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1 IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Letni delovni načrt smo izvajali na podlagi Vzgojnega programa za dijaške domove, zakonov
in drugih predpisov, nalog in programskih usmeritev, ki jih je sprejel svet zavoda po
predhodni obravnavi na konferenci vzgojiteljskega zbora in sveta staršev ob začetku šolskega
leta 2018/2019. V poročilu o pedagoškem delu smo poskušali prikazati realizacijo ciljev in
izvedbenih nalog, ki smo jih načrtovali v LDN za šolsko leto 2018/2019. Poročilo ni le zbir in
prikaz podatkov, temveč zajema vsebinski prikaz izvedbenih nalog za doseganje ciljev.
Poznavalci pedagoškega dela bodo iz zbranih podatkov in predstavljene vsebine lahko
prepoznali, kako odgovorno je naše delo, ki temelji na dopolnjevanju družinske vzgoje,
razvoju socializacije mladega človeka, posredovanju in pridobivanju znanj ter vse
življenjskega učenja.
1.1 Analiza vpisa v dom
Tako kot vsako leto smo tudi v preteklem letu izvedli vpis na osnovi javnega razpisa, ki ga je
objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mesecu februarju 2019. Sprejeli smo
vse prijavljene dijake in študente. V šolskem letu 2018/2019 smo v dom vpisali 120 dijakov in
16 študentov. Med šolskim letom se je redno vpisala ena dijakinja. En dijak se je zaradi
zdravstvenih razlogov med šolskim letom izpisal, junija se je ponovno vpisal. Vselitev dijakov
za šolsko leto 2018/2019 je potekala v nedeljo, 2. septembra 2018, študentov pa v nedeljo,
30. septembra 2018.
Vpis novincev za šolsko leto 2018/2019 je potekal, od 18. do 21. junija 2019. Prav tako smo
med šolskim letom vpisovali in sprejeli dijake, ki so vpisani v kmetijske programe, v času
opravljanja obvezne živinorejske prakse. Živinorejska praksa poteka po ustaljenem urniku:
zjutraj od 5. do 7.30 ure in popoldan od 16. do 18.30 ure. V dopoldanskem času ti dijaki
obiskujejo pouk. V času šolskih poletnih počitnic so dijaki kmetijskih programov za čas
opravljanja praktičnega usposabljanja z delom, bivali v domu.
1.2 Oblikovanje vzgojnih skupin
Oblikovali smo štiri nadnormativne vzgojne skupine. Dijake smo razporedili v vzgojne skupine
po naslednjih pedagoških načelih:




vzgojitelj prevzame dijake, ki so bili v njegovi skupini že preteklo šolsko leto,
v skupini so dijaki iz različnih šol, programov in letnikov,
želja dijaka, ki jo je izrazil ob prijavi za sprejem v dijaški dom.
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Tabela 1: Prikaz strukture vzgojnih skupin po vzgojiteljih, dijakinjah in dijakih
Vzgojna
skupina

Dijakinje

Dijaki

Skupaj

Vzgojitelj

1.

30

0

30

Mateja Učjak (do 9. 11. 18; od 12. 11. 18
naprej bolniški stalež), Matej Zupančič
(od 12. 11. 18)

2.

28

2

30

Matej Zupančič (do 9.11.18), Sabina Kralj
(od 6.11.18 do 31. 8. 2019)

3.

0

30

30

Urška Bratkovič (do 31.10.18), Artem
Lesnikov (od 31.10.18) – ob daljši bolniški
odsotnosti v mesecu maju, v deležu
obveznosti delo prevzeli Janja Klemenčič
in Damjana Colarič

4.

0

30

30

Pavla Marc (do 23. 8. 2019, 26. 8. 2019
se je upokojila)

Skupaj
dijaški dom

58

62

120

Dijake in dijakinje, ki so se vpisali med šolskim letom zaradi opravljanja živinorejske prakse,
smo vključili v 1. vzgojno skupino.
Tabela 2: Številčni prikaz dijakov po mescih, ki so bivali v času živinorejske prakse v
dijaškem domu
Mesec
Št. dijakov, ki Št. dijakov, ki Št. dijakov, ki so Št. dijakov, ki so
so bivali v času so bivali v času bivali v času bivali v času
opravljanja ŽP opravljanja ŽP opravljanja ŽP opravljanja
ŽP
(2015/2016)
(2016/2017)
(2017/2018)
(2018/2019)
7
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September

/

/

18

19

Oktober

8

21

16

20

November

18

16

19

16

December

9

8

14

7

Januar

11

20

17

20

Februar

9

10

25

18

Marec

13

20

20

26

April

2

17

25

18

Maj

17

33

24

20

Junij

11

16

14

8

Julij

14

21

/

/

Avgust

14

12

/

/

Skupaj

126

194

192

172

Število dijakov, ki so opravljali živinorejsko prakso v času pouka se zmanjšuje v primerjavi s
preteklim šolskim letom, zaradi pomanjkanja nastanitvenih mest, ker je bil dijaški dom
zaseden od 1. 9. 2018 dalje.
Tabela 3: Prikaz mesečne primerjave števila dijakov (do konca pouka) na ŽP glede na
število domskih dijakov, ki so opravljali ŽP in glede na število dijakov, ki so bivali samo v
času opravljanja ŽP
Mesec
Skupno
št. Skupno
št. Skupno
št. Skupno
št.
domskih dijakov, dijakov ki so domskih dijakov, dijakov ki so
ki so opravljanja bivali samo v ki so opravljanja bivali samo v
ŽP v času bivanja času opravljanja ŽP v času bivanja času opravljanja
v
domu ŽP (2017/2018)
v
domu ŽP (2018/2019)
(2017/2018)
(2018/2019)
September

3

15

6
8

19
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Oktober

2

14

7

20

November

10

9

9

16

December

2

12

1

7

Januar

4

13

6

20

Februar

11

14

11

18

Marec

8

12

16

26

April

9

16

7

18

Maj

15

9

15

20

Junij

3

11

0

8

Skupaj

67

125

78

172

Tabela 4: Številčni tedenski prikaz dijakov udeleženih na živinorejski praksi do konca
pouka (2017/2018)
Tedenski termin
Domski
Vozači
2.9.2018 - 7.9.2018

1

2

9.9.2018 – 14.9.2018

1

4

16.9.2018 – 21.9.2018

3

2

23.9.2018 – 28.9.2018

1

5

30.9.2018 – 5.10.2018

1

5

7.10.2018 – 12.10.2018

1

3

15.10.2018 – 19.10.2018

2

4

21.10.2018 – 26.10.2018

3

1

4.11.2018 – 9.11.2018

2

3
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11.11.2018 – 16.11.2018

2

0

18.11.2018 – 23.11.2018

2

4

25.11.2018 - 30.11.2018

3

0

3.12.2018 – 7.12.2018

0

0

10.12.2018 – 14.12.2018

0

2

16.12.2018 – 21.12.2018

1

4

6.1.2019 – 11.1.2019

1

4

13.1.2019 – 18.1.2019

1

4

21.1.2019 – 25.1.2019

2

4

27.1.2019 – 1.2.2019

2

2

3.2.2019 – 7.2.2019

2

2

11.2.2019 – 15.2.2019

4

2

18.2.2019 – 22.2.2019

0

0

24.2.2019 – 1.3.2019

1

3

4.3.2019 – 8.3.2019

7

0

10.3.2019 – 15.3.2019

3

1

17.3.2019 – 21.3.2019

1

4

24.3.2019 – 29.3.2019

4

1

31.3.2019 – 5. 4.2019

4

3

7.4.2019 – 12.4.2019

2

3

14.4.2019 – 19.4.2019

1

1

22.4.2019 – 26.4.2019

1

3
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5.5.2019 – 10.5.2019

5

0

13.5.2019 – 17.5.2019

4

1

19.5.2019 – 24.5.2019

6

0

26.5.2019 – 31.5.2019

0

4

2.6.2019 – 7.6.2019

0

4

9.6.2019 – 14.6.2019

0

4

17.6.2019 - 21.6.2019

0

0

SKUPAJ

74

89

Tabela 5: Prikaz števila dijakov, ki so bivali v dijaškem domu v času poletnih počitnic zaradi
opravljanja PUD-a ali ŽP v šolskem letu 2017/2018 in 2018/2019
Mesec
2017/2018
2018/2019
Junij

27

41

Julij

75

48

Avgust

25

71

Skupaj

115

160

Iz leta v leto je zaznati večji interes bivanja v dijaškem domu dijakov, ki so na PUD-u v času
poletnih počitnic. Dijaki v popoldanskem času nimajo obveznosti povezane s šolskim delom
in imajo veliko časa za druženje z vrstniki in prostočasne dejavnosti, za katere je večina
dijakov zainteresirana. So pa tudi dijaki, ki jim je je težko sprejeti omejitve, ki veljajo v
skupnosti, kot je dijaški dom, kar za vzgojitelje predstavlja dodaten izziv pri delu z njimi.
1.3 Izpisi dijakov
Tekom šolskega leta se je izpisalo deset dijakov.
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Tabela 6: Prikaz številčnega izpisa dijakov po vzgojnih skupinah
Vzgojna skupina
Dijaki
Dijakinje

Skupaj

1.

0

6

6

2.

0

3

3

3.

1

0

1

4.

0

0

0

Skupaj dijaški dom

1

9

10

Razlogi za izpis:




zaradi socialnih, zdravstvenih in drugih težav, težave povezane z odraščanjem
mladostnika (6),
osebni razlogi (3),
možnost prevoza z lastnim prevoznim sredstvom (1).

1.4 Sprejem študentov
V šolskem letu 2018/2019 smo sprejeli 16 študentov. Vsi so bili slušatelji višje strokovne šole
centra Grm Novo mesto.
1.5 Struktura vpisa
Po tradiciji se v dom vpisujejo dijaki s Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Vpisujejo
pa se tudi dijaki iz Srednje šole za gostinstvo in turizem.
Tabela 7: Številčni prikaz vpisanih dijakov po šolah v dijaški dom za šolsko leto 2017/2018
RAZRED
RAZREDNIK PROGRAM
M
Ž
Št. dijakov Dijaški
dom
1. A

G. Kastelic

Tehniška gimnazija

5

15

20

0

1. B

V. Resnik

Tehniška gimnazija

6

10

16

0

1. C

M. Vrečer

Kmetijsko-podjetniški
tehnik

14

10

24

7

12
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1.D

8

4

12

9

Naravovarstveni tehnik 3

9

12

1

Gospodar na podeželju 15

1

16

11

1. G

Vrtnar

4

3

7

0

1.H

Cvetličar

1

7

8

0

Slaščičar

2

14

16

2

Mesar

9

0

9

2

1.E

1. F

1. I

N.
Vrčko Kmetijsko-podjetniški
Novak
tehnik

I. Adamčič

N. Jarc

1.J
1. K

F. Jarc

Pomočnik v biotehniki 6
in oskrbi

5

11

4

1. L

J. Ucman

Pomočnik v biotehniki 4
in oskrbi

7

11

1

2. A

V. Zupančič

Tehniška gimnazija

3

13

16

1

2. B

R. Pirnar

Tehniška gimnazija

5

12

17

0

2. C

R. Kus Pisek

Kmetijsko-podjetniški
tehnik

12

10

22

7

2.D

M. Okleščen Naravovarstveni tehnik 4

16

20

3

2. E

M. Hrastelj

Gospodar na podeželju 16

3

19

4

Cvetličar

0

7

7

3

Vrtnar

3

2

5

0

2.H

Slaščičar

0

15

15

2

2.I

Mesar

6

0

6

2

2.F
2.G

T. Mavsar

13
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2. J

H. Košmerlj

Pomočnik v biotehniki 5
in oskrbi

9

14

2

3. A

G. Šturm

Tehniška gimnazija

5

12

17

1

3. B

A. Prem

Tehniška gimnazija

5

11

16

0

3. C

D. Škerl

Kmetijsko-podjetniški
tehnik

15

7

22

10

3. D

S. Nemanič

Kmetijsko-podjetniški
tehnik

5

5

10

3

Naravovarstveni tehnik 2

11

13

3

Gospodar na podeželju 16

4

20

6

Mesar

7

0

7

1

Vrtnar

2

5

7

2

3. I

Cvetličar

0

9

11

0

3. J

Slaščičar

2

11

13

0

3. E
3. F

M. Zobec

3.G
3. H

S. Hude

4.A

S. Golob

Tehniška gimnazija

6

19

25

0

4.B

M. Turk

Tehniška gimnazija

5

19

24

0

4.C

Z. Križman

Kmetijsko-podjetniški
tehnik

20

10

30

7

4.D

A. Zoran

Kmetijsko-podjetniški
tehnik

10

6

16

14

4.E

Z. Cujnik

Naravovarstveni tehnik 8

17

25

3
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4.F

P. Franko

4.G
5.A

Kmetijsko-podjetniški
tehnik-pti

8

2

10

2

10

12

1

5

3

8

1

Hortikulturni tehnik-pti 1

6

7

3

339

594

118

Hortikulturni tehnik-pti 2
A.
Bartolj Kmetijsko-podjetniški
Bele
tehnik-pti

5.B
SKUPAJ

255

2. Srednja šola za gostinstvo in turizem
RAZRED

RAZREDNIK

PROGRAM

M

Ž

Skupaj

Dijaški
dom

1. A

U. Mehle

Gastronomsko-turistični
tehnik

10

10

20

1

1. B

I. Gorše

Gastronom-hotelir

7

9

16

0

2. A

K. Teršar Zalar

Gastronomsko-turistični
tehnik

5

19

24

0

2. B

D.
Lavrič

Gastronom-hotelir

9

11

50

0

8

11

19

0

23

0

Drmaž

M. Bojanc
3. A

Gastronomsko-turistični
tehnik

3. B

A. Oblak Janko Gastronom-hotelir

12

11

4. A

M.
Avsec

12

16

Skubic Gastronomsko-turistični
tehnik

15

28

0
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4. B

A. Pajer

Gastronomski tehnik – PTI

5. A

A.
Lipej
Gastronomski tehnik – PTI
Kastevec

SKUPAJ

18

8

5

9

103 122

26
14
225

1
0

2

Tabela 8: Prikaz skupnega števila dijakov po posamezni šoli
Dijaški dom
ŠOLA

M

Ž

Dijaški dom

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

61

57

118

Srednja šola za gostinstvo in turizem

1

1

2

SKUPAJ

62

58

120

Opomba: V povprečju so v domu bivali 3,3 dijaki vsak teden, ko so opravljali živinorejsko
prakso, kar je skupaj 163 dijakov.
1.6 Informativni dan
Informativni dnevi so bili 15. in 16. februarja 2019 in so bili dobro obiskani. Predstavili smo
se učencem, bodočim dijakom na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji ter na Srednji
šoli za gostinstvo in turizem, in dijakom, bodočim študentom na Višji strokovni šoli.
Zainteresirani učenci, njihovi starši in dijaki so si ogledali namestitev v dijaškem in
študentskem domu ter ob tem izvedeli o bivanju in življenju v tej ustanovi. Pri predstavitvah
so aktivno sodelovali dijaki in vzgojitelji.
1.7 Organizacija in izvajanje učnih ur
Obvezne učne ure so za dijake prvih in drugih letnikov potekale v učilnicah od 16. do 18. ure.
Dijaki višjih letnikov so se učili v večini primerov samostojno in si med seboj pomagali. V
vzgojnih skupinah so vzgojitelji namenili osrednjo skrb učni motivaciji dijakinj in dijakov ter
preseganju še vedno premočno prisotnega kampanjskega učenja. Vzgojitelji so izvajali tudi
individualno učno pomoč ter nudili pomoč pri učenju slovenskega in angleškega jezika,
matematike in strokovnih modulov.
V šolskem letu 2018/2019 je skupina dijakov in dijakinj v ponedeljek, torek in sredo od 15. do
18. ure obiskovala interesno dejavnost, konjereja in jahanje. Učne ure za te dijake in dijakinje
so ob prisotnosti vzgojitelja potekale v večernem času od 19.30 do 20.30 ure in po potrebi
tudi dlje. Vsi dijaki in dijakinje, ki so obiskovali konjerejo, so bili za delo na učnih urah zelo
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motivirani in uspešni v šoli. Mnogokrat so se jim na učnih urah pridružili tudi dijaki in
dijakinje, ki niso obiskovali konjereje in jahanja, ker so potrebovali dodatno uro učenja ali
učno pomoč.
Vzgojitelji so organizirali tudi:





pogovore in delavnice o metodah in načinih učenja,
pomoč pri preverjanju znanja v času učnih ur,
medsebojno pomoč dijakov pri učenju in
individualno svetovanje dijakom pri premagovanju učnih težav.

Delo z dijaki s posebnimi potrebami
Za izvajanje dodatne strokovne učne pomoči dijakom, smo preko javnih del imeli
zaposlenega strokovnega sodelavca Robija Brgleza, delo je opravljal do izteka pogodbe, do
31. 12. 2018. Od aprila 2019 do junija 2019 pa je dodatno strokovno pomoč izvajala
vzgojiteljica Damjana Colarič, v okviru svoje obveze. Strokovna učna pomoč je bila
namenjena dijakom, ki imajo nižje sposobnosti za učenje oziroma dijakom, ki imajo
primanjkljaj na posameznih področjih učenja. Prav tako so učno pomoč izvajali tudi ostali
vzgojitelji. Izvajali so jo individualno ali v dvojicah ter v manjših skupinah.
Tabela 9: Prikaz individualne učne pomoči nudene dijakom po obsegu, vzgojiteljih in
vsebini
Vzgojitelj

Vsebina

Mateja Učjak

strokovni moduli, slovenščina, matematika

Matej Zupančič

strokovni moduli, slovenščina, angleščina, matematika

Urška Bratkovič

strokovni moduli, angleščina, slovenščina

Pavla Marc

slovenščina, matematika, strokovni moduli

Sabina Kralj

biologija, fizika, nemščina, matematika

Janja Klemenčič

strokovni moduli

Damjana Colarič

matematika, angleščina, strokovne moduli, slovenščina

Artem Lesnikov

strokovni moduli
17

Dijaški in študentski dom
Letno poročilo o učinkovitosti dela v šolskem letu 2018/2019
________________________________________________________________________

Robi Brglez

dodatna strokovna pomoč

1.8 Spremljanje učnega uspeha in obiskovanje pouka
Učni uspeh dijakinj in dijakov so vzgojitelji sprotno spremljali pri razrednikih po e-pošti in
vsakodnevno pri dijakih, ki so jim posredovali svoje ocene. Sodelovali so tudi z učitelji
modulov, pri katerih so imeli dijaki učne težave. V vzgojnih skupinah in na sejah
vzgojiteljskega zbora smo redno, še posebej pa ob redovalnih obdobjih, analizirali učni uspeh
in se dogovarjali za aktivnosti, ki bi dijakom pomagale, da bi bili bolj uspešni.
Pri ugotavljanju obiskovanja pouka smo izhajali iz medsebojnega zaupanja, ki ga dijaki
praviloma niso izkoriščali. V primerih izostajanja od pouka smo o tem obvestili starše in
skupaj z njimi ter šolo individualno reševali vprašanja in probleme, ki so pri tem nastajali.
1.9 Učni uspeh ob koncu šolskega leta
Za doseganje čim boljšega učnega uspeha smo poskušali dijake motivirati za učenje in za
sodelovanje pri interesnih dejavnostih ter projektih. V primeru opažanja večjih težav smo
dobro sodelovali s starši, svetovalno delavko doma, svetovalno delavko na Kmetijski šoli Grm
in biotehniški gimnaziji, svetovalno delavko na Srednji šoli za gostinstvo in turizem,
razredniki in učitelji posameznih predmetov in modulov na šolah.
Tabela 10: Pregled učnega uspeha dijakov ob koncu šolskega leta po vzgojnih skupinah
Vzgojna skupina

% uspešnih

% neuspešnih

1. vzgojna skupina

100

0

2. vzgojna skupina

96

4

3. vzgojna skupina

89,28

10,71

4. vzgojna skupina

100

0

Skupaj dijaški dom

95,4

4,6
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Graf 1: Prikaz uspešnosti dijakov ob koncu šolskega leta

Prikaz uspešnosti dijakov ob koncu šolskega leta
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1.10 Analiza učnega uspeha
Učni uspeh smo ugotavljali v dveh redovalnih obdobjih. V prvem redovalnem obdobju smo
dosegli 88,99 % učni uspeh. Enako kot vsa pretekla leta se je učni uspeh dijakov preko
drugega ocenjevalnega obdobja zvišal. K temu so med drugim prispevala vzgojna ravnanja za
ustvarjanje pogojev za primerno učno klimo, kar je privedlo tudi do boljšega učnega uspeha
ob koncu pouka.
Učni uspeh skozi ocenjevalni obdobji je rezultat, še posebej pri slabših dijakih, pomanjkanja
resnega in odgovornega odnosa do učenja in ostalega dela, povezanega s šolo. Seveda je
neuspeh pogojen tudi s slabim predznanjem, premajhno motiviranostjo in pomanjkanjem
delovnih navad, pa tudi s prilagoditvenimi težavami. Ob koncu šolskega leta smo dosegli
95,4% učni uspeh, kar je za 3,625% nižje kot v primerjavi s preteklem šolskim letom (99,025
%). Trije dijaki niso bili uspešni. Razlog neuspeha dveh dijakov izvira iz zdravstvenih težav.
Eden dijak pa se je odločil, da šolanje konča predčasno.
Končni uspeh dijakov je tudi odraz načina dela v dijaškem domu: spremljanje prisotnosti
dijakov na obveznih učnih urah, pomoč vzgojiteljev pri učnih urah, učenje v manjših
skupinah, medsebojna pomoč dijakov pri učenju.
1.11 Realizacija vzgojnega dela
Vzgojno delo je v letošnjem potekalo kar z nekaj kadrovskimi spremembami. Vzgojiteljica
Urška Bratkovič je zaključila z delom v dijaškem domu 31. 10. 2018. Po njenem odhodu smo
zaposlili vzgojiteljico Sabino Kralj, ki je nastopila z delom dne 6. 11. 2018. Za nočni red in mir
ter varnost smo zaposlili nočnega varnostnika Cirila Jermana, ki je nastopil z delom 18. 11.
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2018. Artem Lesnikov je zaključil delo nočnega varnostnika in z dnem 19. 11. 2018 prevzel
delo vzgojitelja 3. vzgojne skupine.
Proti koncu šolskega leta je Artem Lesnikov nastopil bolniški stalež, zato sta njegovo vzgojno
delo v deležu delovne obveze prevzeli vzgojiteljici Janja Klemenčič in Damjana Colarič.
Vzgojno delo smo uresničevali v predvidenem obsegu. Posamezni vzgojitelj je poleg ostalega
dela opravil 30 ur vzgojnega dela na teden oziroma glede na delovno obvezo v dijaškem
domu.
1.12 Uspeh dijakov po programih ob zaključku izobraževanja
Zaključni izpit
Opravljali so ga dijaki, ki so zaključili izobraževanje v nižjem in srednjem poklicnem
izobraževanju. V letošnjem letu v dijaškem domu ni bilo dijakov, ki bi bili vključeni v nižje
poklicno izobraževanje. Imeli smo sedem dijakov v srednjem poklicnem izobraževanju. Vsi
dijaki so bili uspešni v spomladanskem izpitnem roku.
Tabela 11: Pregled uspeha dijakov zaključnega izpita za srednje poklicno izobraževanje
Izpitni rok
Št. dijakov
Izd. Št.
ni izd.
Spomladanski rok

7

7

0

Jesenski rok

0

0

0

Skupaj

7

7

0

Srednje strokovno izobraževanje
Poklicno maturo so v spomladanskem roku opravljali dijaki, ki so uspešno opravili zaključni
četrti oziroma peti letnik izobraževanja, za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
(izobraževalni programi srednje strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja).
V spomladanskem roku dva dijaka nista bila uspešna pri 2. izpitni enoti. K jesenskemu delu
poklicne mature so pristopili trije dijaki, ki so v celoti opravljali maturo in dva dijaka, ki nista
bila uspešna na spomladanskem delu mature. Ta dva sta bila v jesenskem delu uspešna, prav
tako tudi dva dijaka, ki sta v celoti opravljala jesenski del mature, ena dijakinja pa je bila
neuspešna.
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Tabela 12: Pregled uspeha dijakov poklicne mature za srednje poklicno izobraževanje
Izpitni rok
Št. dijakov
Izd. št.
Ni izd.
Spomladanski rok

22

20

2

Jesenski rok

3

1

1

Skupaj

25

21

3

1.13 Vzgojni ukrepi
Vzgojni proces je bil naravnan predvsem na spoštovanju, strpnosti, razvijanju odnosov in
odgovornosti. Na sestankih vzgojnih skupin so potekali številni razgovori o smiselnosti
domskega reda ter nujnosti upoštevanja le-tega. Upoštevanje dogovorjenih pravil je nuja za
razvoj samo discipline in medsebojnega sožitja. Z dijaki, ki so se težje prilagodili domskemu
redu, so bili skozi vse leto individualni pogovori. V novem šolskem letu 2018/2019 je prišlo
do sprememb Pravilnika o bivanju v dijaških in študentskih domovih, kjer je bilo opredeljeno
izrekanje vzgojnih ukrepov brez možnosti stopnjevanja, če dijak ponovi kršitev ali stori drugo
lažjo ali težjo kršitev. Zaradi kršitev in neupoštevanja domskih pravil, smo se posluževali
predvsem alternativnih vzgojnih pristopov. Pogosta neustrezna vedenja dijakov so bila:
neobiskovanje učnih ur, pozno prihajanje v dijaški dom v večernih urah, slaba skrb za higieno
v sobi, neustrezno ravnanje z domskim inventarjem, grdo govorjenje – preklinjanje, ipd.
Omenjeno problematiko smo reševali z alternativnimi pristopi. Alternativni pristopi lahko
dijakom pokažejo način, kako lahko s trudom in spremembo navad v razmišljanju popravijo
storjeno napako in se počutijo koristne. Cilj alternativnih pristopov je bil krepitev socialnih
veščin, odkrivanje novih osebnostnih potencialov, pridobivanje novih izkušenj, izboljšanje
samopodobe, zmanjšanje občutka negotovosti, boljše obvladovanje čustev ter pozitiven
odnos do dela, učenja in šole. Iz prakse ugotavljamo, da tak način dela pri večini dijakov
vzpodbudi pozitiven učinek.
1.14 Pohvale in nagrade
Za uspešno in aktivno sodelovanje v domskih aktivnostih ter interesnih dejavnostih
podeljujemo pohvale, priznanja in knjižne nagrade. Priznanja in pohvale smo podelili dijakom
za prizadevno delo in spoštljiv odnos do ostalih dijakov in vzgojiteljev ter za prispevek na
Domijadi. Knjižne nagrade smo podelili dijakom za njihov izjemen prispevek na področju
družabnega, športnega in kulturnega življenja v času bivanja v domu. Podeljenih je bilo 29
priznanj, 21 pohval in 13 knjižnih nagrad.
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Tabela 13: Številčni prikaz pohval, priznanj in knjižnih nagrad po vzgojnih skupinah
Vzgojna skupina

Pohvala

Priznanje

Knjižna nagrada

1.

6

1

3

2.

6

6

4

3.

5

1

3

4.

10

1

3

Skupaj

21

9

13

1.15 Delo z dijaki s posebnimi potrebami
V domu je bivalo enaindvajset dijakov s posebnimi potrebami. Dijaki so bili z odločbo
opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami, in sicer dolgotrajno bolni otroci ter s
primanjkljaji na posameznem področju učenja in dijaki z več motnjami. Njihova odločba,
kljub temu, da dijaki potrebujejo drugačen način in pristop dela ne vpliva na znižanje
normativa za vzgojno skupino.
Potrebovali so drugačen pristop pri delu in učenju ter tudi več pozornosti kot ostali dijaki,
zato so vzgojitelji in svetovalna delavka pomagali dijakom pri učenju ter premagovanju
najrazličnejših težav. Po potrebi so vzgojitelji sodelovali s starši in strokovnimi institucijami.
2 MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI DELA
2.1 Pogoji za delo dijakov in študentov
V preteklem šolskem letu smo imeli za bivanje dijakov na voljo štirideset triposteljnih sob in
eno dvoposteljno sobo, za študente pa šest triposteljnih sob. Za izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela smo koristili prostore: učilnice v dijaškem domu in na šoli, knjižnico,
čitalnico, veliko predavalnico, ter računalniško učilnico. Za aktivno preživljanje prostega časa
in izvajanje športnih aktivnosti so imeli dijaki na razpolago fitnes sobo, telovadnico in
zunanje igrišče. V sodelovanju s šolo so imeli na voljo tudi kolesa in možnost kolesarjenja v
bližnji in daljni okolici doma. V dnevnih prostorih so imeli dijaki možnost druženja, igranja
različnih družabnih iger, gledanja televizije in druženja ob harmoniki, petju in plesu. Dnevni
prostori se uporabljajo tudi za delo z vzgojno skupino. Kuharske delavnice smo izvajali v obeh
kuhinjah, ki se nahajata v dijaškem domu. Študentje imajo na voljo v traktu kjer bivajo
kuhinjo.
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2.2 Vzdrževalna dela, adaptacija in posodobitve
V šolskem letu 2018/2019 smo v dijaškem domu opravljali redna vzdrževala dela (pleskanje,
popravilo vrat, luči, stikal, ključavnic,...). V mesecu avgustu 2019 smo v dvajsetih sobah, ki so
namenjene za bivanje deklet, mali učilnici, vzgojiteljski pisarni in kuhinji, zamenjali podboje
in vrata. Zamenjali smo tudi pod po hodniku. V obeh traktih smo prepleskali stene. Pri
študentih pa smo poleg sob prepleskali tudi kuhinjo.
2.3 Kadrovski pogoji
Vzgojno izobraževalno delo je v šolskem letu 2018/2019 opravljalo osem strokovnih delavcev
z delovno obvezo, ki je določena po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje
izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju šolstva.
Tabela 14: Pregled strokovnih delavcev
Ime in priimek
Vrsta oz. naziv delovnega mesta
Martina Kralj

Ravnateljica (delovno obvezo dopolnjevala na Kmetijski šoli in
biotehniški gimnaziji).

Mateja Učjak

Vzgojiteljica zaposlena za polni delovni čas (od 11. 11. 2018 naprej v
bolniškem staležu).

Pavla Marc

Vzgojiteljica zaposlena za polni delovni čas (upokojena od 26. 8.
2019 dalje).

Anita Beguš

Svetovalna delavka zaposlena v deležu v 20% delovne obveze.

Matej Zupančič

Vzgojitelj zaposlen za polovični delovni čas do 31. 8. 2019.

Urška Bratkovič

Vzgojiteljica zaposlena za polni delovni čas do 31. 10. 2018.

Sabina Kralj

Po odhodu Urške Bratkovič, vzgojiteljica zaposlena za polni delovni
čas od 6. 11. 2018 do 31. 8. 2019.

Artem Lesnikov

Vzgojitelj zaposlen za polni delovni čas od 23.11.2018

Robi Brglez

Strokovni sodelavec zaposlen preko javnih del za
strokovno učno pomoč do 31. 12. 2018.

Ciril Jerman

Nočni varnostnik od 23. 11. 2018

Janja Klemenčič

Vzgojiteljica zaposlena za določen čas, v deležu delovne obveznosti
nadomeščanja bolniškega staleža Artema Lesnikova od maja 2019
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do 31. 8. 2019.

Damjana Colarič

Vzgojiteljica zaposlena za določen čas, v deležu delovne obveznosti
nadomeščanja bolniškega dopusta Artema Lesnikova od maja 2019
do 30. 6. 2019.

Delavci, ki opravljajo ostala dela, ki so potrebna za nemoten potek dejavnosti doma, so
navedeni v skupnem poročilu zavoda.
3 URESNIČEVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Uresničevanje ciljev, nalog, vzgojnih smotrov ter oblik vzgojnega dela v domu, vzgojni skupini
in pri medskupinskem vzgojnem delu je bilo povezano s ciljem omogočanja optimalnega
razvoja dijakove osebnosti. Vsebino vzgojno-izobraževalnega dela smo v domu uresničevali
na dveh nivojih, in sicer: v vzgojnih skupinah in na ravni dijaškega doma. V vzgojnih skupinah
se je odražala skrb za čim boljši učni uspeh in razvijanje odgovornosti do učenja in dela. O
tem smo se pogovarjali na sestankih vzgojnih skupin, veliko delali individualno z dijaki in
uvajali druge aktivnosti v vzgojnih skupinah. Vzgojno delo oziroma teme so bile metodično
dobro pripravljene in so jih vzgojitelji izvajali glede na želje in potrebe skupine: tehnike in
modeli uspešnega učenja, razreševanje konfliktov in pomen medsebojne komunikacije,
higiena in vzdrževanje reda v sobah in skupnih prostorih, odnosi med spoloma, osebna
urejenost, uživanje alkohola, varna raba interneta, domski red, prireditve v skupini in domu,
sporočila s strani vodstva doma, oskrbnine ter urejanje vprašanj, ki so dijakinje in dijake
najbolj obremenjevala.
Pogovori so se nanašali na pomembne dogodke, učni uspeh, disciplinske in učne težave,
odnose v družini in s starši, poklicne želje, pričakovanja, kajenje, droge, odnose med spoloma
ter druga vprašanja.
Dijake in dijakinje smo navajali k strpnosti, medsebojnemu razumevanju in sodelovanju.
Pri vsebinah vzgojnega dela smo izhajali iz intelektualne, moralne, zdravstvene, delovnotehnične vzgoje, vzgoje za sodelovanje, telesne in estetske vzgoje.
Dijake smo spodbujali k aktivni izrabi prostega časa, za kar so bile možnosti v okviru
interesnih dejavnosti in v organiziranih dejavnostih izven dijaškega doma v povezavi s šolami
in okoljem.
Na ravni doma smo vsebine vzgojnega dela uresničevali v prostočasnih interesnih
dejavnostih, v okviru domskih prireditev, projektov, predavanj, z urejanjem razstav in
oglasnih desk v prostorih doma in šole, s sodelovanjem na prireditvah zunanjih uporabnikov
prostorov šole, na srečanjih z dijaki drugih domov in na Domijadi – srečanju dijaških domov
Slovenije.
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3.1 Vzgojno delo v skupini
Pri delu v vzgojni skupini so delovali vzgojitelji skladno z letnim delovnim načrtom in letnim
vzgojnim programom vzgojitelja.
Na sestankih vzgojne skupine so izvolili vodstvo skupine in predstavnike v organe dijaške
domske skupnosti ter se dogovarjali za skupne aktivnosti.
Na vzgojno izobraževalnih urah so obravnavali teme o spoznavanju samega sebe in odnosih
ter teme pomembne zaradi oblikovanja stališč in vrednot mladostnika. Izvedli smo delavnico
s strokovnjakom Tonijem Kočevarjem na temo o odraslosti, uživanju alkoholnih pijač in
odgovornosti za svoja dejanja. Na vzgojno izobraževalnih urah smo se pogovarjali o
pomembnih dogodkih kot so dan reformacije in dan mrtvih - svečka manj, slovenski kulturni
praznik in dan žena. Obdelali smo temo o varni rabi interneta, o prostovoljstvu, o domskem
redu in življenju v dijaškem domu, o uspešnem učenju, o prehrani, o zdravju (ob svetovnem
dnevu srca smo se pogovarjali, kaj je dobro za srce in kaj ga uničuje).
V skupinah so bile obravnavane teme, ki so jih izbrali dijaki sami in jih v tem starostnem
obdobju najbolj zanimajo ali pa so pomembne zaradi oblikovanja stališč in vrednot
mladostnika. To so aktualne teme o pomembnih dogodkih, o medsebojnih odnosih, o
odraščanju, o ljubezni, o uspešnem učenju, učnih težavah, poklicnih željah in pričakovanjih, o
preživljanju prostega časa, o prehrani, o zasvojenostih, o domskem redu in življenju v domu,
o odnosih do staršev, o družini, o učnem uspehu ipd.
V individualnih pogovorih z dijaki so bile teme pogosto povezane s kršitvijo domskega reda:
izbira vedenj, potrebe posameznika, prepričanja, namen izbranega vedenja.
Priložnosti za pogovore z dijaki so bile zlasti pri interesnih dejavnostih kot so bowling,
dejavnosti v domski kuhinji in pogovorne urice, filmske urice in dnevno v času po večernem
beleženju prisotnih dijakov. Ti pogovori so bili priložnost za spoznavanje dijakov, za krepitev
prijateljskega vzdušja in pripadnosti vzgojni skupini, za razvijanje zaupanja in komuniciranja.
V vzgojnih skupinah so bile pri vsebinah vzgojnega dela izpostavljene vrednote, kot so
poštenost, iskrenost, samodisciplina, strpnost, pozitiven odnos do življenja in reševanja
problemov.
Z individualnim svetovanjem ali v sodelovanju z ustreznimi svetovalnimi službami so bile
obravnavane osebne težave dijakinj in dijakov.
Vsebine vzgojnega dela so spodbujale osebnostni razvoj dijakinj in dijakov ter bile povezane
z razvojem kritičnega in ustvarjalnega mišljenja. Obravnavane so bile v okviru celotne
vzgojne skupine, v manjših skupinah in individualno. Prizadevanja vzgojiteljev so bila
usmerjena k delu vzgojnih skupin kot celote, ki pa je bilo omejeno v glavnem na posamezno
vzgojno skupino in druga priložnostna srečanja. Veliko lažje in učinkoviteje pa je bilo
vzgojiteljevo delo v manjših skupinah vsakodnevno po sobah - ob rednih obhodih med
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učnimi urami, zvečer, v učilnici ob gledanju TV ter ob drugih priložnostih.
Intelektualni razvoj je bil spodbujan z učenjem, branjem in obiskovanjem knjižnice,
razvijanjem učnih in delovnih navad. Vse to je bilo tudi osredotočeno na pripravo dijakinj in
dijakov za zaključni izpit in maturo in nadaljnji študij.
Tedensko čiščenje sob in menjavanje posteljnine je bilo priložnost za delovno vzgojo, za
razvoj odnosa do higiene in urejenega bivalnega okolja, ločevanje odpadkov pa tudi za razvoj
odnosa do okolja. Delovno vzgojo smo uresničevali tudi s skupnimi akcijami pri urejanju
notranjosti in okolice doma, tedenskem čiščenju sob.
Za zdrav telesni razvoj so dijaki skrbeli zlasti z izbiro različnih športnih aktivnosti. V skupinah
je bilo poskrbljeno tudi za družabno življenje. Za krepitev prijateljskega vzdušja in pripadnosti
vzgojni skupini ter za razvijanje zaupanja za boljše medsebojno komuniciranje smo
organizirali plesne večere.
Individualno vzgojno delo
Individualno vzgojno delo z dijakom je bilo namenjeno sekundarni socializaciji – v ustvarjanje
okoliščin, v katerih se je srečeval in osvajal vrednote splošne kulture: kulturen govor –
pogovor, vzdrževanje bivalnih prostorov, kulturo hranjenja in pitja, pravila življenja v
skupnosti, običaje in navade,… učil se je življenja v skupnosti izven družine. Namen je bil
ugotoviti stopnjo osebne zrelosti dijakov ter različne vplive na njihovo zrelost. Vzgojitelji so
želeli zaznati potrebe dijakov, njihove sposobnosti in interese.
Individualno delo je bilo posebej zahtevno z dijaki, ki so pogosteje izbirali neprimerna
vedenja za zadovoljevanje svojih potreb.
Individualno vzgojno delo je bilo povezano s slabim učnim uspehom, z osebnimi stiskami, z
vključevanjem dijakov v vzgojno skupino in izven nje, pa tudi seznanjanju, usmerjanju in
motiviranju dijakov za sodelovanje v različnih interesnih dejavnostih v domu in izven njega.
Individualni pogovori so temeljili na medsebojnem zaupanju.
Vzgojitelji so se usmerili v spremljanje, spodbujanje in so-usmerjanje osebnostnega razvoja
posameznega dijaka v času bivanja v dijaškem domu in nudenje druge pomoči pri učenju, pri
utrjevanju učnih in delovnih navad. Tako je bil omogočen boljši vpogled v dijakovo mladostnikovo osebnost in morebitne težave.
Spoznavanje dijakov je temeljilo na neposrednih opažanjih vzgojiteljev, na povezovanju s
starši, z drugimi deležniki izven doma (šola – razredniki, svetovalni delavci, centri za socialno
delo) in z vrstniki dijakov.
Individualno delo je bilo usmerjeno tudi v delo z novinci, in sicer na področju učenja,
prilagajanja na življenje v dijaškem domu stran od staršev, na področju motivacije, učnih
težav, pri postavljanju ciljev in zdravstvenih težav.
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Pri ostalih dijakih se je individualno vzgojno delo dotikalo sprotnih problemov, povezanih s
slabim učnim uspehom, z osebnimi stiskami in dilemami, izhajajoč tudi iz domačih razmer,
povezanih z odraščanjem in dozorevanjem, iskanjem osebne identitete in vključevanjem
dijakov v medsebojne odnose v vzgojni skupini in izven nje. Individualni razgovori so temeljili
na medsebojnem zaupanju. Pri nekaterih dijakih in dijakinjah je bilo potrebno veliko
individualnega vzgojnega dela, pri vrsti drugih pa je šlo le za občasno delovanje v tej smeri. Ti
razgovori so bili namenjeni razreševanju problemov, imeli pa so tudi svetovalno in
usmerjevalno funkcijo.
Med neprimernimi vedenji in dejanji so prevladovali: poseganje po alkoholu, kajenje cigaret,
kršenje domskega reda (ne udeleževanje učnih ur, neupoštevanje navodil vzgojitelja in
neprimeren odnos do vzgojitelja), ogrožanje varnosti s posedovanjem, ki so potencialna
nevarnost in namensko uničevanje materialnih sredstev doma.
Individualno delo je bilo namenjeno tudi seznanjanju, usmerjanju in motiviranju dijakov za
sodelovanje v različnih interesnih dejavnostih v domu in izven njega po že uveljavljenem
načelu prostovoljnosti. Številni pogovori in srečanja s posameznimi dijakinjami in dijaki so se
odvijali tudi povsem spontano.
3.2 Medskupinsko vzgojno delo
Medskupinsko vzgojno delo je potekalo vsakodnevno. Bilo je zelo pestro in je prišlo do
izraza:












pri izvajanju obveznih učnih ur,
med dežurstvom v jedilnici in pri jutranjem bujenju,
skrbi za bolne dijake,
priložnostnih razgovorih,
pri sprotnem reševanju nastalih problemov,
ob raznih prireditvah v domu,
vzdrževanju okolice in notranjosti doma,
v večernem času, pri pripravi na nočni počitek,
zagotavljanju nočnega miru,
pri interesnih dejavnostih,
ter pri nedeljskih in drugih dežurstvih.

Na medskupinskem vzgojnem delu so temeljili tudi obiski različnih prireditev, športnih
tekmovanj, izvedba izletov ter aktivnosti kot so predavanja in različne domske prireditve. Le
ti so prevzemali skrb in odgovornost za vse dijake ali večjo skupino dijakov, ne oziraje se na
to, katerim skupinam pripadajo. Temu cilju so bile osredotočene tudi priprave na Domijado
na Rogli.
Pomemben element pri med-skupinskem delu je bila pomoč pri učenju, ki so jo vzgojitelji
nudili in na katere so prihajali dijaki in dijakinje iz vseh vzgojnih skupin. Prireditve, ki smo jih
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pripravljali skupaj vzgojitelji in dijaki so bile vedno medskupinske: tradicionalni spoznavni
večer z novinci, kmečke igre, miklavževanje, proslava ob dnevu samostojnosti, zaključna
proslava, ipd.
V maju smo v domu organizirali zaključno srečanje s kulturnim programom, na katerem smo
podelili pohvale, priznanja in knjižne nagrade najprizadevnejšim dijakom na različnih
področjih. Po prireditvi je bila še slavnostna večerja in priložnost za druženje dijakov, staršev
in delavcev doma, kjer smo se lahko pogovorili o dogajanju v iztekajočem se šolskem letu.
3.3 Delo v timu
Kaže se v doslednem izvajanju skupno sprejetih dogovorov, pri pripravah in izvedbah
različnih prireditev, pri reševanju problemov povezanih z dijaki. Redno mesečno sestajanje
na sejah vzgojiteljskega zbora in aktivu ter vsakodnevne izmenjave informacij v zvezi z delom
v domu je pomenilo pomemben prispevek k utrjevanju tima v našem domu.
3.4 Interesne dejavnosti
Cilj nam je bil, da letos ponudimo tiste dejavnosti, ki bi pritegnile čim več dijakov. Pri
ponudbi smo prisluhnili željam dijakov, zato smo z novinci ob vpisu izvedli anketo, v kateri
smo dijake povprašali za njihova “močna področja.” Tako smo izvedeli v katerih interesnih
dejavnostih dijaki želijo sodelovati. Interesne dejavnosti so potekale po urniku v času, ki je
namenjen za interesne dejavnosti. Število opravljenih ur po posamezni dejavnosti je prikazan
v spodnji tabeli.
Tabela 15: Prikaz interesnih dejavnosti po številu ur
Zap.
Interesna dejavnost
Število izvedb
številka

Število ur

Povprečno
število dijakov

1

Konjereja

116

232

5,17

2

Družabne igre

12

19

2,9

3

Plesne vaje

15

22

15,9

4

Peka peciva

20

40

2,6

5

Filmske urice

11

22

6,8

6

Čiščenje okolice

8

13

2,6

7

Pogovorne urice

14

28

3,6

8

Prostovoljstvo

26

40

2,4
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9

Ruščina

6

11

4,3

10

Nogomet

53

65

3,45

11

Odbojka

62

80

8,85

12

Pohodništvo

18

9

6,9

13

Tek

13

13

3,1

14

Fitnes

110

189

1,8

15

Strelstvo

7

15

6

16

Drugo

31

56

3,66

Graf 2: Prikaz števila ur po posamezni dejavnosti in povprečnega števila dijakov na uro
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Iz grafikona je razvidno, da je bilo opravljenih največ ur pri interesni dejavnosti konjereja.
Sledi fitnes, nogomet in odbojka... Pri ostalih dejavnostih je bilo opravljeno manjše število ur.
Največje število dijakov v povprečju je pri posamezni uri dejavnosti sodelovalo pri plesu, sledi
odbojka, pohodništvo, filmske urice in konjereja. Pri ostalih omenjenih dejavnostih pa je iz
zgornje tabele razvidno, da je na posamezni uri dejavnosti sodelovalo v povprečju manjše
število dijakov. Število dijakov pri posamezni uri je odvisno od vrsta dejavnosti in
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razpoloženja dijakov, zaposlenosti z drugo dejavnostjo v istem času, ko poteka dejavnost.
Dijaki še vedno radi obiskujejo strelstvo in peko peciva.
Vzgojitelji so v šolskem letu 2018/2019 glede na preteklo šolsko leto opazili povečan obisk
dijakov pri športnih dejavnostih. Več je bilo tudi konstantnega obiska pri interesni dejavnosti
konjereja. Dijaki si želijo pestre in nove ponudbe interesnih dejavnosti, želijo si tudi
dejavnosti, ki potekajo izven dijaškega doma (npr. obisk kina, razni športni krožki v Novem
mestu), vendar ne moremo ustreči vsem njihovim željam, saj je težava s prevozom. Mestni
avtobus v popoldanskih in večernih urah ne vozi.
3.5 Natečaji in tekmovanja
Regijsko tekmovanje v strelstvu – Domijada 2019
Dijakinje Iza Debeljak, Suzana Kink in Neža Japelj so na regijskem tekmovanju v Novem
mestu pod mentorstvom vzgojiteljice Sabine Kralj dosegle 1. mesto. Prvo mesto pa so dosegli
tudi dijaki Aljaž Lenič, Jean Mark Solomun in Domen Judnič pod mentorstvom Mateja
Zupančiča.
Medregijsko tekmovanje v strelstvu – Domijada 2019
Na medregijskem tekmovanju na Srednji prometni šoli Maribor v Mariboru so tako dijaki kot
dijakinje v strelstvu z zračno puško dosegli 3. mesto.
Likovni natečaj Svet in jaz v letu 2030 – Domijada 2019
Na likovnem natečaju je pod mentorstvom vzgojiteljice Sabine Kralj na državnem nivoju,
dijakinja Karmen Pečarič s sliko »Levo ali desno« na Domijadi 2019 osvojila 1. mesto.
Dijakinja Lucija Kržišnik pa se je uvrstila med prvih deset.
Fotografski natečaj Svet in jaz v letu 2030 – Domijada 2019
Fotografskega natečaja sta se pod mentorstvom vzgojiteljice Sabine Kralj udeležili dijakinja
Anja Vardič s sliko »Vsaka situacija ima lahko dve plati, pozitivno ali negativno, pomemben je
nas pogled nanjo« in dijakinja Nika Repič s sliko »S teboj sem to kar sem«.
Regijsko tekmovanje v odbojki – Domijada 2020
Dijaki so na regijskem tekmovanju v odbojki pod mentorstvom vzgojitelja Mateja Zupančiča
dosegli 2. mesto, dijakinje pa pod mentorstvom vzgojiteljice Sabine Kralj 3. mesto.
Državno tekmovanje v teku – Domijada 2019
Na tekmovanju dijaških domov v teku, na Rogli so sodelovali Aljaž Lenič, Johan Habe in Leon
Andrejc, ki so ekipno dosegli 4. mesto. Aljaž Lenič je v kategoriji posameznikov dosegel 2.
mesto.
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3.6 Projekti
3.6.1 Delo z nadarjenimi dijaki
Že v preteklih letih smo se trudili, da smo prepoznali pri posameznem dijaku njegovo močno
področje. Dijakom smo želeli omogočiti, da razvijajo svoja močna področja kot so: glasbeno
področje, vodenje prireditev, kuharske spretnosti, športno področje, ročne spretnosti, delo s
konji in jahanje. S tem razvijajo nova mišljenja, spodbujajo tudi druge dijake, da se začnejo
ukvarjati z določeno dejavnostjo, skrbijo za celostni osebnostni razvoj, se osamosvojijo in
pridobivajo na samospoštovanju.
V letošnjem letu smo prepoznali kar nekaj športno nadarjenih dijakov. Pri interesnih
dejavnostih smo jih maksimalno spodbujali. Vzgojiteljica Urška Bratkovič je sodelovala tudi s
profesorji športne vzgoje. Predlagala je dijake v šoli, da so se udeležili različnih športnih
tekmovanj. V dijaškem domu imamo tudi perspektivnega športnika, ki na Evropski ravni
uspešno tekmuje v gorskem kolesarstvu.
3.6.2 EKO dom
Dijaki in zaposleni v dijaškem in študentskem domu razvijamo ekološko zavest. Trudili smo
se, da smo plastično embalažo in papir zbirali ločeno od ostalih odpadkov. Pri tem so dijaki
ozaveščali, kaj sodi med to vrsto odpadkov. Dijaki so se o odnosu do varstva okolja
udejstvovali tudi pri varčevanju z vodo, pri zračenju prostorov in pri rabi električne energije.
Vzgojitelji so dijake ozaveščali tudi preko vsebin, ki so jih obravnavali v vzgojnih skupinah.
Izvedli smo več čistilnih akcij v bližnji okolici doma.
3.6.3 Humanitarni projekt
Sodelovali smo pri šolskem dobrodelnem bazarju. Dijaki so v okviru interesnih dejavnosti
izdelali vizitke ter nakit. Spekli so pecivo. Sodelovali so pri izvedbi bazarja.
3.6.4 Domijada
Domijada je prireditev, ki že vrsto let gosti predstavnike vseh dijaških domov Slovenije. Je
druženje in tekmovanje med dijaki v različnih športnih disciplinah, literarnih in fotografskih
prispevkih. V preteklem šolskem letu je potekala v torek, 9. 4. in sredo 10. 4. 2019 na Rogli.
Organizatorji so bili dijaški domovi dolenjske in gorenjske regije. Naš dom je bil soorganizator
letošnje Domijade, sodeloval je pri pripravi majic ter vodil natečaj. Osrednja tema Domijade
je bila Svet in jaz v letu 2030.
Iz našega doma se je Domijade v spremstvu vzgojiteljice Sabine Kralj udeležilo devet dijakov.
Dijaki so pripravili otvoritveno točko Domijade ter kulturni program, katero sta vodila Mateja
Petrovčič in Žan Jerič. Sodelovali so na okrogli mizi, katere tema je bila "Svet in jaz v letu
2030", kleklarski delavnici ter izdelovanju pručk. Udeležili smo se tudi zaključnega športnega
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dejanja - tek dijaških domov Slovenije. Na fotografskem natečaju sta s svojimi fotografijami
sodelovali dve dijakinji, prav tako tudi na likovnem natečaju.
Prvi dan popoldan in drugi dan dopoldan so potekala različna športna tekmovanja, okrogla
miza in ustvarjalne delavnice, v večernem času pa kulturni program. Sledilo je druženje ob
plesu. Bilo je veliko pozitivne energije in sproščenega vzdušja.
3.6.5 Sodelovanje z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom (MIC) centra Grm
V sodelovanju z MIC-em so dijaki dijaškega doma v popoldanskem času opravljali praktični
pouk povezan z vsebinami njihovega izobraževanja: predelava mleka, različni načini spravila
krme, urejanje okolice, sodelovanje pri pogostitvah,… Tudi tu se je pokazalo, da so radi
sodelovali, če so imeli možnost delati s stroji (mulčenje, prevoz krme in hlevskega gnoja, ...)
Na osnovi evalvacije sodelovanja z MIC-em smo v šolskem letu 2018/2019 sodelovali
neposredno s posameznimi učitelji praktičnega pouka in se dogovarjali za aktivnosti, ki dijake
zanimajo in jih je možno ob mentorstvu učitelja praktičnega pouka izvesti v popoldanskem
času. Ugotavljamo, da si dijaki še vedno želijo zapolniti prosti čas z različnimi aktivnostmi na
šolskem posestvu, zato bo potrebno organizirati več aktivnosti kot preteklem šolskem letu.
3.6.6 Medgeneracijsko sodelovanje
V dijaškem domu se zavedamo, da je za kakovostno življenje pomembno tudi sodelovanje
med generacijami. Tako smo na tem področju sodelovali z okoljem kot v preteklem šolskem
letu. Pripravili smo srečanje za starejše občane krajevne skupnosti Mačkovec.
3.6.7 Dnevi, ki smo jih obeležili v domu
V letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/2019 smo po mesecih načrtovali
obeleževanje pomembnih dni. Nekaterih načrtovanih dni nismo uspeli obeležiti zaradi
zaposlenosti dijakov z različnimi obveznostmi in nepredvidljivih situacij. Od načrtovanih smo
uspeli obeležiti naslednje dneve:
Tabela 16: Pregled dni, ki so bili obeleženi v šolskem letu 2018/2019
Datum
Vsebina
Realizacija
3. 10.

Svetovni dan Tretja in četrta vzgojna skupina sta obeležili Dan otroka na
otroka
sestanku vzgojnih skupin.

16.11.

Mednarodni
dan strpnosti

Na sestanku 1. vzgojne skupine smo se pogovarjali o strpnosti,
kaj to pomeni, konkretni primeri. Dijakinje so izdelale plakat
katerega smo obesili na oglasni deski dijaškega doma.
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25.11.

Mednarodni Na učnih urah smo imeli pogovor o verbalnem, psihičnem in
dan
boja fizičnem nasilju nad ženskami.
proti nasilju
nad ženskami

1.12.

Svetovni dan V 4. skupini smo pripravili gradivo Otroci – pozabljeni obraz
boja
proti aidsa, ki so ga dijaki najprej prebrali, nato pa smo se pogovarjali,
aidsu
za kaj vse so ti otroci prikrajšani in primerjali kvaliteto svojega
življenja s kvaliteto njihovega življenja.

10.12.

Dan
človekovih
pravic

30.1.

Svetovni dan Za obeleženje svetovnega dneva brez cigarete smo izvedli
brez cigarete čistilno akcijo okolici dijaškega doma, kjer smo pobirali cigaretne
ogorke.

Z dijaki smo govorili o človekovih pravicah ter o spoštovanju le
teh. Pogovarjali smo se tudi o rasni diskriminaciji, pravic žensk,
otrok in invalidov v svetu.

5.2.

Dan varne rabe interneta 2019 je potekal pod sloganom »Skupaj
Dan
varne
za prijaznejši internet«. Po ogledu nekaj kratkih filmskih
rabe
prispevkov o internetu smo se pogovarjali o spoštljivi
interneta
komunikaciji na internetu.

14. 2.

Valentinovo

22.3.

Svetovni dan Za obeleženje dneva voda smo izvedli čistilno akcijo v okolici
voda
dijaškega doma in govorili o pomenu voda v vsakdanjem
življenju

7. 4.

Svetovni dan Na učnih urah smo govorili o pomenu in ohranjanju zdravja za
zdravja
vse ciljne skupine.

9.4.
10.4.

Domijada
2019

15.4.

Svetovni dan Ozaveščanje dijakov o pomenu prostovoljnega dela.
mladih
prostovoljcev

22.4.

Svetovni dan Za obeleženje dneva zemlje smo z dijaki izvedli čistilno akcijo v
Zemlje
okolici dijaškega doma.

V 4. skupini smo pogledali dva prispevka RTV SLO: Zaljubljenost
in Prvi spolni odnos in se potem pogovarjali o obeh.

Vodili smo otvoritveno točko Domijade ter poskrbeli za
aranžiranje.
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9.5.

Dan Evrope

Na
učnih
urah
smo
govorili
Evropi, kasneje pa so dijaki izdelali plakat o Evropski uniji.

o

31.5.

Svetovni dan Za obeleženje Dneva športa smo se udeležili Majskih iger, ki jih
športa
organizira Dijaški dom Novo mesto. Tekmovali smo v nogometu
in odbojki.

3.6.8 Trajnostna mobilnost dijakov
V tem šolskem letu smo bili z dijaki vključenimi v projekt Varna mobilnost.
Udeležili smo se ene delavnice - AVP – Javna agencija RS za varnost prometa je organizirala
delavnico Vozimo pametno. Predstavili so različne zanimive in koristne vsebine o prometni
varnosti. Udeležence, ki se bodo v prihodnjih letih soočali z izzivi na naših cestah v vlogi
voznika začetnika so seznanili z dejavniki nastanka prometnih nesreč (neuporaba
varnostnega pasu, alkohol in prepovedane droge, uporaba mobilnih telefonov, prehitra
vožnja itd.), ogroženosti mladih v cestnem prometu, z nasveti kako ravnati v primeru
kritičnega dogodka, kako ukrepati ob zastoju, požaru na vozilu ali prometni nesreči.
Predstavniki Policijske postaje Novo mesto so nas soočili tudi s posledicami prometnih
nesreč, ki jih le-te pustijo na žrtvah in njihovih svojcih. Na koncu pa je potekal tudi praktični
del v katerem so dijaki preizkusili napravo za osveščanje nevarnosti uporabe mobilnega
telefona med vožnjo, naletne tehtnice, merjenje reakcijskega časa in očal za prikaz
alkoholiziranosti.
Udeležili smo se tudi regijskega srečanja srednjih šol katere so vključene v projekt v
Racelandu v Krškem. Dijaki so se udeležili naslednjih delavnic:





Poligon z električnim kolesom/skuterjem – dijaki so na delavnici videli prikaz vožnje
na poligonu z ovirami, hkrati pa so lahko preizkusili tudi svoje spretnosti pri vožnji čez
ovire.
Varna vožnja z motornim kolesom in električnim kolesom - inštruktor varne vožnje in
policist sta predstavila osnove varne vožnje in uporabe zaščitnih sredstev pri vožnji z
motornim kolesom in električnim kolesom.
Električno vozilo Tesla - ogledali smo sodobno električno vozilo in se seznanili z
njegovim delovanjem. Spoznali smo prednosti in slabosti električnih vozil ter njihov
pomen za prihodnost električne mobilnosti.
Varna vožnja na poligonu z inštruktorji varne vožnje - preizkusili smo tudi varno
vožnjo na poligonu pod strokovnim nadzorom inštruktorjev varne vožnje ter spoznali
različne možnosti preizkusa vozila in njegovih voznih lastnosti na poligonu varne
vožnje.

Koordinatorica projekta je bila Sabina Kralj.
34

Dijaški in študentski dom
Letno poročilo o učinkovitosti dela v šolskem letu 2018/2019
________________________________________________________________________

4 DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV DOMA
4.1 Delo strokovnih delavcev
Strokovni delavci so vzgojno-izobraževalno delo opravljali po letnem delovnem načrtu za
preteklo šolsko leto.
4.2 Delo aktiva vzgojiteljev
V dijaškem in študentskem domu je organiziran aktiv vzgojiteljev. Delo aktiva je predvsem v
usklajevanju medskupinskega vzgojnega dela, obravnavanju novosti, pripravljanju
programov. Aktiv se je sestajal enkrat mesečno, na kratkih operativnih sestankih pa vsaj
enkrat tedensko. Na kratkih sestankih smo se seznanili z nalogami, ki jih je posredovala
ravnateljica in oblikovali dnevne dogovore. Vodja aktiva je bila Pavla Marc.
Tabela 17: Operativni sestanki aktiva vzgojiteljev
Datum
Vsebina
28.8.2018









spoznavni večer,
predlog cenika,
protokol ravnanja v primeru neobičajnega in nenavadnega
vedenja dijaka,
spremembe pravilnika,
red v domski kuhinji,
zadolžitve dijakov v 1.tednu,
razno.

5.10.2018






jedilniki in termini obrokov
predstavitev aktivnosti dijakom na učnih urah,
sezam,
razno.

19.10.2018






domski red,
priprave na bazar,
učna problematika,
razno.

11.1.2019






urnik dejavnosti v naslednjem tednu,
informativni dnevi,
popis poškodb na inventarju in potrebna popravila,
razno.
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8.3.2018









izhodi dijakov,
domska kuhinja,
sestanki vzgojnih skupin,
zbiranje električne in elektronske opreme,
plačilo oskrbnine v času pud-a,
zapisniki sestanka vzgojiteljskega zbora,
domijada.

25.3.2018







pregled in realizacija sklepov prejšnjega sestanka,
topla voda,
požarni pregled,
ključi,
seznam dijakov za sodelovanje na domijadi na Rogli.

2.7.2019








ureditev osebnih listov,
priprave za urejanje letnega poročila,
predaja obrazcev,
urejanje dnevnika dela,
stanje ključev za sobe in generalnih ključev,
razno.

V prihodnjem šolskem letu bo potrebno bolje načrtovati aktivnosti za dijake in delati na
razvoju odgovornosti dijakov.
4.3 Delo svetovalne delavke
Svetovalno delo je v domu opravljala Anita Beguš. Vzgojitelji so svetovalno delavko
informirali o dijakih, o opaženih problemih, se posvetovali in skupaj z njo pripravljali načrte
za razvijanje učnih navad, motiviranje za učenje in pomoč pri šolskem delu (plan popravljanja
negativnih ocen). Dijakom je nudila pomoč in svetovanje za reševanje stisk in osebnih
problemov. Sodelovala je s starši, skrbniki in šolami, kateri obiskujejo dijaki dijaškega doma.
Dijakom s posebnimi potrebami v domu je nudila pomoč pri vključevanju v domsko
skupnost. Bila je mentorica domske skupnosti.
Svetovalna delavka je:
vodila postopek vpisa dijakov in oblikovala vzgojne skupine,
delala na področju stisk in strahov dijakov,
proučevala, svetovala in razreševala probleme vzgojno-izobraževalnega dela v
dijaškem domu,
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nudila pomoč vzgojiteljem pri sistematičnem spremljanju dijakov,
pomagala pri uresničevanju individualizacije vzgoje in izobraževanja ter modernizaciji
vzgojno-izobraževalnega dela,
obravnavala in proučevala dijake, pomagala posameznim dijakom, staršem in
vzgojiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov in
ugotavljala ter nudila vzgojno pomoč dijakom z učnimi, razvojnimi, prilagoditvenimi
in drugimi težavami.
Svetovalna delavka je organizirala delavnice o učenju učenja. Delavnice so bile obvezne za
dijake 1. letnika, za ostale je bila udeležba prostovoljna. Datumi izvedb in vsebine delavnic so
prikazani v spodnji tabeli. Po izvedbi delavnice je sledila še evalvacija.
Tabela 18: Delavnice za dijake o učenju
Datum
Vsebina
15. 10. 2018
22.10.2018
14. 11. 2018

-

Vaja “poslušanje”
Pogovor in razmišljanje o pomenu poslušanja
Kratek teoretičen uvod o pomenu besede UČENJE
Test: “Spoznaj svoje sedanje učenje učenja”
Teoretičen uvod o učnih stilih
Test “Učni stil” (dejavnež, mislec, teoretik ali pragmatik)

4.4 Delo vzgojiteljskega zbora
Sestavljajo ga vsi strokovni delavci doma. Na sejah vzgojiteljskega zbora, ki so potekale
praviloma vsak drugi petek v mesecu, smo obravnavali pomembnejša vprašanja povezana z
vzgojo in izobraževanjem, kar je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 19: Pregled vsebine posamezne seje vzgojiteljskega zbora
Seja
Datum
Vsebina
1.

21. 09. 2018










Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje,
poročilo,
LDN,
pravila,
vzgojna problematika,
dnevi odprtih vrat,
dejavnosti v mesecu septembru,
razno.
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2.

12. 10. 2018











3.

16. 11. 2018









4.

07. 12. 2018









5.

6.

11. 01. 2019

8. 03. 2019




Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje,
analiza vzgojne problematike v dijaškem domu,
spremljanje učnega uspeha,
evalvacija načrtovanih aktivnosti za pretekli
mesec,
plan aktivnosti za naslednji mesec,
pregled načrtovanih dejavnosti posameznih
komisij,
seznanitev z ekipami za posamezno športno
področje za Domijado,
predstavitev programa dela domske skupnosti,
razno.
Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje,
analiza vzgojne problematike v dijaškem domu,
spremljanje učnega uspeha,
domijada,
evalvacija načrtovanih aktivnosti za pretekli
mesec,
plan aktivnosti v mesecu decembru,
razno.
Potrditev zapisnika predhodne seje,
analiza vzgojne problematike v dijaškem domu,
spremljanje učnega uspeha,
domijada,
evalvacija načrtovanih aktivnosti za pretekli
mesec,
plani aktivnosti v mesecu decembru,
razno.







Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje,
analiza uspeha ob zaključku I. ocenjevalnega
obdobja,
analiza vzgojne problematike v dijaškem domu,
domijada,
evalvacija izvedenih aktivnosti za pretekli mesec
plan aktivnosti za naslednji mesec,
razno.







Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje,
analiza informativnih dni,
učno-vzgojna situacija,
aktivnosti v marcu,
domijada,
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razno.

7.

5. 04. 2019








Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje,
seznanitev s prijavami za naslednje šolsko leto,
domijada,
evalvacija izvedenih aktivnosti za pretekli mesec,
plan aktivnosti v aprilu,
razno.

8.

10. 05. 2019








Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje,
pohvale in nagrade,
evalvacija dogodkov
zaključek pouka za zaključne letnike,
aktivnosti v mesecu maju,
razno (vrnitev ključev, dolgovi, …).

9.

28.6. 2019






pregled zapisnika predhodne seje,
evalvacija dejavnosti v šol. letu 2018/19,
analiza učnega uspeha,
smernice za program dela in prioritetne naloge v
šol. Letu 2019/20
obveznosti zaposlenih (PUD, aktiv, poročila,
zadolžitve,…),
razno.



10.

24.08.2018










Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje,
sprejem in vselitev dijakov 02.09.2018,
oblikovanje vzgojnih skupin,
zadolžitve strokovnih delavcev v šolskem letu
2019/2020,
strokovni aktiv dijaškega doma,
načrt aktivnosti v mesecu septembru,
dokumentacija,
razno.

4.5 Ravnateljica
Pri delu ravnateljice je bil v preteklem letu pomemben poudarek pri organizaciji in
načrtovanju dela v domu, spremljanju vzgojiteljevega dela, povratne informacije vzgojitelju o
njegovem delu, skrb za klimo in zaposlene, delo z dijaki, študenti, starši, skrb za razvoj doma
kot ustanove in sodelovanje z okolico. Pri organizaciji in načrtovanju dela je potekalo tesno
sodelovanje z vzgojitelji, svetovalno delavko in člani kolegija ter z ostalimi zaposlenimi
centra. Za uvajanje novosti je potrebno spodbuditi strokovne delavce, spremljati njihovo
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delo in pomagati razreševati odprta vprašanja in dileme. Strokovne delavce je ravnateljica
spodbujala k izobraževanju in izpopolnjevanju ter jih obveščala o možnostih vključevanja v
projekte, seminarje in druge oblike izobraževanja. Trudila seje za sprotno natančno
obveščanje o prihajajočih novostih. Pomembno področje dela v preteklem šolskem letu je
bilo delo z dijaki. Dijake smo spodbujali k sprotnemu učenju za doseganje boljšega uspeha,
za sodelovanje v različnih projektih, sodelovanje v interesnih dejavnostih, k sprejemanju
pozitivnih vrednot, predstavitvah doma v javnosti... Poudarek je bil dan na premagovanju
učnih in vzgojnih težav, razreševanju osebnih težav posameznikov in aktivnemu preživljanju
prostega časa. Pri delu z dijaki je bilo pomembno področje sodelovanja s svetovalno delavko
doma, strokovnimi delavci šol in starši ter z strokovnimi inštitucijami. Zaradi potreb je bilo
opravljenih veliko individualnih razgovorov z dijaki. Sodelovanje s starši je potekalo korektno.
V okviru letne delovne obveze poleg vodenja doma je ravnateljica opravljala še naslednja
dela:
načrtovanje in organiziranje tečajev za uporabnike in prodajalce fitofarmacevtskih
sredstev,
- poučevanje modula Prodaja in svetovanje,
- organizacija šolske prehrane,
- organizacija in izvedba pogostitev,
- koordiniranje pogostitev glede na povpraševanje na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem ter v Hiši kulinarike,
- vodila prodajo v šolski jedilnici in
- sodelovala v projektih v okviru zavoda.
Zelo korektno je bilo sodelovanje z zaposlenimi iz ostalih enot centra ter s skupnimi
službami.
-

4.6 Evalvacija akcijskega načrta za izpeljavo dolgoročnih ciljev
Preteklem šolskem letu smo nadaljevali z akcijskem načrtom za izpeljavo dolgoročnih ciljev.
Prvi cilj je bil razvijati in spodbujati nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot dijakov za
pridobivanje dodatnih znanj in veščin z vključevanjem v neformalna izobraževanja s področja
vseživljenjskega učenja. Cilj smo delno dosegli. Dijaki so pekli kruh, razne pekovske izdelke in
drobno pecivo. Udeležili smo se državnega ocenjevanja o peki pletenic, dijakinja Karmen
Pečarič je pod mentorstvom Sabine Kralj prejela zlato priznanje. Dijaki so redno sodelovali
pri interesnih dejavnostih. Uspeli smo si ogledati dve kmetiji.
Drugi cilj je bil vzgajati dijake za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in
medsebojne strpnosti, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
enakopravnosti. Dijaki so izvajali prostovoljno delo in se vsak mesec vsaj dvakrat srečevali na
pogovornih uricah. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli.
Tretji cilj je bil vzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj. Cilj smo delno dosegli. Dijaki
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so ločeno zbirali odpadke, večkrat so bili seznanjeni z varčno uporabo vode ter papirja.
Četrti cilj je bil spodbujati in razvijati osebnostni razvoj dijakov v skladu z njihovimi interesi.
Cilj smo v celoti dosegli, saj so se dijaki redno udeleževali konjereje, kulturnih dejavnosti,
športnih dejavnosti.
Peti cilj je bil ohraniti oziroma izboljšati učni uspeh dijakov. To smo spodbujali z rednim
izvajanjem učnih ur, izpeljali smo delavnice na temo Učenje učenja, redno smo sodelovali s
starši in načrtovali delo v dijaškem domu. Ob koncu šolskega leta se je učni uspeh dijakov
glede na prvo polletje izboljšal. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli.
Šesti cilj pa je bil izboljšati sodelovanje s starši. Vzgojitelji so bili v stiku s starši v času
govorilnih ur, roditeljskih sestankov ter ob kulturnih prireditvah, prav tako pa so z njimi
redno sodelovali po telefonu in elektronski pošti. Komunikacija s starši je potekala tudi
večkrat na mesec, če je bilo to potrebno. Vzpostavili smo 461 stikov s starši. V preteklem
šolskem letu je bilo 807 stikov, kar pomeni da smo stike zmanjšali za 57,13 % Kljub
zmanjšanju stikov starši ocenjujemo, da smo cilj realizirali. Alternativni pristopi pri vzgojni
problematiki so imeli pozitiven učinek saj je bilo potrebnih manj stikov s starši. Pozitiven
odziv pa smo dosegli s pohvalami dijakov staršem po e-pošti ali telefonskem razgovoru.
5 POVEZOVANJE DOMA
5.1 Strokovno povezovanje
Dom je kot javni vzgojno-izobraževalni zavod sodeloval pri izvajanju skupnih nalog v
Skupnosti dijaških domov Slovenije in v Društvu vzgojiteljev dijaških domov. Usmeritve
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo so bila izhodišča za
naše delovanje. Sodelovanje se je odražalo pri načrtovanju domskega dela, tako po vsebinski
kot organizacijski plati, pri uresničevanju zakonodajnih in programskih spremembah. Za nas
je bilo izjemno dragoceno sodelovanje s šolami in z dijaškimi domovi.
5.2 Sodelovanje s starši
S starši smo se seznanili na informativnem dnevu, ob vpisu in kasneje ob prihodu njihovih
otrok v dom. Z njimi smo sodelovali na rednih mesečnih govorilnih urah, na roditeljskih
sestankih, pogosti so bili tudi telefonski stiki in preko elektronske pošte.
Tabela 20: Pregled roditeljskih sestankov
Roditeljski sestanek Datum
Vsebina
Sestanek s starši
novincev
in
02.09.2018
roditeljski sestanek z
vsemi starši

Odgovorno Seznanitev staršev z domskim redom, s
strani ravnateljice Martine Kralj, ki ga bodo morali
spoštovati njihovi otroci in z obveznostmi staršev v
času, ko bodo njihovi otroci bivali v dijaškem domu,
življenjem in delom v domu, sodelovanje staršev in
41

Dijaški in študentski dom
Letno poročilo o učinkovitosti dela v šolskem letu 2018/2019
________________________________________________________________________

vzgojiteljev.
Prireditev dijakov ob
dnevu
samostojnosti,
20.12.2018
božiču in novem
letu

Dijaki so ob mentorstvu vzgojiteljev pripravili proslavo
in božično igro. Sledilo je družabno srečanje dijakov,
vzgojiteljev in staršev.

Zaključna prireditev
dijakov in družabno
srečanje
dijakov, 16.5.2019
vzgojiteljev
in
staršev

Dijaki so ob mentorstvu vzgojiteljev pripravili
prireditev, na kateri smo dijakom podelili priznanja,
nagrade. Sledilo je družabno srečanje dijakov,
vzgojiteljev in staršev.

Na vseh roditeljskih sestankih so imeli starši možnost individualnih razgovorov. Govorilne ure
so potekale vsako prvo sredo v mesecu in po dogovoru s starši. Pogovarjali smo se o učnem
uspehu, spoštovanju določil domskega reda, delu, življenju v domu, problemih in željah
njihovih otrok – naših dijakov. Pripravljenost staršev za reševanje vzgojnih problemov svojih
otrok je bila v tem šolskem letu večja, a se še vedno najdejo starši, ki se med bivanjem svojih
otrok niso oglasili v domu niti enkrat.
Iz analize v zvezi z različnimi načini sodelovanja staršev je bilo manj stikov kot v preteklem
šolskem letu, kar je razvidno iz tabele: številčni prikaz po vrsti stika. Največ stikov je bilo po
elektronski pošti, sledijo telefonski pogovori, govorilne ure in individualni pogovori. Odziv
staršev na osebna povabila s strani vzgojiteljev je bil ustrezen. V pogovoru vzgojitelja s starši
so prevladovala vprašanja o vzrokih za slabe ocene, o načinih in metodah učenja, o obveznih
učnih urah, o možnostih inštrukcij pri posameznih učnih predmetih in o spremljanju njihovih
otrok pri učenju, kot tudi glede preživljanja prostega časa v domu in izven njega.
Tabela 21: Številčni prikaz po vrsti stiki za šolsko leto 2016/2017, 2017/2018 in za šolsko
leto 2018/2019
Vrsta stika
Število stikov za Število stikov za Število stikov za
šol.
leto šol.
leto šol.
leto
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Govorilne ure

43

70

14

Individualni pogovor

24

67

71

Roditeljski sestanek

113

41

8
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Telefonski pogovor

168

230

161

Elektronska pošta

28

289

162

Drugo (sms sporočila)

23

110

45

Skupaj

399

807

461

Graf 3: Grafični prikaz vrste stikov s starši v odstotkih
Prikaz vrste stikov s starši v šol. letu 2016/17, 2017/18, 2018/19
300
Število stikov za šol. leto 2016/2017

250

Število stikov za šol. leto 2017/2018
Število stikov za šol. leto 2018/2019

200

150

100
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0
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Iz grafikona je razvidno, da so vzgojitelji v tem šolskem letu imeli največ stikov s starši preko
elektronske pošte in telefonskega pogovora, individualni pogovori, govorilne ure ter stiki na
roditeljskem sestanku. Na osnovi podatkov iz Tabele 21 je razvidno, da se je število stikov v
primerjavi s preteklim šolskim letom zmanjšalo, saj smo beležili manj vzgojnih problemov v
dijaškem domu.
5.3 Svet staršev
Svet staršev sestavljajo starši kot predstavniki posameznih vzgojnih skupin. Predsednica
sveta staršev je bila predstavnica 2. vzgojne skupine, ga. Ankica Zemljak, ga. Lidija Čop, je bila
predstavnica 1. vzgojne skupine, ga. Anica Penko je bila predstavnica 3. vzgojne skupine in 4.
vzgojne skupine g. Jože Godeša.
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Tabela 22: Sestanki sveta staršev
Dogodek
Datum
Vsebina



sestanek

27. 9. 2018



Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predstavitev novih članov in konstituiranje novega
sveta.
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
Volitve predstavnika v svet zavoda.
Obravnava Poročila o vzgojnem delu dijaškega in
študentskega doma v šolskem letu 2017/2018 in
oblikovanje mnenja.
Obravnava Razvojnega načrta, Letnega delovnega
načrta dijaškega in študentskega doma za leto
2018/2019 in oblikovaje mnenja.
Razno.






Konstituiranje sveta staršev.
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
Predstavitev aktivnosti v šolskem letu 2018/2019.
Razno.






sestanek

4. 7. 2019

5.4 Sodelovanje s šolami, razredniki, učitelji in svetovalnimi delavci
Povezovanje doma preko ravnateljice, vzgojiteljev in svetovalne delavke s šolami, razredniki
in po potrebi s posameznimi učitelji je bilo v preteklem letu v obsegu pričakovanj in je
potekalo na različne načine preko obiskov vzgojiteljev, s pisnim obveščanjem, stalni so bili
telefonski razgovori. To sodelovanje je bilo namenjeno skupnemu premagovanju težav pri
učnem uspehu dijakinj in dijakov, obiskovanju pouka ter vedenjski problematiki. V glavnem
je bilo povezovanje in sodelovanje na pobudo vzgojiteljev. Sodelovanje s šolo je potekalo
preko elektronske pošte. Vzgojitelji so od razrednikov pridobili informacije o učnem uspehu
dijakov in morebitnih posebnostih v vedenju. Skupno so vzgojitelji zabeležili 43 stikov s šolo.
Sodelovanje doma z okoljem
V letošnjem šolskem letu smo bili dejavni tudi na promociji in prepoznavnosti dijaškega in
študentskega doma po osnovnih šolah. Obiskali smo naslednje šole:
Tabela 23: Prikaz predstavitev za osnovne šole po datumih, osnovnih šolah in po času
Datum
Osnovna šola
Kdaj
27.9.2018

Dan odprtih vrat Sevno

7.30-15.00
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2.-4.10.2018

Dan odprtih vrat SŠGT

7.30-15.00

18.10.2018

‘’V jati z drugačnimi’’

9.00-12.00

9 udeležencev
13.11.2018

OŠ Trebnje, Mirna, Mokronog, Veliki Gaber in 14.30-17.00
Šentrupert

22.11.2018

OŠ Litija

18.00-19.00

4.12.2018

OŠ Metlika

16.00-18.00

8.1.2019

OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični

17.00

9.1.2019

OŠ Šmartno in OŠ Gabrovka - Dole

17.00-18.30

14.1.2019

OŠ Pišece

10.00-12.00

16.1.2019

OŠ Trebnje (+Šentrupert, Veliki Gaber in 8.20-9.55
Mokronog) informativni dan

5.5 Botrstvo v Sloveniji
Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Moste Polje. Veliko
pozornosti namenjajo kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v stiski. V tem
šolskem letu smo za tovrstno pomoč na novo predlagali pet dijakov in poslali predlog za
podaljšanje za sedem dijakov.
Na tak način dobijo dijaki vsak mesec od ''skritega'' botra 30 evrov pomoči. Včasih dobijo
dijaki tudi dvojno botrstvo. S tem pomagamo dijakom in njihovim staršem, da lahko malo
izboljšajo kvaliteto življenja.
5.6 Druge oblike sodelovanja
V sklopu dijaškega doma deluje tudi šolska kuhinja. V kuhinji se dnevno pripravljajo obroki za
potrebe tople šolske malice za dijake in zaposlene, zajtrk, kosilo in večerjo za dijake dijaškega
in študentskega doma. Prav tako smo nudili pogostitve udeležencem ob raznih prireditvah,
gostovanjih skupin, izobraževanjih, seminarjih in tekmovanjih.
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Tabela 24: Prikaz obrokov za potrebe šole
Dijaki
–
VDC, študentje
Dijaki na PUDtopla
praktičnem
Zaposleni
u
malica
usposabljanju
Število
obrokov

64195

4260

631

7485

Skupaj

76571

Tabela 25: Prikaz obrokov v dijaškem domu v letu 2018/2019
Mesec/Obrok
Zajtrk
Kosilo
Večerja

Skupaj

September

2176

2176

2176

6528

Oktober

2107

2107

2107

6321

November

1987

1987

1987

5961

December

1592

1592

1592

4776

Januar

2223

2223

2223

6669

Februar

1625

1625

1625

4875

Marec

2214

2214

2214

6642

April

2146

2146

2146

6438

Maj

1940

1940

1940

5820

Junij

1135

1135

1135

3405

Julij

663

663

663

1989

Avgust

268

268

268

804

Skupaj

20076

20076

20076

60228

Tabela 26: Prikaz pogostitev v šolskem letu 2018/2019
Naročnik pogostitve

Datum

Št. obrokov

Avelana d.o.o.

27.9.2018 – 23.5.2019

144
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Cvelbar

28.9.2018

195

Gimnazija Novo mesto

23.10.2018

75

Območno združenje Rdečega Križa

23.10.2018

360

Anton Pezdirc sodelavec

8.11.2018

60

Območno združenje Rdečega Križa za KORK

9.11.2018

85

Regijska čebelarska zveza

11.12.2018

30

Društvo vinogradnikov Trška Gora

11.12.2018

20

Visoka šola za upravljanje podeželja

15.11.2018

150

Zavod za gozdove

11.12.2018

50

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela

11.12.2018

95

Regijska čebelarska zveza

11.2.2019

30

Zveza združenj borcev Rozmanova

28.2.2019

25

Društvo za - konji

3.2019

210

Stolna župnija Novo Mesto

24.3.2019

520

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske

23.5.2019

90

Projekt NEWBIE

14.3.2019

16

Društvo vinogradnikov Trška Gora

31.5.2019

937

Harmonikaši

10.6.2019

77

Gostje nastanjeni v dijaškem domu

1.9.2018-31.8.2019

3164

SKUPAJ

6333

5.7 Gostovanje skupin
Poleg nastanitve rednih dijakov in študentov zavoda v domu omogočamo občasno
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namestitev različnim gostom, ki kot posamezniki ali skupine prosijo za prenočišče. Gostom
nudimo tudi celotno oskrbo in organizacijo s potrebnimi pripomočki za želeno srečanje ali
prireditev. Dijaški dom sodeluje z ostalimi enotami zavoda v mednarodni izmenjavi dijakov in
študentov, prav tako tudi z ostalimi razvojnimi inštitucijami pri nas in v Evropi.
V šolskem letu 2018/2019 smo v dijaškem domu nudili nočitev 112 osebam. Skupaj je bilo
1070 nočitev. Število nočitev je bilo manj, kot v preteklem šolskem letu, ker imamo na
razpolago med šolskim letom manjše število postelj, ker je dom zaseden z dijaki in skupin ne
moremo nastaniti.
Tabela 27: Prikaz skupin, ki so v šolskem letu 2018/2019 gostovale v dijaškem domu
Termin
Skupina
Št. nočitev
Št. oseb
Št.
nočitev
skupaj
25. 11 – 7. 12. 2018

Trebič

12

4

48

5. 5. – 26. 5. 2019

Poljaki

21

16

336

15. 6 – 16. 6. 2019

Banja Luka

2

25

50

24.6 – 10. 9. 2019

Španci

78

5

390

9. 7 – 12. 7. 2019

Mladi rejci

3

56

168

28. 7 – 10. 8. 2019

Hrvatje

13

6

78

129

112

1070

Skupaj

6 ORGANIZIRANOST IN AKTIVNOST DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
Na ravni doma so se dijaki povezovali in delovali v domski skupnosti, ki jo je vodilo
predsedstvo. Skupnost dijakov in študentov dijaškega doma predstavljajo vsi dijaki in
študentje dijaškega doma. Predsedstvo skupnosti dijakov doma je sestavljeno iz
predsednikov posameznih vzgojnih skupin, predsednika študentov in predsednikov domskih
komisij. Pri predsedstvu dijaške domske skupnosti so delovale komisije za medsebojne
odnose, prehrano in higieno, šport, kulturo in zabavo. Predstavniki vzgojnih skupin so bili:
Maša Kosem, Nina Pečarič, Matej Penko, Tine Perenič. Domsko skupnost je vodila Sara
Petrovič. Njihova mentorica je bila Anita Beguš.
Predsedstvo je obravnavalo vprašanja iz življenja in dela dijakov v domu in v imenu skupnosti
dijakov dajalo pobude za izboljšanje kvalitete življenja in dela. Predloge, pobude in mnenje
skupnosti dijakov so posredovali vzgojiteljskemu zboru ter ravnateljici.
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Tabela 28: Prikaz sestankov domske skupnosti po datumu in vsebini
Datum
Vsebina

24. 09. 2018

Domsko poročilo, Letno-delovni načrt, Domski red, potrditev pravil
domske skupnosti, interesne dejavnosti, izvolitev predsednika domske
skupnosti.

14. 11. 2018

Božično-novoletna prireditev, informativni dan, Bajnofške sapice.

07. 01. 2019

Domijada, aktivnosti

17. 04. 2019

Zaključna prireditev, interesne dejavnosti, prehrana, razno.

Realizacija dela domskih komisij
Komisija za medsebojne odnose
Predstavniki komisije za medsebojne odnose so bili izvoljeni v posameznih vzgojnih skupinah
in sicer: v 1. vzgojni skupini Laura Turk, v 2. vzgojni skupini Iza Debeljak, v 3. vzgojni skupini
Kevin Škulj in v 4. vzgojni skupini Gašper Volk Burger. Komisija se je sestajala po potrebi,
izpeljali so 4 sestanke. Komisija se je sestajala po dogovoru.
Tabela 29: Prikaz sestankov Komisije za medsebojne odnose
Datum
Vsebina
26.09.2018

Počutje v dijaškem domu, medsebojno povezovanje

12.11. 2018

Aktivnosti v decembru, sodelovanje pri prazničnih aktivnostih, splošno
počutje v dijaškem domu

09. 01. 2019

Pomoč pri pripravi na informativni dan, počutje v dijaškem domu

15. 04. 2019

Medsebojno povezovanje, druženje

Komisija za prehrano in higieno
Komisijo za prehrano in higieno sta vodili vzgojiteljici Pavla Marc in Mateja Učjak. Po odhodu
vzgojiteljice Mateje Učjak na bolniški dopust je del dela prevzela vzgojiteljica Sabina Kralj.
Predstavniki dijakov v tej komisiji so bili: Lucija Gantar, Nika Repič, Gal Ivanc, Bor Valič.
Sklicanih je bilo več sestankov, na katerih je bila obravnavana šolska prehrana, in sicer
predlogi za izboljšanje jedilnika po meri dijakov, ob upoštevanju priporočil zdrave prehrane
49

Dijaški in študentski dom
Letno poročilo o učinkovitosti dela v šolskem letu 2018/2019
________________________________________________________________________

mladostnika in predlogov za pripravo hrane, obeleženje dneva slovenske hrane in
organizacijo velikonočne večerje. Izvedli so tudi dve anketi o zadovoljstvu s prehrano. Na
oglasni deski v jedilnici je komisija pripravila informacijo o pomenu uživanja zelenjave in
sadja.
Komisija za kulturo
Komisijo za kulturo in zabavo je vodil vzgojitelj Matej Zupančič. Predstavniki komisije so bili
izvoljeni v posameznih vzgojnih skupinah in sicer: v 1. vzgojni skupini Ina Graj, v 2. vzgojni
skupini Sara Petrovič, v 3. v skupini Tomaž Činkelj in v 4. vzgojni skupini pa Jean Mark
Solomun. Komisija se je na uvodnem srečanju, dogovorila za program dela v šolskem letu
2018/2019. Nato pa se je mesečno sestajala v zvezi z načrtovanjem priprav na različne
prireditve, pridobivali so mnenja in predloge za povečanje kvalitete prireditev ter razdelili
smo dolžnosti za pripravo prireditev.
Tabela 30: Prikaz prireditev po datumu in vsebini, ki so jih pripravili in izvedli dijaki ali so
na njih le sodelovali s kulturnimi točkami
Datum
Vsebina
5. 9. 2018

Kmečke igre – sprejem novincev v dijaško skupnost.

27. 9. 2018

Dan odprtih vrat

17. 10. 2018

Kostanjev piknik

23.10.2018

Kulturni program in pogostitev (starostniki Krajevna skupnost Mačkovec)

5. 12. 2018

Bazar

6. 12. 2018

Miklavževanje v dijaškem domu.

20. 12. 2018

Božična prireditev

15. 2. 2019

Informativni dan

5. 3. 2019

Regijsko tekmovanje za Domijado v DD Janeza Boska, Želimlje (odbojka
dekleta in fantje)

6. 3. 2019

Regijsko tekmovanje za Domijado v DD Novo mesto (nogomet fantje,
strelstvo dekleta in fantje)

12.3.2019

Ogled kmetije Kukenberger
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27.3.2019

Kulturni program in pogostitev (Zveza društev vinogradnikov Dolenjske)

18. 4. 2019

Velikonočna večerja

15. 5. 2019

Ogled kmetije Pust - Rangus

16. 6. 2019

Zaključna prireditev

Komisija za šport
Komisijo za šport je v letu 2018/2019 vodila vzgojiteljica Urška Bratkovič. Po odhodu Urške
Bratkovič sta komisijo za šport vodila Sabina Kralj in Matej Zupančič.
Predstavniki komisije za šport so bili izvoljeni v posameznih vzgojnih skupinah in sicer: v 1.
vzgojni skupini Anja Vardič, v 2. vzgojni skupini Karmen Frank, v 3. vzgojni skupini Johan
Habe in v 4. vzgojni skupini Aljaž Lenič. Komisija se je sestajala po dogovoru.
Uvodni sestanek komisije za šport je potekal v začetku septembra. Na sestanku so
obravnavali naslednje teme:







Seznanitev s športnimi aktivnostmi, ki jih dijaki/dijakinje lahko obiskujejo v okviru
dijaškega doma,
Obravnava mnenj in predlogov za oblikovanje urnika športnih aktivnosti, ki jih bodo
oblikovali v vzgojnih skupinah,
Fairplay in uspešno sodelovanje pri posameznih športnih aktivnosti, predlogi za
izboljšave v okviru športnih aktivnosti,
Priprava na tekmovanja za Domijado 2018/2019,
Zdrav način življenja s športom in pomen ukvarjanja s športom za mladostnika,
Organizacija prijateljskih tekmovanj v povezavi z drugimi dijaškimi domovi,

Tekom šolskega leta so sestanki potekali v okviru športnih aktivnosti po urniku interesnih
dejavnosti.
Ugotavljamo, da se dijaki in dijakinje radi udeležujejo ekipnih športov. Zelo radi tudi
tekmujejo, vendar je pri njih predpogoj, da v športu uživajo.
7 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH SODELAVCEV
V tem šolskem letu 2018/2019 so se strokovni delavci doma veliko izobraževali in
izpopolnjevali na različnih strokovnih področjih. Izobraževali in usposabljali so sena
seminarjih, posvetih ter konferencah. Realizacija izobraževanj je prikazana v prilogi 1.
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8 ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE
Dijaški in študentski dom deluje v sklopu zavoda in uspešno sodeluje pri projektih in
aktivnostih le tega. Vseskozi pa ima poslanstvo, da nudi možnost bivanja dijakom in
študentom, ki bivajo v njem. Izvaja vzgojno izobraževalno delo v domu in nudi prijetno
počutje in bivanje v njem.
Realizacijo LDN smo izvajali odgovorno in avtonomno. Rezultati doseženih ciljev so dokaz, da
smo večino ciljev zastavili objektivno in jih tudi dosegli. Predvsem smo zadovoljni z realizacijo
ciljev na vzgojno- izobraževalnem področju. Merilo uspešnosti so dosežki dijakov in
prizadevanja zaposlenih za doseganje zastavljenih ciljev. Z načrtovanimi cilji in nalogami v
LDN smo želeli izboljšati kakovost delovanja, izboljšati bivalno kulturo, spodbujati različnost
in ustvarjalnost ter ustanoviti varen prostor, kjer bo imel sleherni posameznik možnost
osebnostnega razvoja. Menimo, da so doseženi rezultati odraz prizadevanja večine
zaposlenih na vseh zaposlitvenih nivojih in odraz našega sodelovanja in povezovanja.
Zavedamo se, da poklic v dijaškem domu ni izoliran poklic, da so v domu zaposleni tudi
delavci na drugih delovnih področjih, ki pomembno sodelujejo z vzgojiteljem dijaki in
odigrajo pomembno vlogo v procesu učenja, vzgoje in delovanja doma. Prav tako je
pomembna vključitev staršev in sodelovanje s šolami.
Večkrat je zaznati, da dom deluje kot velika družina, v kateri ima vsak posameznik določeno
vlogo, ki je v veliki meri pogojena z osebno zgodovino, z izkušnjami, strokovno
kompetentnostjo, lastno angažiranostjo, pripravljenostjo ter stopnjo zrelosti in
odgovornosti. Uspešnost vzgojnega delovanja pa je tudi v povezavi s prisotnostjo
posameznikove vloge.
Smernice, ki si jih zastavljamo za delo v novem šolskem letu, pa so naslednje:














delo na kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela,
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev,
promocija dijaškega doma,
delo na vzgojnem področju,
uspešno sodelovanje med organizacijskimi enotami zavoda,
spodbujanje kadrov za samoizobraževanje,
organiziranje izobraževanja v domu,
spremljanje in reševanje vzgojne problematike,
poglobljeno delo z domsko skupnostjo,
delo z vzgojiteljskim zborom,
poglabljanje dela s starši,
vzgajanje preko vrednotenja pozitivnih del,
sodelovanje s preostalimi domovi po Sloveniji in sodelovanje na Domijadi,
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prirejanje razstav,
popestritev življenja v domu,
spremljanje sprejemanja nove zakonodaje na podlagi dijaškega in študentskega
doma in dajanje pripomb in pobud,
vključevanje v različne projekte,
omogočanje razvijanja kompetenc in potencialov dijaka,
vzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj,
izboljšanje pogojev bivanja in
še naprej skrb za prijazen dijaški in študentski dom.
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PRILOGA 1
Prikaz realizacije izobraževanj po datumu in času, kraju izvedbe izobraževanja, vrsti
izobraževanja in po strokovnemu sodelavcu
Datum in ura Kraj
izvedbe Vrsta izobraževanja
izobraževanja

Strokovni
delavec

Dijaški in študentski Čuječnost v sodelovalnem Matej Zupančič
dom Novo mesto
odnosu
in
dialogu
pedagoških delavcev
20. 9. 2018

Filozofska
Ljubljana

25.27.10.2018

Izola

20.8.2019

Zavod za
Ljubljana

9.00-17.00
9.10.2018
10.00-16.00
16.11.2018

Strokovni
izobraževalni
Ljubljana

fakulteta Pedagoško-andragoška
Artem Lesnikov
izobrazba za učitelje v
osnovnih in srednjih šolah
Predupokojitvene
aktivnosti delavnice
vzgoji in izobraževanju
šolstvo, Študijsko srečanje

Pavla Marc
v

Anita Beguš

Delovno srečanje Dijaki Anita Beguš
center dijakom
za
Varno
mobilnost

12.00-14.30

Knjižnica Mirana Jarca Spodbude za zdravo Anita
Beguš,
(Posvetovalnica
za telesno dejavnost in Sabina Kralj
učence in starše)
razvoj (Brigita Tisovec
Zupančič)

27.11.2018

CPI Ljubljana

13.00-17.00
6.12.2019
11.00-13.00
8.1.2019

Posvet
o
postopku Anita Beguš
preverjanja NPK

Grm Novo mesto – Posvet - Srečanje Policije s Anita Beguš
center biotehnike in svetovalnimi delavkami
turizma, Novo mesto
Srednja
šola
za Inovativna učna okolja
gostinstvo in turizem,
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14.00-16.00

Novo mesto

1.2.2019

Šolski center
mesto

12.00-14.30
29.1.2019
14.00-18.00
27.2.2019
11.00-15.00
5.3.2019
10.00-13.00
22.3.2019
12.00-14.30
1.4.2019

Novo Aktiv svetovalnih delavk Anita Beguš
Dolenjske in Bele krajine

Grm Novo mesto – Formativno spremljanje II Anita Beguš
center biotehnike in – Vprašanja in dokazi v
turizma, Novo mesto
podpori učenju
Strokovni
izobraževalni
Ljubljana

Delovno srečanje Dijaki Anita Beguš
center dijakom
za
Varno
mobilnost

Zavod za šolstvo, Novo Študijsko srečanje
mesto

Anita Beguš

Dijaški dom Novo Zavod Mavrični bojevniki Anita
Beguš,
mesto (Posvetovalnica in Društvo Eternia
Sabina Kralj
za učence in starše)

9.30-14.00

Ministrstvo
za Izobraževanje svetovalnih Anita Beguš
izobraževanje, znanost delavcev srednjih šol za
in šport, Ljubljana
izvedbo prijavno-vpisnega
postopka

10.5.2019

Raceland Krško

10.00-15.00

Regijsko srečanje Dijaki Anita
Beguš,
dijakom
za
Varno Sabina Kralj
mobilnost
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