodeluje s šolo, oziroma razrednikom (v Pogodbi o bivanju). 

 

LETNI NAČRT IN POROČILO O VODENJU INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

Letni načrt pripravi vsak mentor in je sestavni del LDN doma, Letno poročilo napiše mentor ob 

zaključku šolskega leta in je sestavni del Poročila o poteku vzgojno izobraževalnega dela v 

domu. Vsebuje kronologijo aktivnosti, dosežke in zanimanje dijakov za delo. 

 

Na osnovi celoletnega poročila se sprejmejo odločitve: 

 

- o smiselnosti delovanja interesne dejavnosti v prihodnjem šolskem letu, 

- o dopolnitvah in spremembah interesne dejavnosti, 

- podajo se predlogi izboljšanja, 

- o stroških povezanih z  interesno dejavnostjo. 
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LETNI NAČRT IN POROČILO O IZVEDBI PRIREDITVE 

 

Vsak strokovni delavec načrtuje organizacijo in izvedbo vsaj ene prireditve v domu. Načrt je 

sestavni del LDN doma. Ob zaključku šolskega leta pa napiše poročilo o sami izvedbi (kdo je 

sodeloval, porabljena sredstva…), poročilo je sestavni del Poročila o poteku vzgojno 

izobraževalnega dela v domu. 

 

OSEBNI LIST DIJAKA 

 

Osebni list dijaka vsebuje splošne podatke o dijaku, šoli, ki jo dijak obiskuje, v katere interesne 

dejavnosti je vključen, pohvale, nagrade in priznanja, datum vpisa in izpisa. 

Osebni list se oštevilči s številko vpisa v matično knjigo. 

 

ZAPISNIKI SESTANKOV VZGOJNE SKUPINE 

 

Zapisniki omogočajo vpogled v organiziranost vzgojne skupine in v obravnavano tematiko oz. 

problematiko. Zapisnike hrani matični vzgojitelj vzgojne skupine. 

 

 

4. PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

    PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

 
Po 53. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja imajo delavci pravico 

do stalnega strokovnega izobraževanja 5 dni na leto. Pedagoški delavci se lahko udeležijo enega  

seminarja v šolskem letu  v skladu s Katalogom  programov stalnega strokovnega 

spopolnjevanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga izda MIZŠ, ki 

je objavljen na spletni strani www.katss.mss.edus.si in v skladu z drugimi katalogi, ki so 

potrjeni s strani MIZŠ. 

 

Dnevi izobraževanja morajo biti izbrani tako, da le to ne moti delovnega procesa: 

- izobraževanje ob vikendih (petek, sobota), 

- v času šolskih počitnic, 

- v nadstropju je zaradi izobraževanja odsoten lahko samo en vzgojitelj na isti datum. 

 

 

Vsak vzgojitelj si lahko izobraževanja izbira sam, najmanj en dan izobraževanja pa bo v domu 

skupnega. Prednostne vsebine izobraževanja se nanašajo na vzgojno delo in na vodenje 

interesne dejavnosti, prednost imajo vse vsebine iz Kataloga izobraževanja, ki so sofinancirane 

in se izvajajo v Ljubljani. Program izobraževanja se dopolnjuje še tekom šolskega leta.  

 

Po opravljenem seminarju se vsebino izobraževanja predstavi vzgojiteljskemu zboru. Potrdilo 

o opravljenem seminarju (fotokopija) se hrani v personalni mapi zaposlenega. 

 

Če je izobraževanje organizirano med rednim delovnim tednom (ko poteka pouk) in je 

vzgojitelj po urniku takrat na delu v popoldanskem ali večernem času, si zaradi potreb po 

nemotenem procesu dela, sam poišče zamenjavo. 
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NAČRTOVANI PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: 

 

ŠT. PRIIMEK IN 

IME 

TEMATIKA 

 

ORGANIZATOR TERMIN, 

KRAJ 

IZVEDBE 

1.  JERAM BOJAN Študijsko srečanje – 

3. del 

 25.9.2020 

videokonferenca 

2.   Konferenca vzgoja 

in izobraževanje v 

informacijski družbi  

- VIVID 2020 

Institut “Jožef Štefan” 9.10.2020 

V Ljubljani 

3.   Konferenca mreža 

znanja 2020 

Arnes 26. in 27. 11 2020 

V Ljubljani 

4.  MOHORIČ RUDI Šola za ravnatelje MIZŠ, Šola za 

ravnatelje 

Junij 2020-maj 

2021, v Lubljani 

5.   Seminarji oz. posveti 

za ravnatelje 

Skupnost dijaških 

domov Slovenije v 
sodelovanju z MIZŠ ali 

ZRSŠ 

 

Po programu 

6.  STROKOVNI 

DELAVCI 

Predavanje o požarni 

varnosti in vaja 

gašenje požara 

Kmetič Tone  

varnostni inženir 

Predvidoma v 

oktobru 2020 v 

domu 

7.  STROKOVNI 

DELAVCI 

Uvajanje v 

računalniški 

program ZOOM, 

delo na daljavo 

 

Zunanji predavatelj 

November 2020 

V domu 

8.  STROKOVNI 

DELAVCI 

Strokovno 

predavanje 

Društvo vzgojiteljev 

Slovenije 

Marec 2020 

9.  STROKOVNI 

DELAVCI 

Strokovno srečanje Društvo vzgojiteljev 

Slovenije 

28. in 29. junij 

2021 

 

PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA NEPEDAGOŠKIH DELAVCEV: 

 

Nepedagoški delavci so se v juniju 2020 udeležili predavanja o požarni varnosti. Lahko se 

udeležijo izobraževanja in seminarjev, vsak iz svojega delovnega področja. Potrdilo o 

opravljenem seminarju (fotokopija) se hrani v personalni mapi zaposlenega. 

 

 

5.   DOMSKI SKLAD 

 
Na podlagi 39.člena Zakona o sprememah in dopolnitvah ZOFVI-a (Ur.l. RS, št.: 36 / 08), je 

ustanovitev šolskih oz. domskih skladov za javne zavode obvezna. Po Pravilniku o domskem 

skladu so člani 3 strokovni delavci doma, 2 predstavnika staršev in en dijak(inja)  –  predsednik 

domske skupnosti. Člani iz vrst strokovnih delavcev doma so: Ješovnik Adela – predsednica, 

Erjavec Zinka in Rudi Mohorič. Predstavnika staršev sta Obljubek Ervin in Kirn Batista Helena.                                             

Predstavnik dijakov je predsednik/ca predsedstva Domske skupnosti.                    

                                

Za tekoče šolsko leto člani domskega sklada pripravijo načrt dela in porabe zbranih sredstev, 

ki je sestavni del LDN-ja, določijo višino prostovoljnega prispevka staršev v domski sklad, za 

preteklo šolsko leto pripravijo poročilo o višini zbranih sredstev in porabi zbranih sredstev. 

Vsi starši morajo biti o delu domskega sklada obveščeni. Mandat članom upravnega odbora 

traja 2 leti (do 9.10. 2020). 
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6.  SODELOVANJE S STARŠI, ŠOLAMI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 

6.1 SODELOVANJE NA NIVOJU DOMA 
 

Sodelovanje s starši na nivoju doma poteka preko Sveta staršev. Prva seja Sveta staršev bo 

sklicana v začetku meseca oktobra 2021, druga pa v februarju 2021 oziroma po potrebi med 

šolskim letom. Sodelovanje s šolami na nivoju doma poteka preko svetovalne službe in vodstva 

doma. 

 

Zaradi resnosti razmer, ki jih narekuje koronavirus na začetku šolskega leta, na dan vstopa v 

dom ni bilo skupnega roditeljskega sestanka za starše dijakov novincev. Prav tako ni bilo 

skupnega roditeljskega sestanka po vzgojnih skupinah, ampak so matični vzgojitelji izvedli 

samo individualne razgovore. V šolskem letu 2020/2021 se bomo morali prilagajati situaciji 

povezani s COVID19 in glede na možnosti bomo prilagodili delo tudi na nivoju sodelovanja s 

starši naših dijakov.  

 

V mesecu januarju 2021 bo vodstvo doma obiskalo srednje šole, ki jih obiskujejo naši dijaki in   

bo njihovim vodstvom predstavili domsko vzgojno delu v luči informativnih dnevov v februarju 

2021. 

 

 

6.2 SODELOVANJE NA NIVOJU VZGOJNE SKUPINE 
 

Preko celega šolskega leta poteka sodelovanje vzgojiteljev s starši, s telefonskimi pogovori in 

obiski staršev v domu, na govorilnih urah in na roditeljskih sestankih. 

 

Zaradi raznolikosti urnikov dela vzgojiteljev, čas govorilnih ur ni točno določen. Vzgojitelji so 

staršem za razgovore dosegljivi vsak dan v času svoje delovne obveznosti po urniku.  

 

Prvi roditeljski sestanek na začetku šolskega leta, na dan vstopa dijakov v dom, je potekal samo 

na individualni nivoju. Drugi roditeljski sestanek bo sklican predvidoma v mesecu marcu in bo 

združen s predavanjem za starše.Sodelovanje vzgojitelja s šolo je vsakodnevno, s telefonskimi 

razgovori, z obiski govorilnih ur in z udeležbo na šolskih roditeljskih sestankih.  

S šolskimi svetovalnimi delavci redno sodeluje tudi domska svetovalna delavka. Z izmenjavo 

informacij o obiskovanju pouka, učenja in učnega uspeha ter osebnih problemih in socialnih 

razmerah družine bomo dijakom skušali omogočiti čim bolj uspešno šolanje. 

 

 

6.3 SODELOVANJE Z DRUGIMI DIJAŠKIMI DOMOVI 
 

Dom sodeluje tudi z drugimi dijaškimi domovi, ne samo v Ljubljani, vendar tudi v okviru 

Skupnosti dijaških domov Slovenije (Domijada), Društva vzgojiteljev dijaških domov 

Slovenije (strokovno) in Športno kulturnega društva vzgojiteljev ljubljanskih dijaških domov  

(športne igre oz. meddomska tekmovanja, Mesec Kulture ljubljanskih dijaških domov…). 
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7. STROKOVNI IN DRUGI ORGANI DOMA 

 
7. 1 SVET DOMA 
 

Svet DD Vič ima 14 članov:   

Predstavniki zaposlenih - 5 Bogdanović Milan  

         Hevka Andija  

         Karoli Suzana  

         Ožegović Danica  

         Štrumbelj Lojze  

 

Predstavnika ustanovitelja - 2 

  

         Gole Snežana 

 

 Mujanović Šemso 

 

 

Predstavnik Mestne občine 

Ljubljana  - 1 

 

         Franko Polona  

 

Predstavniki staršev - 3 

 

          Legan Klara 

          Rener Barbara 

 

        Eden še neimenovan  

   

Predstavnik dijakov - 2            Vidmar Urška  

 Eden še neimenovan       

 

 

Predstavnik  študentov - 1 Kokelj Andrej   

   

 

Svet dijaškega doma opravlja naloge v skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI).  Mandat Svetu doma je pričel 

teči s konstitutivno sejo, dne 9. 1. 2018 in traja 4 leta, do 8. 1. 2021. 

 

Vlada RS je dne 6. 8. 2010 izdala Sklep V o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda DD VIČ – sprememba se nanaša na sestavo Sveta doma in o načinu 

glasovanja študenta – določa nam naslednjo 14 člansko zasedbo: 3 predsatvniki ustanovitelja, 

5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki staršev, 2 predstavnika dijakov in 1 predstavnik 

študentov.  

 

Študent, predstavnik študentov visokošolskih zavodov, član Sveta doma, lahko glasuje le o 

vprašanjih, v zvezi z uresničevanjem pravic in obveznosti, ki se nanašajo na položaj in pogoje 

bivanje študentov v dijaškem domu. 
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7. 2 RAVNATELJ 
 

Ravnatelj organizira, načrtuje in vodi delo doma. Ravnatelj opravlja naloge v skladu z 49. 

členom ZOFVI in naloge, ki so opredeljene v 16. členu Ustanovitvenega akta Dijaškega doma 

Vič, ki ga je sprejela Vlada RS  2.9. 2008. 

 

V šolskem letu 2020/2021 ravnatelj opravlja tudi vzgojno delo. Vzgojno delo zajema govorilne 

ure za dijake, brez določenega urnika. Vzgojni razgovori so sestanki z dijakom in matičnim 

vzgojiteljem oz. starši glede na problematiko, administrativno delo s študenti, po potrebi 

nadomeščanje odsotnega strokovnega delavca.  

 

Ravnatelj sodeluje v Aktivu ravnateljev ljubljanske in gorenjske regije, poleg tega je tudi član 

nadzornega odbora Predsedstva Skupnosti dijaških domov Slovenije. 

 

 

7. 3 KOLEGIJ 
 

V dijaškem domu je kolegij posvetovalni organ z namenom boljše koordinacije dela. Zaradi 

različnih vsebin bosta formirana dva kolegija: 

 

PEDAGOŠKI KOLEGIJ, člani so: 

- ravnatelj 

- svetovalni delavec 

- vzgojitelj 

 

TEHNIČNI KOLEGIJ, člani so: 

- ravnatelj 

- računovodja 

- hišnika 

- vodja kuhinje. 

 

Pedagoški kolegij se sestaja po potrebi, tehnični kolegij se sestaja enkrat tedensko. 

 

 

7. 4 VZGOJITELJSKI ZBOR 
 

Vzgojiteljski zbor je strokovni organ doma. Sestavljajo ga pedagoški delavci dijaškega doma. 

Sestaja se enkrat mesečno - predvidoma ob koncu meseca ali po potrebi.  

 

 

Seje vzgojiteljskega zbora delimo na: 

 

ORGANIZACIJSKA KONFERENCA 

 

Se skliče pred začetkom šolskega leta. Na seji se razpravlja o organizaciji dela, oblikujejo se 

vzgojne skupine, dogovori se o planu dejavnosti ob začetku šolskega leta. 
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PEDAGOŠKA KONFERENCA 

 

Se skliče enkrat mesečno. Na seji se obravnava vzgojno delo , vzgojna problematika in potek 

dela interesnih dejavnosti. Na seji se planira delo in najavijo aktivnosti in prireditve na nivoju 

doma za naslednji mesec. 

 

REDOVALNA KONFERENCA 

 

Se skliče ob koncu vsakega redovalnega obdobja. Na seji se analizira vzgojno delo in učni 

uspeh za preteklo redovalno obdobje. Določijo se aktivnosti za izboljšanje rezultatov v 

naslednjem redovalnem obdobju. 

 

MESEČNI, TEDENSKI SESTANKI 

 

Se sklicujejo po potrebi, vzgojiteljski zbor obravnava aktualno problematiko in usklajuje svoje 

delo. 

 

IZREDNA SEJA VZGOJITELJSKEGA ZBORA 

 

Se skliče takrat, ko to pogojujejo nastale okoliščine. Na seji se obravnava predvsem vzgojna 

problematika. 

 

ZAKLJUČNA KONFERENCA 

 

Se skliče ob zaključku šolskega leta. Na seji se analizira vzgojno delo, vzgojna problematika in 

učni uspeh za preteklo šolsko delo. Podajo se pisna in ustna poročila o celoletni aktivnosti 

interesne dejavnosti in planira se delo interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. Dogovorijo 

se potrebne aktivnosti v času počitnic. Vzgojiteljski zbor opravlja naloge v skladu z 61. členom 

ZOFVI in naloge, ki so opredeljene v drugih šolskih podzakonskih aktih. 

 

 

7. 5 ODDELČNI VZGOJITELJSKI ZBOR, STROKOVNI AKTIV 
 

Oddelčni vzgojiteljski zbor sestavljajo vzgojitelji posameznega nadstropja. Oddelčni 

vzgojiteljski zbor obravnava vzgojno problematiko, skliče ga lahko katerikoli vzgojitelj, če to 

pogojujejo nastale okoliščine. Strokovni aktiv sklicuje in vodi ravnatelj, sestavljajo ga vsi 

pedagoški delavci doma. Sestaja se po potrebi, o svojem delu vodi zapisnike.Strokovni aktiv 

obravnava vzgojno delo, vzgojno problematiko in daje pripombe in predloge za izboljšave 

vzgojnega dela. Strokovni aktiv opravlja tudi naloge dogovorjene na vzgojiteljskem zboru ali 

po nalogu ravnatelja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dijaški dom Vič        Letni delovni načrt 2020/2021 

 
25 

 

7. 6 SVET STARŠEV 
 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika, ki 

ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku vzgojne skupine. 

Svet staršev DD Vič sestavljajo: 

 

VZGOJNA SKUPINA PREDSTAVNIK STARŠEV 

  

2A Legan Klara 

2B Zdovc Peter 

2D Obljubek Ervin 

3B Kirn Batista Helena 

3C Logar Aleksandra 

3D Kačar Nadja 

 

Svet staršev sklicuje predsednik Sveta staršev, v tekočem šolskem letu še ni izvoljen, oziroma 

bo to na prvi – konstitutivni seji v oktobru 2020. V tem primeru bo prvi sklic opravil ravnatelj. 

Svet staršev se redno sestane ob začetku šolskega leta, ko obravnava poročilo o preteklem 

vzgojno-izobraževalnem delu in letni delovni načrt za tekoče šolsko leto, poda predloge in 

pripombe, vezane na bivanje dijakov v domu. Svet staršev opravlja naloge v skladu z 66. 

členom ZOFVI. 

 

7. 7 PREDSEDSTVO SKUPNOSTI DIJAKOV IN DOMSKA SKUPNOST 
 

Skupnost dijakov dijaškega doma predstavljajo vsi dijaki dijaškega doma. Predsedstvo 

skupnosti dijakov doma pa je sestavljeno iz predsednikov posameznih vzgojnih skupin in 

predsednikov domskih komisij. Predsedstvo skupnosti dijakov doma lahko predlaga ravnatelju, 

da mu določi mentorja. 

 

Predsedstvo skupnosti dijakov DD Vič sestavljajo: 

 

VZGOJNA SKUPINA PREDSEDNIK 

  

2A Radovan Jan 

2B Langus Sara 

2D Lipanje Neja 

3B Čok Nives 

3C Treven Nives 

3D Sotlar Tine 

 

Predsednik/ca predsedstva skupnosti dijakov doma je                        .                                                              

Mentor predsedstva skupnosti dijakov doma je v. d. ravnatelj Rudi Mohorič.                                  

                                                               

Predsedstvo skupnosti dijakov doma sklicuje predsednik predsedstva. V primeru, da se 

predsedstvo konstituira na novo, prvi sklic opravi ravnatelj ali mentor. Predsedstvo se sestane 

ob začetku šolskega leta, nato pa predvideno vsaj še enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju. 

Predsedstvo obravnava vprašanja iz življenja in dela dijakov v domu in v imenu skupnosti 

dijakov daje pobude za izboljšanje kvalitete življenja in dela. Predloge, pobude in mnenje 

skupnosti dijakov obravnava vzgojiteljski zbor, Svet staršev in Svet doma. Domska skupnost 

dijakov ima svoja Pravila delovanja. 
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Cilji domske skupnosti so: 

- aktivno vključevanje v domsko življenje 

- izboljševanje in poglabljanje kulture odnosov v domu 

- razvijanje kritičnosti, iniciativnosti in odgovornosti 

 

7. 8 SKUPNOST ŠTUDENTOV 
 

Skupnost študentov doma sestavljajo vsi študenti, nastanjeni v Dijaškem domu Voč v objektu 

1 in 2. Je organ, ki obravnava vsa vprašanja v zvezi s pogoji bivanja, sprejema stališča, daje 

pobude in predloge stanovalcev v zvezi s temi vprašanji.Skupnost študentov se sestaja dvakrat 

letno, na začetku in koncu akademskega šolskega leta, po potrebi pa lahko tudi večkrat. 

Skupnost študentov ima predsedstvo domske skupnosti, ki ga sestavljajo predsednik, namestnik 

in tajnik skupnosti študentov. Predsedstvo se sestaja po potrebi, na svojih sejah pa obravnava 

vprašanja s področja življenja in dela študentov v domu in daje predloge in pobude za 

izboljšanje le-tega. Predsednik domske skupnosti bo izvoljen na sestanku domske skupnosti 

konec oktobra. V okviru skupnosti študentov in ustreznih skupnih prostorov delujejo: 

- klub, ki je namenjen druženju študentov, 

- avla, ki je namenjena skupnim prireditvam, 

- telovadnica doma, ki je namenjena športnim aktivnostim domskih študentov. 

Mentor skupnosti študentov je v.d. ravnatelj Mohorič Rudi. 

 

7. 9 PRITOŽBENA KOMISIJA 
 

Pritožbena komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec tega doma. Člane 

in predsednika pritožbene komisije ter njihove namestnike imenuje Svet doma na predlog 

ravnatelja. Mandat komisije traja eno leto od 1. oktobra do 30. septembra, ista oseba je lahko 

imenovana za člana komisije večkrat. O pritožbi v zvezi z odločitvijo o sprejemu oziroma 

izključitvi iz doma odloča Svet doma, o vseh ostalih pritožbah pa komisija za pritožbe. 

Člani komisije so iz dijaškega doma:  

- predsednik: Hrenko Ivan, 

- namestnica: Erjavec Terezija,  

- članica: Ješovnik Adela, 

- zunanja članica: Moscatello Aliana. 

 

 

8. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA 

 
Ravnatelj dnevno spremlja potek vzgojnega dela na konsultacijah z vzgojitelji, svetovalnim 

delavcem in ostalimi nepedagoškimi delavci. Spremljala potek dela v vzgojnih skupinah, 

skupnih prireditvah, interesnih dejavnostih in komisijah. Analiza dela bo opravljena za vsako 

redovalno obdobje, z namenom ugotavljanja možnosti za izboljšanje kvalitete dela. Ob koncu 

šolskega leta bo opravljena analiza dela skozi celo obdobje, z namenom ugotavljanja vzrokov 

za odstopanja in odpravljanje le-teh. Voden bo pregled letne delovne obveznosti vzgojiteljev. 

 

Osnova za izpolnjevanje realizacije delovne obveznosti bo: 

- mesečni urnik dela vzgojitelja, 

- letna delovna obveznost, 

- šolski (domski) koledar, 

- evidenca opravljenih ur po mesecih, 
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- evidenca prihodov na delo in iz dela, 

- vodenje interesne dejavnosti izven neposrednega vzgojnega dela, 

- izobraževanje izven dni neposrednega vzgojnega dela, 

- nadomeščanje vzgojiteljev (petki popoldan, nedelje), 

- drugo delo po LDN - sestanki, komisije... 

- delo v času poletnih počitnic - dežurstva... 

 

Ravnatelj bo opravil v drugem ocenjevalnem obdobju redno hospitacijo: 

- pregled stanja prostorov vzgojne skupine, 

- pregled aktivnosti pri interesni dejavnosti, 

- pregled vodenja zahtevane pedagoške dokumentacije, 

- realizacija LDN vzgojitelja, 

- vsebina vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

 

9. DRUGO  

 
9. 1 NAČRT VPISA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021  
 

Na osnovi podatkov vpisanih dijakov za šolsko leto 2020/2021 podajam predlog k obsegu 

vpisa v naš dijaški dom za šolsko leto 2021-2022 z namenom, da se ohrani do sedanje število 

vzgojnih skupin, oziroma ob večjem vpisu dijakov v dom v za prihodnje šolsko leto poveča iz 

zdajšnjih 6 na 7 vzgojnih skupin: 

 

1. število vpisnih mest za novince, ločeno po spolu in statusu: 

 

bodoči dijaki – novinci       –     50 

bodoče dijakinje – novinke –     40 

  

za študente višjih strokovnih šol   –  25 

za študentke višjih strokovnih šol  – 25 

 

2. predvideno število vzgojnih skupin:  

 

6 ali 7 

 

3. število dijakov zaključnih letnikov: 

 

V  šolskem letu 2020 / 2021  je  dijakov zaključnih letnikov 41 – od tega  8 fantov in 33 

deklet. 

 

Število dijakov, ki bodo nadaljevali z bivanjem v naslednjem šolskem letu še ni jasno, saj iz 

izkušenj vemo, da se kar nekaj dijakov odloči za privatno bivanje, ali za vožnjo od doma, ali se 

prešolajo ali imajo zdravstvene težave in ne nadaljujejo z bivanjem v domu. Letos bo še posebej 

izstopal tudi dejavnik koronavirusa. Zaradi naštetih vzrokov, tudi predlagamo višje število 

razpisanih mest za novince. Dijaki v našem domu bivajo 2 v sobi, zato so vzgojne skupine 

razdeljene v 9 traktih doma in glede na kapaciteto ostane tudi kakšna soba prazna. 
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9. 2 NADSTANDARDNE STORITVE 
 

Tudi v tem šolskem letu bomo dijakom omogočili bivanje po dva v  sobi. Na željo staršev bomo 

posameznikom omogočili bivati sam v sobi, vendar z doplačilom. Dijakom bomo ponujali 

brezplačne inštrukcije kot doslej. Tudi vse interesne  dejavnosti in prireditve, ki jih vodijo 

strokovni delavci doma bodo brezplačne, le za fitness bo potrebno vplačati članarino po ceniku. 

Ob zaključku šolskega leta bodo nagrajeni dijaki prejeli knjižne nagrade in pohvale ter bodo 

predlagani za Nagradni izlet v organizaciji Športno kulturnega društva vzgojiteljev Ljubljane 

(glede na predloge strokovnih delavcev). 

 

9. 3 OBNOVA DOMA IN NAKUP NOVE OPREME 
 

Načrt obnove doma in nakupa opreme bo predlagan na podlagi ugotovitvenih potreb za 

koledarsko leto 2021 in sprejet februarja 2021 na seji Sveta doma, v odvisnosti od finančnega 

stanja doma. Sredstva bomo črpali iz dodatnih dejavnosti doma.  

 

9. 4 KADRI 
 

V juniju 2020 se je upokojila ravnateljica Branka Maher, ki jo začasno kot v. d. ravnatelj 

nadomešča Rudi Mohorič. V mesecu oktobru bo Svet doma razpisal postopek za imenovanje 

novega ravnatelja doma. V mesecu avgustu se je upokojila svetovalna delavka Štefanija 

Jaksetič-Dujc. V avgustu smo na delovnem mestu svetovalne službe zaposlili Rezar Tino. V 

mesecu maju 2020 smo ukinili delovno mesto knjgovodje V. Jeseni 2021 bomo skladno s 

potrjenim Letnim delovnim načrtom razpisali prosto delovno mesto v računovodstvu 

računovodja VI kot je bilo predstavljeno na 3. dopisni seji Sveta doma.  Zaradi situacije s 

koronavirusom se je tudi delo v kuhinji spremenilo in bo zahtevalo kadrovsko okrepitev z 

novim kuharjem. 

 

9. 5 JAVNI RAZPISI   
 

V jeseni leta 2021 načrtujemo izvedbo javnega razpisa za dobavitelje živil. Javni razpis bo 

vodila odvetniška pisarna Razdevšek. 

   

9. 6 NOTRANJA REVIZIJA 
 

Skladno z zakonodajo je bila za koledarsko leto 2019 izvedena notranja revizija spomladi 2020. 

Revidiranje je opravila preizkušena državna notranja revizorka mag. Irena Kumše. 

Poročilo je pozitivno in ni zaznanih nepravilnosti. 

 

9. 7 DODATNA DEJAVNOST DOMA 
 

V domu bivajo v objektu 2 študentje univerzitetnih programov, če so postelje prazne sprejmemo 

tudi tuje študente ne izmenjavah. V objektu 1 so nastanjeni tudi študentje višjih strokovnih šol. 

Poleg tega izvajamo subvencionirano prehrano za študente. V poletnih mesecih prazne 

kapacitete postelj nudimo različnim skupinam in jih tržimo. Posamezne učilnice tudi oddajamo 

za razna predavanja, vzporedne objekte in prostore v njih zasedajo najemniki (VIST, AI, 

KAZINA, GDL), del pa tudi stanovalci. 
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