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VIZIJA IN POSLANSTVO DOMA ANTONA SKALE 

 

 »Lepo je učiti otroke šteti, toda še bolje jih je naučiti tisto, kar šteje.« (Bob Talbert) 

 

Otrok sam bo uspešen, če vanj verjamemo, mu pomagamo, ga usmerjamo, spoštujemo, vzgajamo, 

vendar ne vsak zase in po svojih merilih, pač pa družno in enotno, saj je uspeh vzgoje in izobraževanja 

v doslednosti in komunikaciji vseh – otrok, staršev, učiteljev in vzgojiteljev.  

 

 

 

Dom Antona Skale stremi k uresničevanju inkluzije, zato poleg uspešnosti, ki je na žalost v šolstvu še 

vedno kot vrednota na prvem mestu, dajemo velik poudarek na vključenosti in dobrem počutju naših 

otrok in mladostnikov. Želimo si strokovno, učinkovito in vsem prijazno ustanovo, ki visoko kotira v 

strokovni in laični javnosti doma ter v tujini. 

 

 

 

                                     

 

Dr. Marica Horvat 
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OSNOVNI PODATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod posluje pod imenom: Dom Antona Skale Maribor (DAS) 

Sedež zavoda: Majcigerjeva ulica 37, 2000 Maribor 

 

Telefon: (02) 429 57 00 

GSM: 040 436 731 

Faks: (02) ) 429 57 01 

E-pošta: dom.antona-skale@guest.arnes.si 

Spletna stran: www.dom-antonaskale.si 

 

Matična številka: 5056705000 

Davčna številka: 99732351 

TRR: 01270-6030264423 

 

Ravnateljica: dr. Marica Horvat 

Telefon: 02 429 57 02 

GSM: 040 997 355 

 

Poslovna sekretarka: Bojana Rojs 

Telefon: (02) 429 57 00 

GSM: 040 436 731 

Svetovalna delavka: Anja Ferlin 

Telefon: (02) 429 57 03  

Zdravstvena služba: Tadeja Kramberger, Franci Harc                                                            

GSM: 040 436 732 

 

Ustanoviteljica DAS-a je Mestna občina Maribor, Odlok o ustanovitvi DAS-a, 

št.: 02800-63/97-07; Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dom Antona Skale Maribor 

(Medobčinski uradni Vestnik, št. 14, 15. 7. 2016). 

 

 

DELOVNI ČAS: 
10.30 – 14.30 
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ORGANIZIRANOST DOMA 

 

Dom upravljata ravnateljica in svet zavoda Doma Antona Skale. 

                                                          

Ravnateljica 

dr. Marica Horvat 

 

 

 

Svet zavoda 

Predstavniki ustanovitelja: 

Sabina Petek, Marjan Korošak, Simon Žvajkar 

Predstavniki staršev:  

Monika Fartek,,Olga Mir Prah, Dragana Guzina 

Predstavniki zavoda:  

Natalija Ekart Misleta, Anja Ferlin, Srečko Reisman, 

Tadeja Kramberger, Jana Mertik 

Svet staršev                                                                                                     Gospodarsko –upravni sektor 

Milena Smodiš, Monika Fartek, Dragana Guzina, 

Viktor Purgaj  

Domska skupnost 

Predstavnik vsake skupine  

 

Pedagoško-strokovni  sektor                                                                    

 

                                                                                                                     

Vzgojne skupine – vzgojitelj/-ice, varuh-negovalec: 

1. Tanja Furek,, varuh-negovalec Zlatko Štramec 

2. Vesna Kolenko, Mihael Reisman  

3 mag. Andrej Kociper, Darja Matko, varuh-negovalec Darinka Gajšek 

4. Matija Pohar 

5. Natalija Ekart Misleta 

Nočno delo: Srečko Reisman 

Svetovalna služba: Anja Ferlin  

Medicinska sestra, tehnik:  

Tadeja Kramberger, Franci Harc    

Knjižničar/ka:  

Danijela Kajzer  

Poslovna sekretarka: Bojana Rojs 

Hišnik: Robert Dobnik 

Ekonomka: Mateja Kramberger 

Kuharici: Zinka Kotnik, Vesna Kurbus 

Pomočnica kuharic: Jana Mertik 

Perica: Darinka Gajšek 

                                                                                Snažilki: Nada Hajnc, Milena Majer 
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PREDSTAVITEV DOMA ANTONA SKALE  

 

Dom Antona Skale Maribor je bil ustanovljen z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Maribor. Pred 

62. leti, davnega leta 1956 je 29 otrok, od teh več kot polovica brez staršev, našlo svoj dom na 

Trubarjevi ulici 15. Pa čeprav v stari patricijski vili, z lončenimi pečmi, ki so gorele le v nekaterih 

prostorih, jim je bilo toplo. Imeli so dom. S srčnostjo in humanostjo Mariborčanov so jim veliko let 

pozneje, leta 1989, zgradili nov dom, v idiličnem okolju s pogledom na Pohorje na eni in nežno 

Pekrsko gorco na drugi strani.  

Danes je Dom Antona Skale lepo urejen, sodoben in prijazen dom za otroke in mladostnike s težavami 

v razvoju, ki zaradi oddaljenosti šole od doma ne zmorejo vsakodnevnih prevozov, zato med tednom 

bivajo pri nas.  

 

Dom otrokom/mladostnikom nudi:  

 celodnevno oskrbo: dnevno in nočno varstvo, 5 zdravih obrokov, pranje, šivanje in likanje, 

 strokoven tretma vzgojiteljev, ki temelji na zmanjšanju otrokovih primanjkljajev in izhaja iz 

potreb posameznika, 

 intenzivno učno pomoč, 

 celodnevno zdravstveno oskrbo in nego, 

 svetovanje in pomoč svetovalne delavke, 

 pomoč pri razvoju otrokovih interesov in močnih strani preko projektov in interesnih 

dejavnosti. 
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PREDNOSTNE NALOGE 

 

Dom opravlja javno službo na področju dejavnosti vzgojnega programa za otroke/mladostnike s 

posebnimi potrebami. Nudi toplo, varno in strukturirano okolje, specialno-rehabilitacijski tretma, 

bivanje in celodnevno oskrbo, zdravstveno nego, učno pomoč, svetovanje in dejavnosti, ki pomagajo 

otrokom/mladostnikom pri njihovem razvoju.   

Dom zaznava novo nastale potrebe okolja in se trudi odzivati nanje (dnevna oskrba po 26. letu starosti 

za osebe z motnjo v razvoju, ki ne morejo biti v varstveno-delovnih centrih, institucionalno bivanje za 

otroke z blažjo motnjo vedenja in čustvovanja, zaposlitveni center), pripravlja programe in išče poti 

za njihovo realizacijo.  

Dom si želi prepoznavnosti doma in v tujini, v laični in strokovni javnosti. Težimo k odličnosti, zato 

sledimo specialno-rehabilitacijski doktrini in iščemo nove pristope, metode in poti za uspešen tretma 

otrok/mladostnikov. Tudi zato v tem šolskem letu uvajamo izboljšave in izvajamo samoevalvacijo v 

okviru projekta Kakovost ter se tudi z mednarodnimi projekti vključujemo, inkluziramo v domači in 

tuji milje. S tem ter s številnimi interesnimi dejavnostmi spodbujamo razvoj otrok/mladostnikov ter 

pri zmanjšujemo njihove primanjkljaje in ovire. 

Temeljni cilji Doma Antona Skale ostajajo enaki kot prejšnje leto in sledijo ciljem za dom 

predpisanega vzgojnega programa in doktrini na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike.  

Sledimo splošnim vzgojno-izobraževalnim ciljem, in sicer v obsegu in na način, ki jih je ob 

upoštevanju posebnih potreb otrok/mladostnikov mogoče uresničevati.  

Zagotovljeno je uresničevanje preventivno socialno-varstvenih in zdravstvenih ciljev. Zagotovljeni so 

ustrezni, sodobno opremljeni bivalni prostori, zdrava prehrana, postali pa smo tudi član mreže Zdrave 

šole. Zagotovljeni so pogoji za učenje in interesno udejstvovanje, ugodna psiho-socialna klima, 

izboljšanje ali vzdrževanje gibalnih in drugih telesnih ali psihičnih funkcij, v primeru somatskih 

bolezni ali obolenj pa ustrezno zdravljenje bolezni in težav (v sodelovanju s splošno medicinsko 

stroko).  

Sledimo osebnostno in socialno vključevalnim ciljem v individualiziranih programih in v letnem 

načrtu ter krepimo otrokovo/mladostnikovo samozavest ter pozitivno afirmacijo tako individualno kot 

skupinsko v interesnih dejavnostih in projektih (inovacijski projekt Z nogometom do pozitivne 

samopodobe, Pridne note korakajo v inkluzijo, Doživljajska pedagogika …), ob čemer 

otroka/mladostnika vključujemo tudi v običajni milje.  
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NAMESTITEV V DOM 

 

V dom se preko komisij za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami namestijo učenci 

in dijaki s posebnimi potrebami z odločbo Zavoda za šolstvo RS. Namestitve otrok in mladostnikov v 

dom ureja svetovalna delavka Anja Ferlin. 

V šolskem letu 2019/2020 je v domu 5 skupin. Otroci/mladostniki obiskujejo Osnovno šolo Gustava 

Šiliha, ICP Maribor, srednjo Lesarsko šolo Maribor in Srednjo gradbeno šolo Maribor. Ob petkih 

odhajajo domov. 

 

SKUPINE 

 

Otroci/mladostniki so razporejeni v 5. skupin: 

 

1. skupina –  vzgojiteljica Tanja Furek in varuh-negovalec Zlatko Štramec 

V začetku tega šolskega leta je v  skupini 6 otrok – 2 deklici in 4 fantje. En fant obiskuje prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, vsi ostali pa obiskujejo posebni program 

vzgoje in izobraževanja na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru. 

 

2. skupina – vzgojitelja Vesna Kolenko in Mihael Reisman 

V 2. skupino je vključenih 5 fantov in 1 deklica. Vsi obiskujejo posebni program vzgoje in 

izobraževanja na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru. 

 

3. skupina – vzgojitelja Darja Matko, mag. Andrej Kociper in varuh-negovalec Darinka Gajšek 

V skupini je 8 mladostnikov, 5 deklet in 3 fantje. Eno dekle obiskuje posebni program vzgoje in 

izobraževanja, 5 jih obiskuje prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

oboji na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru, 2 pa obiskujeta nižje-poklicno izobraževanje na ICP Maribor. 

 

4. skupina – vzgojitelj Matija Pohar 

V 4. skupino je vključenih 8 mladostnikov. Trije obiskujejo Srednjo šolo za prehrano in živilstvo, en 

mladostnik obiskuje Srednjo lesarsko šolo, trije obiskujejo Srednjo gradbeno šolo Maribor, en 

mladostnik pa obiskuje prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom na OŠ 

Gustava Šiliha v Mariboru. 
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5. skupina – vzgojiteljica Natalija Ekart Misleta 

V 5. skupini je nameščenih 10 mladostnic. Vse obiskujejo Srednjo šolo za prehrano in živilstvo v 

Mariboru. 6 jih je vključenih v nižje poklicno izobraževanje, 4 pa obiskujejo poklicno izobraževanje. 

 

DOMSKA SKUPNOST 

 

Domsko skupnost sestavljajo predstavniki otrok/mladostnikov iz posameznih domskih skupin, ki se 

mesečno sestajajo na sestankih domske skupnosti in podajajo predloge za izboljšanje pogojev dela in 

življenja. Domska skupnost ima svojega predsednika, mentorica je svetovalna delavka. 
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ZAPOSLENI  

 

Drugi zaposleni 

Svetovalna delavka: Anja Ferlin, univ. dipl. socialna pedagoginja 

Knjižničarka: Danijela Kajzer,  

Zdravstvena služba: Franci Harc in Tadeja Kramberger, tehnika zdravstvene nege 

Poslovna sekretarka: Bojana Rojs, ekonomistka 

Ekonomka: Mateja Kramberger, ekonomski tehnik 

Hišnik: Robert Dobnik 

Kuharice: Zinka Kotnik, Vesna Kurbus, Jana Mertik 

Čistilke: Nada Hajnc, slaščičarka, in  Milena Majer, trgovka  

Perica: Darinka Gajšek, vzgojiteljica 

Ravnateljica: dr. Marica Horvat, dipl. defektologinja-logopedinja in specialna pedagoginja za motnje 

vedenja in osebnosti. 

 

 

  

  

SKUPINA  VZGOJITELJ/VARUH NEGOVALEC/dokončana izobrazba 

1. skupina  

Tanja Furek, univ. dipl. prof. slovenščine in sociologije, absolvent inkluzivne 

pedagogike 

Zlatko Štramec, varuh-negovalec, pedagoška gimnazija 

2. skupina 
Vesna Kolenko,  prof. matematike in MVO z defektološko dokvalifikacijo 

Mihael Reisman, dipl. šp. vzg. 

3. skupina  

Darja Matko, učiteljica RP z defektološko dokvalifikacijo 

Mag. Andrej Kociper,  

Darinka Gajšek, varuhinja-negovalka, vzgojiteljica predšolske vzgoje 

4. skupina  Matija Pohar, prof. nemščine, absolvent inkluzivne pedagogike 

5. skupina Natalija Ekart Misleta, prof. sociologije in zgodovine, mag. prof. inkluzivne pedagogike 

Nočni 

vzgojitelj 
Srečko Reisman, učitelj zgodovine in sociologije z defektološko dokvalifikacijo 
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STIKI MED STARŠI IN DOMOM 

 

Vse skupine so si v svojih načrtih zadale cilj – sodelovanje s starši, enakemu cilju pa sledita tudi 

svetovalna in zdravstvena služba. 

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje oblike sodelovanja: 

Formalne oblike: 

o roditeljski sestanki (september, januar, junij), 

o delavnice, 

o skupna izobraževanja, 

o pogovorne ure vsak prvi petek v mesecu (na individualnih razgovorih vzgojitelj seznani 

starše z učno-vzgojnim uspehom ter o lastnostih in posebnostih otroka/mladostnika), 

o pisna sporočila (vabila, obvestila, pisma), 

o svet staršev (v svetu staršev so predstavniki staršev, ki zastopajo njihove skupne interese). 

 

Neformalne oblike: 

o družabne prireditve, 

o telefonski pogovori med starši in strokovnimi delavci, 

o obiski staršev v domu, 

o starši vodijo ali sodelujejo v interesnih dejavnostih, projektih, 

o elektronska komunikacija. 
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SVETOVALNA SLUŽBA 

 

V domu je zaposlena univ. dipl. socialna pedagoginja Anja Ferlin. 

Svetovalno delo v domu se nanaša na področja, ki so opredeljena v smernicah svetovalnega dela. V 

prvi vrsti izhaja iz potreb otrok in mladostnikov, potreb staršev in potreb vzgojiteljev. 

Na področju učenja in poučevanja svetovalna služba izvaja, spremlja in pomaga pri učenju, sodeluje z 

vsemi akterji učnega procesa, sodeluje pri pripravi, izvedbi in evalvaciji individualiziranega programa 

za slehernega otroka in pomaga pri projektih ter v proces vzgoje in izobraževanja vključuje 

prostovoljce. 

 

Na področju domske kulture, vzgoje, klime in reda so načrtovane številne dejavnosti v obliki skupnih 

delavnic, druženj, ki pripomorejo k izboljšanju le-teh. 

Na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja se vključuje predvsem z individualnimi 

razgovori. Izvaja glasbene delavnice, delavnice za dvig pozitivne samopodobe in gibalne aktivnosti. 

Pomaga pri reševanju socialno-ekonomskih stisk naših otrok/mladostnikov ter skrbi za prijetnost  

bivanja ter vključenost slehernega v dom. Z načrtovanimi aktivnostmi (Dan odprtih vrat, predstavitve 

doma po šolah v sklopu informativnih dni …) promovira dom.  
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ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

V domu sta zaposlena dva zdravstvena delavca, ki sta na voljo otrokom in staršem vsak delovni dan 

od 6. do 21. ure. 

Zdravstvena delavca skrbita za zdravstveno stanje otrok in mladostnikov ter jih spremljata na različne 

preventivne in specialistične preglede. Organizirata obiske drugih zdravstvenih delavcev.  

Zdravstvena služba v domu zagotavlja: 

o izvajanje rednih terapij po navodilu zdravnika, 

o ustrezno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, 

o organizacijo preventivnih pregledov, 

o organizacijo sistematskih pregledov, 

o timsko delo v procesu zdravstvene nege, 

o zdravo prehrano in vzgajanje prehranjevalnih navad pri gojencih, 

o osveščanje otrok/mladostnikov, ki imajo zdravniško predpisane diete, 

o organizacijo in vključevanje otrok na letovanja, 

o zaupnost podatkov o zdravstvenem stanju gojencev. 

 

V domu imamo urejeni dve bolniški sobi, v katerih poskrbimo za vse otroke in mladostnike, ko ti 

potrebujejo počitek in zdravstveno nego, poskrbimo pa tudi za njihov odhod na bolnišnično zdravljenje 

in spremljamo njihovo okrevanje. 

Sodelujemo z zunanjimi zdravstvenimi ustanovami in si prizadevamo za čim tesnejše stike s starši. 

Vsaka informacija o zdravstvenem stanju otroka je pomembna, zato sta sestra Tadeja in zdravstveni 

tehnik Franci staršem in otrokom vedno dosegljiva v domski ambulanti, ki jo najdete v 1. nadstropju 

našega doma, ter na telefonski številki: 02 42 95 700. 
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DOMSKA PREHRANA 

 

Zdravje je največja vrednota, zato je potrebno, da se prehranjujemo zdravo in pravilno. 

 

Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Za otroke/mladostnike 

pripravljamo še kosilo, popoldansko malico in večerjo. Po priporočilu osebnega zdravnika 

pripravljamo tudi dietno prehrano. Kuhamo raznovrstno hrano. 

 

Jedilnike pripravljajo kuharice, zdravstvena služba in otroci/mladostniki. Jedilniki so vidni na oglasni 

deski v jedilnici in na spletni strani doma. 

 

 

 

ČAS OBROKOV: 

ZAJTRK od 600 do 730 

KOSILO od 1330 do1500 

MALICA od 1500 do1530 

VEČERJA od 1800 do 1900 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

Otroci in mladostniki izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Tako razvijajo svoje 

interese in krepijo močna področja, hkrati pa z interesnimi dejavnostmi sledijo viziji in ciljem 

vzgojnega dela. 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI IN MENTORJI V DOMU: 

o USTVARIMO ZGODBO: Tanja Furek, Anja Ferlin, Darinka Gajšek 

o ZGODOVINSKO - TURISTIČNI KROŽEK: Natalija Ekart Misleta 

o PEŠ DO ZDRAVJA: Darja Matko, Tadeja Kramberger 

o PRIDNE NOTE: Zlatko Štramec 

o LIKOVNO USTVARJANJE: Danijela Kajzer 

o FOTOGRAFSKI KROŽEK: mag. Andrej Kociper 

o DOMSKI KINO: Vesna Kolenko 

o KOLESARSTVO: Srečko Reisman, Vesna Kolenko, Mihael Reisman 

o NOGOMET: Mihael Reisman 

o PLAVANJE: Mihael Reisman, Franci Harc 

o BORILNE VEŠČINE: Mihael Reisman 

o CODA: Zlatko Štramec 
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SKUPNE AKTIVNOSTI V DOMU 

 

Namen skupnih aktivnosti v domu je sodelovanje med otroki/mladostniki, zaposlenimi, starši in 

okoljem.  

 

Cilj teh aktivnosti je dvigniti kakovost dela in življenja v domu ter omogočiti otrokom/mladostnikom 

integracijo/inkluzijo v ožje in širše okolje. 

 

Tudi letos bomo intenzivno odhajali v bližnje in širše okolje, kar bo nekoliko odvisno tudi od povabil. 

 

o Skupine pripravljajo doživljajsko pedagogiko oziroma letovanje izven doma.  

o V maju 2020 bomo ponovno, v središču Maribora, izvedli mednarodni projekt Pridne note. 

o Božično – novoletni obisk otrok/mladostnik ene izmed evropskih prestolnic 

o Zdrav dom 

o Dan zdrave šole 

o Organizacija nogometnega turnirja »Dobri asi« za vzgojne zavode otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami v Sloveniji 

o Organizacija vseslovenskega druženja zavodov za otroke s posebnimi potrebami »Igre dobre 

volje« 

o Povabi sošolca: Otroci bodo povabili sošolca ali sošolko, da z njimi, v skupini, preživi  en dan 

- od prihoda v dom, do večerje. Sodeluje z njimi pri vseh aktivnostih, od učne ure prostega časa 

in usmerjene zaposlitve. 

o Strokovni aktivi načrtujejo tudi družabna srečanja v domu: spoznavno prireditev, prihod 

Miklavža, božično – novoletni bazar in božično-novoletno prireditev s starši in nekdanjimi 

delavci doma ples, prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, pustovanje, zaključno 

prireditev. 

o Načrtuje se strokovna ekskurzija v eno izmed razvitih evropskih držav, kjer bi se seznanili z 

inkluzijo oseb s posebnimi potrebami, z načini vključevanja, predvsem na trg dela… 

o Če bodo finančna sredstva, bomo organizirali skupinsko doživljajsko pedagogiko vseh 

otrok/mladostnikov. 
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PROJEKTI 

 

PRIDNE NOTE »korakajo v inkluzijo«  

V domu Antona Skale Maribor bomo organizirali in izvedli glasbeni mednarodni projekt Pridne note. 

Z domskimi otroci se bomo naučili najmanj dve slovenski ljudski pesmi. K sodelovanju bomo povabili 

tudi druge ustanove, podobne našem domu, in sicer iz Srbije, Makedonije, Bosne in seveda tudi iz 

Slovenije. V projektu bo vsaka ustanova predstavila najmanj dve ljudski pesmi iz svojega okolja, ki 

jih bodo udeleženci projekta predstavil na svoj način – s petjem, plesom, igranjem na inštrumente ali 

kako drugače. Vabljene bodo tudi redne osnovne šole in vrtci, tako da bodo imeli vsi sodelujoči 

možnost prepoznati in sprejemati drugačnost, kar je tudi glavni namen projekta. Vsaka ustanova se bo  

pripravljala na svoj način, na koncu pa bo izvedena skupna javna prireditev, na kateri se bodo 

predstavili vsi sodelujoči. 

 

 

 

MREŽA ZDRAVIH ŠOL – ZDRAVI DOM  

V šolskem letu  2019/2020 je osrednja tema duševno zdravje, prehrana in gibanje (področje skrbi zase 

in razvijanje delovnih navad, področje usmerjenih zaposlitev, delovne vzgoje in aktivnega preživljanja 

prostega časa). 
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S KOLESOM PO ZDRAVJE (vodja: Srečko Reisman) 

Človeški organizem je sestavljen tako, da kvalitetno deluje le takrat, kadar je človek telesno aktiven. 

Za dobro funkcioniranje je potrebno stalno obremenjevanje srca, ožilja, mišic, skeleta in živčnega 

sistema.  

Vožnja s kolesom je tista telesna aktivnost, ki se uvršča med najbolj koristne. Vožnja s kolesom v 

pokrajini pomeni pestrost in izvirno doživetje, saj se teren in kraji med vožnjo ves čas spreminjajo. 
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DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA 

Metoda doživljajske pedagogike se redno uporablja kot oblika pomoči otrokom in mladostnikom pri 

težavah v socialni integraciji. Razpoznavna je skozi načrtovane pedagoške aktivnosti in reflektirana 

skozi doživetja, izkušnje in spoznanja. Merila, ki zagotavljajo kakovost izvajanja projektov, so: 

značilnosti osebe doživljajskega pedagoga, obvladanje doživljajsko pedagoških znanj, pedagoško-

psihološka usposobljenost (empatičnost, posluh za pogovore, razvit občutek za signale v zvezi s 

skupinsko dinamičnimi in individualnimi procesi, fleksibilnost, poznavanje posebnosti ciljnih skupin, 

velik izbor iger, delavnic, vaj in obvladovanje športnih zvrsti), podajanje jasnih neinstitucionalnih 

vlog, visoka mera varnostne orientacije, veščina vodenja tesnih in intenzivnih odnosov, dobra 

pripravljenost in uigran team. Projekt mora biti izpeljan v metodičnem zaporedju. (Mitja Krajnčan: 

Doživljajska pedagogika; metoda, moda ali kaj več?, Socialna pedagogika, št. 2, str. 135). 

 

 

 

MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2019/2020 (vodja: Natalija Ekart Misleta, Anja Ferlin) 

Tudi letos se bodo naši mladostniki in mladostnice preizkusili v raziskovanju naravnih in kulturnih 

lepot naše prelepe Slovenije. Na podlagi videnega se bodo odločili za določeno zgodovinsko temo, ki 

jo bodo podrobno raziskali, di jo podrobno ogledali na terenu, jo predstavili v raziskovalni nalogi in le 

to poskušali čim bolj uspešno zagovarjati na zagovoru v okviru projekta Mladi za napredek Maribora. 
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TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – 34. festival turizma (vodja: Anja Ferlin, Natalija Ekart 

Misleta) 

V okviru domskih dejavnosti in aktivnosti si ogledamo lepote bližnje in daljne okolice, zato smo se 

odločili, da k ogledu teh lepot povabimo še druge. Ob razmišljanju, na kak način privabiti 

posameznika, da si ogleda določeno naravno ali kulturno znamenitost, se prelevimo v prave turistične 

vodiče in kot nalašč se nam je ponudila priložnost, da svoje sposobnosti predstavimo tudi v okviru 

festivala Turizmu pomaga lastna glava, kjer smo lansko leto bili več kot uspešni. 
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IZVLEČEK HIŠNEGA REDA 

 

Splošno o hišnem redu v domu 

Dom je odprt od ponedeljka od 5.00 do petka do 17.00. V nedeljo se dom odpre ob 18.00.  Za drugačne 

potrebe staršev je potreben dogovor v začetku šolskega leta. 

Otroci in mladostniki vstajajo med 6.30 in 7.00, poskrbijo za jutranjo higieno in zajtrkujejo. V šolo 

gredo ob 7.45 oz. v skladu z zapisom matičnih vzgojiteljev v zvezek sporočil. Za pravočasno zbujanje 

sta odgovorna nočna vzgojitelja. 

Po vrnitvi iz šole je kosilo po določenem redu. Po kosilu je čas za počitek, sprostitev, spontane igre in 

razvedrilo. 

Učna ura je od 16.00 do 17.30. 

Po učni uri je malica, nato sledijo različne usmerjene zaposlitve, individualno delo in interesne 

dejavnosti.  

Večerja in po njej osebna higiena, urejanje bivalnih prostorov, garderob, menjava perila, umirjene 

zaposlitve, ogled TV, poslušanje glasbe in priprava na počitek. 

Predviden počitek za mlajše otroke je ob 20.00, za starejše ob 21.00, možni so manjši dogovori, vendar 

ne na škodo ostalih otrok v domu. 

 

Uporaba telefona v domu: 

o domski telefon – otroci in mladostniki ga smejo uporabljati le z dovoljenjem vzgojitelja, 

o mobilni telefoni – izključeni med učno uro in v večernem času: po 20.00 oz. 21.00, 

o starši kličejo otroke med 12.00 in 14.00 ter med 18.00 in 20.00, 

o obiski v domu so dovoljeni v popoldanskem času, vendar ne med učno uro in ne po 20.00. 

 

Nadzor v domskih prostorih izvajajo: 

o vzgojitelji, varuhi-negovalci, svetovalna služba in zdravstveni delavci za otroke in 

mladostnike, ki bivajo v domu. V nadzor se lahko vključujejo tudi ostali zaposleni v domu, ki 

obveščajo prej navedene delavce o pomembnih informacijah. 

 

Hranjenje garderobe otrok in mladostnikov: 

o otroci hranijo svojo garderobo v osebnih omarah, razen vrhnjih oblačil (vetrovke, bunde, 

plašči), ki se hranijo na obešalnikih pri skupinah, ter čevljev, ki se hranijo v prostorih za čevlje 

v omarah za vsako skupino; 



DOM ANTONA SKALE 2019/2020 
 

23 
 

 

o na policah pri vhodu se hranijo čevlji in copati le za krajši čas, vsak večer pa se mora obutev 

shraniti v za to namenjene prostore in omare; 

o spodnje perilo in nekatera vrhnja oblačila se hranijo praviloma v pralnici, kjer se tudi dnevno 

oddajo v pranje. 

 

Dežurstvo strokovnih delavcev in otrok/ mladostnikov: 

o dežurstvo strokovnih in drugih delavcev je opredeljeno v prvi točki tega dokumenta, 

o dežurstvo otrok in mladostnikov se izvaja v skupinah – kot odgovornost za ureditev svojih 

prostorov, srednješolci dežurajo v jedilnici pri zajtrku. 

 

Varovanje in nadzor vstopa v dom: 

o varovanje se uredi z zapiranjem vhodnih vrat, 

o v času od 20.00 do 7.45 so vhodna vrata zaklenjena, 

o v prostorih doma in na domskem področju veljajo vse pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v 

Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS, 75/04).  

 

Domsko območje 

Kot domsko področje se štejejo vsi domski prostori in okolica doma, kamor sodijo domsko dvorišče 

in zelene igralne površine do žive meje na južni in severni strani, na zahodni strani pa zelenice vključno 

s področjem VILE RUSTIKE. Sem sodijo tudi asfaltirane površine od vhoda v dom do OŠ Gustava 

Šiliha, asfaltirana športna igrišča ter asfaltirane dovozne poti ob živi meji na severni strani in parkirišče 

na severozahodni strani doma. 


