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Zbrala in na podlagi LDN 2020/2021 uredila:  

dr. Marica Horvat, ravnateljica in Bojana Rojs, tajnica 

 

 

 

Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/2006) in Pravilnika o publikaciji o 

osnovni šoli (Ur. list RS, št. 29/1996, 65/2000); s spremembo Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 

št. 87/2011) predstavitev zavoda v obliki tiskane publikacije ni več obvezna. 

 

Maribor, september 2020 
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VIZIJA IN POSLANSTVO DOMA ANTONA SKALE 

 

»Življenje je kot prekratka odeja. 

Če jo potegneš gor, te zebe v noge, 

če jo potegneš dol, ti piha za vrat; 

toda vedri ljudje 

potegnejo kolena k sebi 

in noč preživijo zelo udobno.« 

                        (Marion Howard) 
 

Pogosto s svetom, v katerem živimo nismo najbolj zadovoljni. Nekje globoko v srcu želimo svet 

spremeniti na bolje, ga napraviti lepšega zase in za druge. Tisti, ki bi ga lahko spremenili, nimajo te 

potrebe, sami nimamo moči. Toda spremenimo lahko, kar se da. In tega je veliko. Tako kot pravi 

zgornji  verz, da v vsem najdemo rešitev in nekaj dobrega, tudi v času, ko nosimo maske in med sabo 

držimo distanco.  

 

 

 

Napredek vsakega in vseh, medsebojno spoštovanje in skrb za dobro počutje so naša osnovna vodila. 

Za nikogar nam ni vseeno, vsak posameznik nam je izjemno dragocen in skupaj si prizadevamo za 

čim boljši uspeh in napredek na vseh področjih dela in življenja. 

                  Dr. Marica Horvat 
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OSNOVNI PODATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod posluje pod imenom: Dom Antona Skale Maribor (krajše 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 

 

Tajnica: Bojana Rojs 

Telefon: (02) 429 57 00 

 

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: 

10.45 – 14.45 
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ORGANIZIRANOST DOMA 

 

V DAS so zaposleni vzgojitelji, specialni in rehabilitacijski oziroma inkluzivni pedagogi, ki vodijo vzgojne skupine od 

šest do dvanajst otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami. Pomaga jim varuh-negovalec, v oporo vsem pa je svetovalna 

in zdravstvena služba, drugi strokovni delavci in administrativno tehnično osebje. 

Dom upravljata ravnateljica in svet zavoda Doma Antona Skale, starši so organizirani v svetu staršev. 
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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.   

Temeljni cilji Doma Antona Skale 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, smo član mreže Zdrave šole. 

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

prizadevamo si za 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. 

Vzgojna prizadevanja strokovnega kadra so usmerjanja k privzgoji samostojnosti in zmanjšanju 

primanjkljajev in ovir pri otrocih/mladostnikih. 
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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 2020/2021 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, varuh-negovalec Darinka Gajšek 

V 1. skupino je vključenih 7 otrok, 4 deklice in 3 dečki. Vsi obiskujejo posebni program vzgoje in 

izobraževanja na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru. 

 

2. SKUPINA – vzgojitelj/ica Darja Matko in Andrej Kociper 

V 2. skupino je vključenih 7 otrok, od tega je 1 deklica in 6 fantov. Trije obiskujejo posebni program, 

v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom na OŠ Gustava Šiliha v 

Mariboru je vključen en učenec, trije pa so vključeni v srednjo in poklicno gradbeno šolo. 

 

3. SKUPINA – vzgojitelj/ica Matija Pohar, Sanja Vreča 

V 3. skupino je vključenih 10 (deset) mladostnikov. Štirje mladostniki obiskujejo Srednjo šolo za 

prehrano in živilstvo, program pomočnik v biotehniki in oskrbi – nižje poklicno izobraževanje. Srednje 

poklicno izobraževanje programa pek in mesar, obiskujejo štirje mladostniki. Dva mladostnika 

obiskujeta Srednjo gradbeno šolo, program zidar – srednje poklicno izobraževanje  

 

4. SKUPINA – vzgojiteljica Vesna Kolenko, Nino Horvat Jergovič 

V 4. skupino je vključenih 10 otrok/mladostnikov. En fant obiskuje PP VIZ in dva OŠ PP z NIS  na 

OŠ Gustava Šiliha Maribor. Pet mladostnic obiskuje nižje poklicno izobraževanje, program Pomočnik 

v biotehniki in oskrbi, dve mladostnici pa obiskujeta srednje poklicno izobraževanje smer Pek. Vse 

srednješolke obiskujejo Izobraževalni center Piramida, Srednjo šolo za prehrano in živilstvo. 

 

 

5. SKUPINA – vzgojiteljica Natalija Ekart Misleta, Nino Horvat Jergovič 

V 5. skupino je vključenih šest deklet, starih od trinajst do devetnajst let. Obiskujejo O.Š. P.P. Gustava 

Šiliha Maribor in IC Piramida, Srednjo šolo za prehrano in živilstvo, program pomočnik v biotehniki 

in oskrbi – nižje poklicno izobraževanje oziroma srednje poklicno izobraževanje, program pek ali 

slaščičar.  

 

 

 

 

 



DOM ANTONA SKALE 2020/2021 
 

10 
 

 

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 

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

Tajnica: Bojana Rojs, dipl. ekonomistka 

Računovodkinja: Forbes. Beti Forstner s.p.  

Ekonomka: Mateja Kramberger, ekonomski tehnik 

Hišnik: Iztok Očkerl 

Kuharice: Zinka Kotnik, Vesna Kurbus, Jana Mertik 

Čistilke: Nada Hajnc, slaščičarka in  Karmen Krajnc 

Perica: Aleksandra Purg, slaščičarka 

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, mag. prof. inkluzivne pedagogike 

Darinka Gajšek, varuhinja-negovalka, vzgojiteljica predšolske vzgoje 

2. skupina 

Darja Matko, učiteljica razrednega pouka z defektološko dokvalifikacijo 

Mag. Andrej Kociper, univ. dipl. organizator  s specialno-pedagoškim izpopolnjevanjem 

za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami 

3. skupina  
Matija Pohar, mag. prof. inkluzivne pedagogike 

Sanja Vreča, mag. prof. inkluzivne pedagogike 

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

Nino Horvat Jergovič, mag. zgodovine 

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.  

 

 

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, 
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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. 

 

 

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. 
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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: 

 ZGODOVINSKO - TURISTIČNI KROŽEK: Natalija Ekart Misleta 

 SVET IGRAČ: Natalija Ekart Misleta 

 RAČUNALNIŠTVO: mag. Andrej Kociper 

 DOMSKI KINO: Nino Horvat Jergovič 

 KOLESARSTVO: Vesna Kolenko, Andrej Kociper, Darinka Gajšek 

 PLAVANJE: Vesna Kolenko, Franci Harc 

 PEŠ BUS: Tadeja Kramberger, Darja Matko 

 GLEDALIŠKA IGRA: Tanja Furek, Anja Ferlin 

 NOGOMET: Matija Pohar 

 POTEPI PO SLOVENSKIH MESTIH: Nino H. Jergovič  

(Kulturna in zgodovinska dediščina) 

 PRIDNE NOTE: Anja Ferlin 

 LITERARNO-PRAVLJIČNI KROŽEK: knjižničarka 

 ŠPORTNI KROŽEK: Sanja Vreča 

 VRTIČKARJI: Mateja Kramberger, Vesna Kolenko 

 BORILNI ŠPORT: Barada center 

 IGRANJE NA INŠTRUMENT: Center CODA 
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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 načrtujemo skupne prireditve in radi bi obiskali čim več krajev, prireditev, dogodkov, a je 

realizacija odvisna od stanja v državi in od nevarnosti širjenja virusa COVID-19. 

 Skupine pripravljajo doživljajsko pedagogiko oziroma izlete izven doma.  

 V maju 2021 načrtujemo mednarodni projekt Pridne note. 

 Božično – novoletni bazar. 

 Božično – novoletni ogled ene izmed evropskih prestolnic (Budimpešta). 

 Dan zdrave šole. 

 Trajnostna mobilnost v vrtcih in OŠ. 

 Strokovni aktivi načrtujejo tudi družabna srečanja v domu: spoznavno prireditev v skladu z 

navodili NIJZ, prihod Miklavža, božično – novoletni bazar in božično-novoletno prireditev s 

starši in nekdanjimi delavci doma, prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, 

pustovanje,valentinov ples,  škratovanje, zaključna prireditev. 

 Organizacija državnih iger: Igre dobre volje. 

 Državno tekmovanje v nogometu: Dobri asi (organizacija). 

 Pohod na Pekersko Gorco skupaj s starši. 

 Noč z lučkami na Piramidi. 

 

PROJEKTI 

 

NAJBOLJŠE PECIVO (vodja projekta: Vesna Kolenko in Nino Horvat Jergovič) 
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PRIDNE NOTE KORAKAJO V INKLUZIJO (vodja projekta: Anja Ferlin) 

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

s ciljem, da z glasbo, pesmijo in plesom prispevamo k bolj strpni, tolerantni družbi, ki sprejema 

drugačnost. 

 

 

DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA (mentorji so vzgojitelji skupin) 

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.  
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RAZISKOVALNA NALOGA - MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2020/2021 (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, si 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. 

 

TURISTIČNA NALOGA - TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – festival pod naslovom 

MOJ KRAJ MOJ CHEF (vodja: Anja Ferlin, Natalija Ekart Misleta) 

Letos bomo za festival pripravili nekaj sladkega, značilnega za okolico Pohorja in s tem za naš Dom 

Antona Skale, ki stoji pod Pohorjem. Za pripravo jedi bomo uporabili sestavine lokalnih pridelovalcev, 

za piko na i pa bomo dodali še čudežni zeliščni napitek, za katerega bomo sestavine nabrali kar na 

našem domskem vrtičku. 

 

 

IGRE DOBRE VOLJE – srečanje vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov za otroke/mladostnike s 

posebnimi potrebami v državi (vodja: Srečko Reisman, Sanja Vreča, Tanja Furek). 
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 DOBRI ASI – je srečanje otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami v Sloveniji, ki se med sabo 

pomerijo v nogometu, sledi pa družabno srečanje. Projekt se je začel v okviru inovacijskega projekta 

Z žogo do pozitivne samopodobe pod okriljem ZRSŠ. Vodja je bil vzgojitelj Srečko Reisman. Projekt 

se je iztekel, a ne zaključil, saj vsako leto druga vzgojno izobraževalna ustanova organizira srečanje 

Dobri asi. V tem šolskem letu je organizator DAS (Matija Pohar, Nino H. Jergovič, Vesna Kolenko). 

 

MODRA VRTNICA – slaščičarnica, kjer otroci/mladostniki dobijo prve delovne izkušnje za 

poznejšo vključitev na trg dela s ciljem vključenosti v okolje in s tem omogočanja enakih možnost in 

pravic. Otroci z mentorjem pripravljajo dnevno slaščico in zdrave napitke, saj smo v projektu Zdrave 

šole. 

 

 
 

ZDRAVA ŠOLA (vodja: Tadeja Kramberger) 

Letošnja rdeča nit slovenske mreže zdravih šol je »Čas za zdravje je čas za nas«, ki ga bomo skušali 

krepiti s pomočjo različnih aktivnosti. V to je vključen tudi tradicionalen slovenski zajtrk. 

 
TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH  (vodja: Anja Ferlin, sodelujejo vsi 

vzgojitelji) 

 

S tem projektom želimo prispevati k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol in 

vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja 

otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. 
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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 samo za tiste 

mladostnike, ki ne morejo priti v ponedeljek zjutraj.  Otroci in mladostniki vstajajo med 5.30 in 7.00, 

poskrbijo za jutranjo higieno in zajtrkujejo. Za pravočasno zbujanje je odgovoren nočni vzgojitelj. 

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, individualni pogovori 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: 

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

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

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

• obiski v domu so dovoljeni v popoldanskem času, vendar ne med učno uro in ne po 20.00. 
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Nadzor v domskih prostorih izvajajo: 

• 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: 

• 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; 

• 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; 

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

oddajo v pranje. 

 

Dežurstvo strokovnih delavcev in otrok/ mladostnikov: 

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

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

prostorov, srednješolci dežurajo v jedilnici. 

 

Varovanje in nadzor vstopa v dom: 

• varovanje se uredi z zapiranjem vhodnih vrat, 

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

• 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. 

 

Opomba: v času korona virusa je hišni red spremenjen in se upoštevajo vsakokratna navodila MIZŠ 

in NIJZ. 

Vrata doma so ves čas zakljenjena in v dom vstopajo samo zaposleni ter otroci/mladostniki.  
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