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VIZIJA 
 

S srcem, glavo in rokami bomo skrbeli za zdrav in celosten razvoj vsakega 
posameznika. 
 

KO HODIŠ, POJDI ZMERAJ DO KONCA. 

SPOMLADI DO ROŽNE CVETICE, 

POLETI DO ZRELE PŠENICE, 

JESENI DO POLNE POLICE, 

POZIMI DO SNEŽNE KRALJICE, 

V KNJIGI DO ZADNJE VRSTICE, 

V ŽIVLJENJU DO PRAVE RESNICE, 

V SEBI DO RDEČICE ČEZ ENO IN DRUGO LICE. 

 

                                        A ČE NE PRIDEŠ NE PRVIČ NE DRUGIČ 
 

                                            DO KROVA IN PRAVEGA KOVA, 
 

                                                                 POSKUSI: 
 

                                                                  VNOVIČ 
 

                                                                 IN ZOPET 
 

                                                                IN ZNOVA. 
(Tone Pavček) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IME IN PRIIMEK 

 

____________________________________________ 
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1 PREDGOVOR RAVNATELJA 
 

Drage sodelavke in sodelavci, otroci in mladostniki, spoštovani starši! 
 

Znova je pred nami novo šolsko leto, ki s sabo prinaša nove izzive, nove naloge in s tem 

nove priložnosti za dokazovanje in uspehe. 

Naše poslanstvo in vizija Mladinskega doma Maribor kot celote je pomoč otrokom in 

mladostnikom. Poklic, ki smo si ga izbrali, terja veliko potrpežljivosti in strpnosti ter 

strokovnosti. Z veseljem ga opravljamo. Otroci in mladostniki, ki so nam bili zaupani, so 

prinas deležni vse strokovne in človeške pomoči, kar jo premoremo. Trudimo se, da bi 

zrasli v poštene, odgovorne, olikane in pozitivno naravnane ljudi.  

Delo organiziramo tako, da lahko vsak najde svoje močno področje, pri katerem lahko 

doživi uspeh glede na svoje sposobnosti. Skupine so organizirane tako, da so vsi 

posamezniki pomembni členi skupnosti, v katero spadajo.  

Mladinski dom Maribor s svojim dosedanjim delom in strokovnimi prizadevanji potrjuje, da 

je vodilna institucija za obravnavo otrok in mladostnikov s čustveno-vedenjskimi težavami 

na svojem območju. 

Tudi v šolskem letu 2020/21 bomo nadaljevali v zaupanju v svoje strokovne in človeške 

lastnosti. Vsi skupaj pa bomo prispevali k celoti Mladinskega doma Maribor. 

Naj bo uspešno, srčno in pozitivno! 

 

Milan Došen 
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2 OSNOVNI PODATKI  

 
MLADINSKI DOM MARIBOR 
 

Ulica Saše Deva 21 

 

2000 MARIBOR 

 

Tel. št.: 02 333 35 00 Št. faksa: 02 333 35 02 

 

 

Elektronski naslov: mladinski.dom-maribor@guest.arnes.si 

 

Spletna stran: www.mladinski-dom-mb.si 

 

Davčna številka: 95581537 

 

Matična številka: 5050448000 

 

Transakcijski račun: 01100-6030690241 

 

 

Ravnatelj: Milan Došen 

 

Poslovne sekretarke: Barbara Hübl, Verica Zemljak, Nataša Gonza 

 

Računovodji: Darja Topolovec, Marko Podrzavnik 

 

Računalnikarja: mag. Bojan Alatič, Dragana Prepelič 

 

 

Uprava Mladinskega doma Maribor 
• Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 02 333 35 00, št. faksa: 02 333 35 02 

• Elektronski naslov: mladinski.dom-maribor@guest.arnes.si 

 

Stanovanjska skupina I: 
• Koprska 10, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 02 333 35 05 

• Št. faksa: 02 333 35 06 

• Elektronski naslov: enota1.md-mb@guest.arnes.si 

 

 

 

mailto:mladinski.dom-maribor@guest.arnes.si
mailto:enota1.md-mb@guest.arnes.si
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Stanovanjska skupina II: 

• Letonjeva 3, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 02 429 41 80 

• Elektronski naslov: enota2.md-mb@guest.arnes.si 

 

 

Stanovanjska skupina III: 
• Letonjeva 5, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 02 429 41 85 

• Elektronski naslov: enota3.md-mb@guest.arnes.si 

 

Stanovanjska skupina IV: 
• Streliška cesta 29, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 02 621 04 33, 040 227 208 

• Elektronski naslov: enota4.md-mb@guest.arnes.si 

 

Stanovanjska skupina V: 
• Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 02 333 35 01 

• Elektronski naslov: enota5.md-mb@guest.arnes.si 

 

Stanovanjska skupina VI: 
• Ljubljanska cesta 1, 3320 Velenje 

• Tel. št.: 051 207 520 

• Elektronski naslov: enota-velenje1.md-mb@guest.arnes.si 

 

Stanovanjska skupina VII: 
• Ulica Moše Pijada 23 b, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 040 361 368 

• Elektronski naslov: enota7.md-mb@guest.arnes.si 

 

Stanovanjska skupina VIII: 
• Lorgerjeva ulica 3, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 040 525 724 

• Elektronski naslov: enota8.md-mb@guest.arnes.si 

 

Stanovanjska skupina IX - Španova kmetija: 
• Moščanci 68, 9202 Mačkovci (Goričko) 

• Tel. št.: 040 861 805 

• Elektronski naslov: spanova-kmetija.md-mb@guest.arnes.si 

 

Stanovanjska skupina X: 
• Stari trg 25, 3320 Velenje 

• Tel. št.: 040 330 138 

• Elektronski naslov: enota-velenje2.md-mb@guest.arnes.si 

 

mailto:enota2.md-mb@guest.arnes.si
mailto:enota3.md-mb@guest.arnes.si
mailto:enota4.md-mb@guest.arnes.si
mailto:enota5.md-mb@guest.arnes.si
mailto:enota-velenje1.md-mb@guest.arnes.si
mailto:enota7.md-mb@guest.arnes.si
mailto:enota8.md-mb@guest.arnes.si
mailto:spanova-kmetija.md-mb@guest.arnes.si
mailto:enota-velenje2.md-mb@guest.arnes.si
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Poldnevni program: 
• Krekova ulica 26, 2000 Maribor 

• Tel. št.: 031 874 889 

• Elektronski naslov: poldnevniprogram.md-mb@guest.arnes.si 

 

Vzgojne skupine v Slivnici pri Mariboru: 
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas 

• Tel. št.: 02 604 02 92, št. faksa: 02 604 02 90 

• Elektronski naslov: vzgojitelji.md-mb@guest.arnes.si 

 

• I. vzgojna skupina: 02 604 02 94, 051 234 393 

• II. vzgojna skupina: 040 801 623 

• III. vzgojna skupina: 040 531 271 

 

Mladinsko stanovanje za fante: 
• Ulica Heroja Jevtiča 2, 2000 Maribor 

 

Mladinsko stanovanje za dekleta: 
• Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poldnevniprogram.md-mb@guest.arnes.si
mailto:vzgojitelji.md-mb@guest.arnes.si
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3 PREDSTAVITEV MLADINSKEGA DOMA MARIBOR 
 

Mladinski dom Maribor je organiziran v deset stanovanjskih skupin, tri vzgojne skupine, 

enoto poldnevnega programa in dve mladinski stanovanji, enote pa se nahajajo na 

trinajstih lokacijah. Namenjen je otrokom in mladostnikom, dekletom in fantom, v starosti 

od 8 do 18 let in več, ki imajo čustvene in vedenjske težave in iz različnih razlogov ne 

morejo živeti s starši v matičnih družinah. Običajno imajo nizko samopodobo in imajo 

težave pri vključevanju v običajno življenjsko sredino. V Mladinskem domu Maribor 

ostajajo otroci in mladostniki toliko časa, da zaključijo vzgojno-izobraževalni proces. 

 

Življenje v Mladinskem domu Maribor nudi otrokom in mladostnikom osnovno oskrbo, 

pomoč pri vzgoji in izobraževanju in omogočanju kvalitetnega preživljanja prostega časa. 

 

Delo v domu je usmerjeno v otroka in mladostnika, v upoštevanje in zadovoljevanje 

njegovih individualnih potreb, želja in možnosti. Vzgojitelji in gospodinje s svojo 24-urno 

prisotnostjo skozi vse leto zagotavljajo izvajanje vzgojnega procesa. Način življenja in dela 

je usklajen z načeli samoorganizacije. Široka paleta strokovnih prijemov ter osebna 

angažiranost vzgojiteljev ustvarjajo življenje Mladinskega doma Maribor. 

 

Vizija našega dela je, da se ustanova odziva na konkretne potrebe otrok in mladostnikov, 

da ostaja izhodiščni pristop dela odnos, da se ustvarja ugodna klima, kot izhodišče za 

vzpodbudno odraščanje otrok in mladostnikov z vsemi njihovimi odgovornostmi, pravicami 

in dolžnostmi. 

3.1 Ustanoviteljstvo 

Ustanovitelj Mladinskega doma Maribor je Vlada Republike Slovenije. 

3.2 Upravljanje 

Zavod upravljata ravnatelj doma in Svet doma, ki zagotavljata izvajanje vzgojnega 

programa doma in uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti otrok, mladostnikov in 

staršev. 

3.2.1 Svet zavoda 

Svet zavoda sestavljajo: 

• predstavniki delavcev zavoda: predsednik Rok Šoštarič, Nataša Gonza, Patricija 

Rutar, Marko Lešnik, Mojca Pušenjak; 

• predstavnika ustanovitelja: še nista imenovana s strani ustanovitelja; 

• predstavnik lokalne skupnosti: Darko Vrhovšek; 

• predstavniki staršev: Albina Veber, Renata Strašek, Eva Udovč Gorjup. 

3.2.2 Svet staršev 

 

Svet staršev je sestavljen iz enega predstavnika iz vsake stanovanjske skupine in vzgojne 

skupine: 

1. STS 1 Aleksandra Kovačec 



PUBLIKACIJA 2020/21                                                                                                   

 

  

MLADINSKI DOM MARIBOR 8 

 

 

 

2. STS 2  Albina Veber 

3. STS 3  Dina Dugulin 

4. STS 4  Miran Ramšak 

5. STS 5  Dušan Menhart  

6. STS 6  Nataša Tušek 

7. STS 7  Eva Udovč Gorjup 

8. STS 8  Edvard Javernik 

9. STS 9 Anica Levart 

10. STS 10 Andreja Hedžet 

11. VS 1  Vanja Medik 

12. VS 2  Barbara Tupy 

13. VS 3  Renata Strašek 

 

Predstavniki delavcev, ustanovitelja in lokalne skupnosti se volijo za štiri leta, predstavniki 

staršev so izvoljeni za čas, ko imajo otroka v ustanovi.
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3.3 Strokovni organi zavoda 

 

Vzgojiteljski zbor: 

 

1. Augustinovič Drago 29. Lešnik Marko 

2. Balažic Lidija 30. Lipošek Špela 

3. Beranič Gregor 31. Lugarič Gregor 

4. Brglez Boštjan 32. Lužar Nataša 

5. Cerar Mateja 33. dr. Macuh Bojan 

6. mag. Dobaj Danica 34. Marušič Jure 

7. Dobaj Ivan 35. Mrak Anica 

8. Dobrin Boris 36. Najžar Darja 

9. Domajnko Janez 37. Petek Nika 

10. Ferk Tadeja 38. Peteršič Katja 

11. Frkač Jože 39. Polenšak David 

12. Gerič Simona 40. Potokar Lea 

13. Germič Dejan 41. Povoden Maja 

14. Gjerek Kreslin Andreja 42. Praprotnik Nastja 

15. Ivanuša Bezget Bojana 43. Pušenjak Mojca 

16. Janžekovič Klavdija 44. Puž Tatjana 

17. Javor Jana 45. Rutar Patricija 

18.  Jurič Gordana 46. Sotiroska Martina 

19. Kerčmar Laura 47. Stavbar Nevenka 

20. Klančar Tatjana 48. Škrjanec Andrej 

21. Klasinc Darja 49. Šoštarič Rok 

22. Kopina Nevenko 50. mag. Švarc Edita 

23. Kosi Brigadir Mihaela 51. Tanasič Sonja 

24. Krajnc Feja 52. Vaner Neva 

25.  Kramberger Lidija 53. Velkner Laura 

26. Kramberger Karla 54. Zagoranski Maja 

27.  mag. Krautberger Nada 55. Zajc Konrad 

28. Krepek Bojana 56. Zelenko Urška 

 

 

Svetovalna služba v vzgojnih skupinah: 
• Svetlana Šaponjić 

• Hermina Knuplež 

 

Koordinatorka v MS in svetovalka za starše: 

•  Martina Sotiroska 
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Mobilna pedagoginja: 

• Simona Gerič 

 

Strokovni delavci: 

• Mateja Germič, dipl. ing. agronom., učiteljica praktičnega usposabljanja v Socialno 

terapevtski hortikulturi 

• Marjetka Škafar, učiteljica praktičnega pouka na Španovi kmetiji 

• mag. Bojan Alatič, računalnikar, knjižničar 

 

Zdravstvena služba v vzgojnih skupinah: 
• Kristijan Dramlić 

 

Gospodinje v stanovanjskih skupinah: 

 

• Andreja Dimnik 

• Nina Simonič 

• Romy Tavčar 

• Ilse Vanloffelt 

• Irena Zel 

• Mirela Jošt 

 

Kuharici: 
• Marija Hraš 

• Irena Ferlinc 

 

Šivilja, perica: 

• Majda Podlesnik 
 

Čistilki: 
• Mojca Petrič 

• Polona Podlesnik 

• Anita Rifl 

 

Hišnika: 

• Branko Lešnik 

• Gorazd Živko 

 

Garderober: 

 

• Slavica Koren 
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3.4 Prostorski in kadrovski pogoji 

 

Na trinajstih lokacijah imamo deset stanovanjskih skupin, enoto poldnevnega programa, 

tri vzgojne skupine ter dve mladinski stanovanji. 

 

Delo poteka 24 ur na dan ves čas koledarskega leta – tudi ob vikendih, počitnicah in 

praznikih. Delovna obveznost vzgojiteljev je 40 ur, pri čemer se učna obveznost 

vzgojnega dela razlikuje v stanovanjskih skupinah v primerjavi z vzgojnimi skupinami. 

Delo se izvaja kombinirano v skupini in izven nje. Po normativu ima lahko stanovanjska 

skupina največ 8 otrok in mladostnikov in 4 do 5 vzgojiteljev, vzgojna skupina pa 10 

mladostnikov in 4 vzgojitelje. 

 

Vzgojitelji skupaj z otroki in mladostniki skrbijo za dinamiko in obveznosti, ki jim jih 

narekuje skupinsko življenje. 

3.5 Izobraževalne možnosti 

 

Otroci in mladostniki Mladinskega doma Maribor so vključeni in se izobražujejo v zunanjih 

osnovnih in srednjih šolah v vseh programih nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ter srednjega gimnazijskega 

izobraževanja. Nekaj otrok in mladostnikov ima odločbo o usmeritvi z dodatno strokovno 

pomočjo, možnosti vključitve v projektno učenje ... 

 

Vzgojitelji in svetovalna služba sodelujejo s šolskimi svetovalnimi službami, razredniki, 

posameznimi profesorji na šolah, kamor so vključeni naši otroci in mladostniki, ki so 

pogosto zelo uspešni na šolskem področju. 

3.6 Sodelovanje s starši 

 

Trudimo se za vzpostavitev dobrih odnosov s svojci ali rejniki, zato dajemo poudarek 

rednim stikom z njimi, kar lahko pomembno in odločujoče vpliva na nadaljnji razvoj otroka 

in mladostnika. Svojci ali rejniki vedno sodelujejo pri izdelavi individualnih programov 

otrok in mladostnikov. Le tako organizirani lahko kvalitetno usmerjamo otroka in ga 

pripravljamo za bivanje in vračanje v njegovo primarno okolje. 

 

Svetovalni delavki vodita skupino za starše mladostnikov, ki so v vzgojnih skupinah. 

Poteka enkrat mesečno. 
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4 PREDSTAVITEV SKUPIN IN MLADINSKIH STANOVANJ 

 

4.1 Stanovanjska skupina 1 

Hiša Enote 1 se s pripadajočim zemljiščem nahaja  v urbanem  okolju  ob Pekrskem 

potoku v bližini Pohorja in Betnavskega gozda na Koprski ulici 10. 

Koncept dela vzgojiteljskega tima Enote 1 predstavlja dajanje 'druge možnosti'. 

Prizadevamo si, da otroci in mladostniki/mladostnice (v nadaljevanju mladostniki) v naši 

skupini najdejo prostor, kjer lahko sobivajo vsak s svojimi posebnostmi in so uspešni.  

 

Njihove težave se obravnavajo življenjsko in ne institucionalno, za kar imajo pravico, ker 

je naša skupina njihov dom. 

 

Kot tim zagovarjamo intenzivno odnosno delo z mladostniki. Živimo in delamo po principu 

družinske vzgoje, le-ta je tudi najpomembnejše načelo našega strokovnega dela. 

 

Eno izmed pomembnih načel v naši skupini je, da naše mladostnike socialno integriramo 

in motiviramo skozi šport ali druge izbrane prostočasne aktivnosti. Obseg gibanja in 

športnega udejstvovanja podpiramo in vodimo vzgojitelji na podlagi mladostnikovega 

interesa in potenciala. Gibanje in šport namreč nimata samo pozitivnih zdravstvenih 

učinkov, dajeta tudi možnost za samoizražanje, gradita samozavest, pomagata doživeti 

občutke uspešnosti in imata inkluzijsko vlogo pri vrstnikih. Vzgojitelji smo si zastavili cilj, 

da bomo vztrajali in mladostnike vzpodbujali, motivirali in podpirali, da bodo vzdržali pri 

športni panogi oziroma aktivnosti, ki so si jo izbrali. 

 

  
 

Ključnega pomena za razvoj mladostnika je tudi razvoj socialne mreže in pridobivanje 

socialnih veščin. Socialno mrežo razvijamo tako na nivoju skupine kot posameznikov. 

Naše mladostnike socialno integriramo in motiviramo skozi različne aktivnosti zunaj 

skupine. Spodbujamo jih k vključevanju v zunanje  dejavnosti, v skladu z njihovimi 
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interesi. Spoznavajo različne vrstniške in interesne skupine ter ob tem pridobivajo 

pomembne izkušnje (načelo integracije z zunanjim okoljem).  

 

 

V okviru skupine se trudimo organizirati in izpeljati raznovrstne projekte. Tradicionalno 

hodimo vsako zimo smučat in poleti letovat na otok Brač.  

  

Supamo na morju, na jezerih in na reki Dravi. Naše mladostnike in tudi slovenske 

športnike podpiramo na tekmovanjih in s tem krepimo športni duh skupine.  

   

Med letom hodimo na izlete po Sloveniji in v tujino; radi spoznavamo tuje države, ljudi, ki 

živijo v njih, njihov način življenja in navade ter radi obiskujemo različne zabaviščne 

parke. 

Doma radi kuhamo in skrbimo za lepši, prijaznejši izgled hiše in njene okolice. V te 

aktivnosti vključujemo tudi urejanje okolice, zasaditve dreves, grmovnic in cvetja.  
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Prav tako samostojno opravljamo različna tehnična dela (zidarska popravila v kolesarnici 

in drugih prostorih, pleskanje zidov in lesa ipd.), vse z namenom, da naše mladostnike 

čim bolje opremimo za samostojno življenje zunaj. 
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4.2 Stanovanjska skupina 2 

 

 

Pod Pohorjem dvojček hiška stoji, 

tukaj nahajamo se mi! 

Nasmejanih obrazov 

pozdravljamo vas vsi, 

mladostniki in vzgojitelji. 

 

 

V Enoti 2 nas je v začetku novega šolskega leta 6 mladostnikov, 4 vzgojitelji ter 

gospodinja. Delujemo po družinskem modelu, prav vsi se trudimo, da v skupino vnašamo 

pozitivno naravnanost in tako prispevamo k dobremu počutju vseh nas, ki skupaj bivamo 

in skupaj oblikujemo našo skupinico, družinico. Ljubezen, spoštovanje, zaupanje, 

soodgovornost, delavnost, sprejemanje drugačnosti ter občutek varnost so vodila, ki nas 

vodijo v naši skupini.  

V letošnjem šolskem letu je skupina mladostnikov ponovno skoraj povsem nova, tako da 

je pred nami leto spoznavanja, tkanja vezi in medsebojnega povezovanja. Še posebej 

bomo osredotočeni na vzpostavljanje in ohranjanje spoštovanja, sodelovanja, nudenja 

pomoči drug drugemu in soustvarjanju ter odgovornemu delovanju v skupini in skupnosti, 

kjer bivamo.  

V okolici naše hiške smo obkroženi z obilico narave, kar nam daje številne možnosti 

sprehodov in rekreacije, vse do Pekrske gorce, vznožja Pohorja, Betnavskega gozda. 

Velika prednost naše skupine pa je tudi ta, da imamo veliko igrišče za hišo kot tudi v 

okolici,  kjer se lahko družimo, sproščamo in tudi športno udejstvujemo.  

 
Učenje za življenje je pomemben del našega vsakdanjega dela z mladostniki, pri čemer 

pa sta seveda zelo pomembna odnos in iskrena komunikacija. Tako težave rešujemo s 

pogovorom, mladostnike pripravljamo, da se učijo iz napak in si z našo pomočjo 

ustvarjajo pot v kasnejše samostojno življenje. Mladostniki samostojno skrbijo za prostore 

v hiši in okolici, spodbujamo jih k samostojnemu pripravljanju obrokov, peki slaščic. 

Pridobivajo si  delovne in učne navade, si razvijajo in izboljšujejo socialne veščine ter 

odgovorno delujejo v skupini. Znotraj tega pa med seboj tkejo prijateljske in družinske 

vezi.  

Delamo na tem, da naši mladostniki začutijo, da je skupina njihov varen pristan, torej 

dom, za katerega tudi sami skrbijo in ga soustvarjajo.  
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V naši ožji in širši okolici se povezujemo z lokalnimi športnimi društvi/klubi, mladinskimi 

organizacijami (Infopeka) ter drugimi društvi, ki nas obiščejo tekom leta ali pa se mi 

udeležimo kakšne predstave ali dogodka. Udeležimo se tudi kakšnega doživljajskega 

projekta ali dnevnega vikend izleta, kjer se spoznavamo v drugi luči, ko se nam na poti 

pojavljajo novi izzivi, nove veščine, v katerih se lahko preizkusimo in tako spoznamo del 

sebe, ki ga drugače morda ne bi.  

 

4.3 Stanovanjska skupina 3 

Stanovanjska skupina 3 Mladinskega doma Maribor se nahaja na Letonjevi ulici 5 v 

Mariboru. V naši enoti biva osem mladostnikov, in sicer pet deklic ter trije dečki, stari od 

11 do 15 let. Sedem mladostnikov obiskuje osnovno šolo, ena mladostnica pa srednjo 

šolo.  V septembru 2020 smo imeli sprejem dveh novih deklet. Otroci in mladostniki so k 

nam nameščeni zaradi posledic neugodnega življenjskega poteka znotraj primarne 

družine in/ ali vzgojne nemoči staršev. 

 

Pogoj ob namestitvi je redno šolanje oziroma izobraževanje. Bivanje otroka oz. 

mladostnika pri nas traja do konca osnovnega oz. srednjega izobraževanja ali do ureditve 

pogojev za bivanje zunaj naše institucije. Ko mladostnik doseže polnoletnost in se še 

naprej izobražuje, se mladostnika lahko namesti v mladinsko stanovanje.  
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V enoti 3 so zaposleni štirje vzgojitelji in gospodinja. Otroci in mladostniki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami pogosto utrpijo učne oziroma specifične učne težave, na katere se 

pogosto nacepijo še druge težave ali motnje, kot so motnje šibke koncentracije in 

odkrenljive pozornosti. Travmatizirajoči dogodki vplivajo tudi na ošibitev njihovih izvršilnih 

funkcij, kar povzroča velike učne težave, vse to skupaj pa šibi samopodobo in slabi 

samoregulacijo čustev ter lahko povzroča blažje do hujše psihološke težave. Zato bomo v 

naše učno-vzgojno delo tudi letos vključili mobilno pedagoginjo. Tehničnega kadra 

nimamo, kar pomeni, da živimo in delamo po principu družinske vzgoje. Vseh del se 

otroci in mladostniki učijo in opravljajo z vodenjem in s pomočjo vzgojiteljev in gospodinje. 

DNEVNI RAZPORED : 

DOPOLDAN 

- odhodi v šolo in pouk v šoli 

 
POPOLDAN 

- prihod iz šole 

- kosilo in ureditev kuhinje 

- prosti čas za rekreacijo 

- učno delo otrok in mladostnikov, ki so imeli pouk dopoldan 

- prostočasne aktivnosti, rekreacija, izhodi po dogovoru 

- urejanje skupnih prostorov, nakup in priprava večerje 

- skupna večerja 

ZVEČER 

- obveznosti vzdrževanja bivanjskih prostorov in osebna higiena 

- druženje v razgovorih, skupne aktivnosti 

- nočni počitek 

Mladostniki stanovanjske skupine 3 veliko prostega časa preživimo na našem igrišču, kjer 

igramo košarko, nogomet, badminton, namizni tenis, včasih se rolkamo ali igramo druge 

športne ali družabne igre. Z vzgojitelji se predvsem ob koncih tedna odpravimo na krajše 

izlete ali pohode v okolici enote ali v okolico Maribora. V primeru slabega vremena prosti 

čas preživljamo ob družabnih in socialnih igrah. Radi tudi kuhamo in pečemo pecivo. Ob 

večerih pa vadimo meditacijo ter jogo za otroke ter beremo.   
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4.4 Stanovanjska skupina 4 

 
Pričelo se je šolsko leto 2020/21. V Enoti 4 biva osem mladostnikov – pet fantov in tri 

dekleta. Vzgojitelji skrbimo, da so mladostnikom zagotovljeni temeljni pogoji zdravega 

osebnostnega razvoja. Naši cilji so vseživljenjski napredki otrok in mladostnikov. 

Spodbujamo temeljne vrednote in vrline življenja – ljubezen, sočutje, spoštovanje, 

zaupanje, strpnost do drugačnosti, pozitiven odnos do dela, izobraževanja, ustvarjanja, 

življenja … V kolikor so svojci naših mladostnikov podporni, pozitivni ter so pripravljeni 

sodelovati, nudimo pomoč tudi otrokovi družini. 

 

Vsak dan znova gradimo odnose zaupanja in spoštovanja, vsak dan si prizadevamo za 

harmonično, usklajeno delovanje skupine. Učimo se ustrezne komunikacije, primernega 

reševanja konfliktov, higiene prostora, osebne higiene, novih veščin ... Ustvarjamo miren 

dom, ki kot tak nudi mladostnikom priložnost napredovanja, usvajanja novih znanj in 

vseživljenjskih uspehov. Učne ure in druge obveznosti v hiši - skrb za osebno urejenost in 

urejenost prostorov ter okolja - potekajo po že ustaljenem urniku. Posebno pomemben 

čas dneva so skupni obroki in prosti trenutki, ko najdemo čas za pogovor s posamezniki 

in celo  

 

skupino. Z učenjem sodelovanja, samostojnosti in odgovornosti na različnih področjih 

življenja in dela se mladostniki pripravljajo na prehod v samostojno življenje. 

 

Skupaj usvajamo mnoga nova znanja ter utrjujemo že pridobljena vedenja, učimo se 

tehnik učenja in raznolikih tehnik sproščanja … Prizadevamo si za sodelovanje in 

pozitivno socialno klimo, tudi z izvajanjem različnih socialnih iger in ustvarjalnih 

dejavnosti. Radi imamo pogovorne večere, skupne oglede filmov, branje in 

pripovedovanje zgodb. 
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Naši družabni in družinski trenutki 
 
 

 
 
Nenehno smo kreativni in aktivni, raziskovalni in ustvarjalni - »gojimo zeleno«; 

sodelujemo v mednarodnem projektu »Tek podnebne solidarnosti«; sodelujemo v 

humanitarnih akcijah - zbiramo zamaške; pogosto obiščemo Zavetišče za živali … vse to 

z namenom in željo, da bi bili tudi sami aktivni ustvarjalci lepšega in boljšega sveta. 

 
Ustvarjanje … in ustvarjalni izdelki naših umetnikov 

 
 
Posebno pozornost namenjamo zdravemu načinu prehranjevanja in športnemu 

udejstvovanju. Načrtujemo praznovanja rojstnih dni in drugih praznikov, kar je tudi dobra 

priložnost za druženje s prostovoljci in drugimi prijatelji ter sodelavci, ki nas radi obiščejo. 
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Kulinarične dobrote domačih mojstrov – tako mladostnikov kot vzgojiteljev 

Odlična domača torta, domači sokovi, domače marmelade … 

 

 
 

Tudi v letošnjem letu se bomo odpravili na več krajših in morda še na kakšen večdnevni 

izlet. Ogledali si bomo zanimive gledališke predstave, obiskali bomo mariborske galerije, 

se udeležili kakšnega koncerta. Naši mladostniki se bodo redno udeleževali tudi 

interesnih dejavnosti, zanimajo jih predvsem glasba in ples, nogomet, tudi učenje jezikov. 

Sodelovali bomo s šolami in z drugimi zunanjimi institucijami ter s starši. 

 

Naše najljubše rekreativne in sprostitvene radosti so igranje kitare, ples, tek, plavanje, 

petje, odbojka, pohodi, meditacija. 

Skozi vse leto nas družijo neskončni utrinki prijetnih spominov … 

 

Vedno znova smo veseli zanimivih predstav v kinu, gledališču,  počitniških zimovanj in 

letovanj, rojstnodnevnih praznovanj, pisanih praznikov … 

 
 
Dogodivščine, potovanja, izleti pa so prav posebna nagrada za vse nas -  bogatijo naša 
znanja, omogočajo zanimive izkušnje in ustvarjajo nove izzive!  
 
Naši super izleti – Slovaška, Poljska 
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Želimo, da bi veliko prijetnih radosti popestrilo tudi naše letošnje šolsko leto. 
  

4.5 Stanovanjska skupina 5 

 
Nahajamo se na Ul. Saše Deva 21, kjer je tudi uprava. Po načelih delovanja smo zelo 

podobni ostalim stanovanjskim skupinam, le da smo srednješolska, mešana skupina, kjer 

mladostnike brez pomoči gospodinje intenzivno pripravljamo na samostojno bivanje in 

skrb zase, opremljamo jih s konkretnimi znanji in spretnostmi. Veliko naših mladostnikov 

mora po koncu bivanja samostojno zaživeti, bodisi v najetih stanovanjih, mladinskem 

stanovanju, študentskem domu, nekateri pa se vrnejo tudi nazaj k družini. Poudarek 

dajemo individualni obravnavi in temu, da mladostniki pridobijo poklic oz. končajo 

srednješolsko izobraževanje. 

Mladostniki imajo pri nas dobre pogoje za učenje, učno pomoč prostovoljcev, spremljanje 

in podporo pri učnem delu. Vzgojitelji mladostnike spodbujamo, da aktivno preživljajo 

prosti čas, skupaj z njimi odkrivamo njihove interese in močna področja. Pomembni so 

nam dobri medsebojni odnosi in skupno reševanje težav. Ker se nahajamo pod Pohorjem, 

imamo obilo možnosti za rekreacijo v naravi. Imamo tudi sobo za likovno ustvarjanje in 

likovne delavnice na različne teme.  
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4.6 Stanovanjska skupina 6 – Velenje 1 

 
Nahajamo se v individualni hiši v Starem Velenju, v kateri živi osem mladostnikov, deklet 

in fantov, ki izhajajo iz socialno šibkih družin, kjer je prevladovalo nasilje in kjer starši niso 

zmogli izpolniti zahtevne naloge starševstva, zanje pa skrbimo štirje vzgojitelji socialno-

pedagoške smeri. 

 

 

 



PUBLIKACIJA 2020/21                                                                                                   

 

  

MLADINSKI DOM MARIBOR 23 

 

 

Mladostniki so bili torej v skupino nameščeni zaradi emocionalne, socialne in vzgojne 

ogroženosti, zato potrebujejo za postopno normalizacijo in vključitev v socialno življenje 

strokovno pomoč. Slednja jim omogoča, da oblikujejo trden, čustven odnos do vrstnikov in 

vzgojiteljev, da začutijo pripadnost skupini in enakopravnost v njej. Nudimo jim pogoje za 

zdravo odraščanje, nadomestilo za dom in družino, pomoč pri izobraževanju, 

razreševanju stisk, svetovanju, damo pa jim tudi priložnost, da se uveljavijo še v mnogih 

drugih interesnih dejavnostih in s tem dokažejo sebi in ostalim, da znajo biti enakovredni 

ostalim sovrstnikom. 

Mestna občina Velenje nam je hišo odstopila v najem brezplačno. Predstavniki občine 

Velenje nas z dedkom Mrazom vsako novo leto obiščejo in obdarijo.  

Vsakdanje življenje v skupini poteka po ustaljenih pravilih. Poskrbimo pa tudi za skupna 

druženja izven skupine na različnih projektih. To so dnevi, preživeti drugače od 

vsakdanjikov v skupini. Mladostniki se počutijo bolj enakopravni sovrstnikom izven 

skupine. V novem okolju spoznavajo kulturne in zgodovinske znamenitosti ter 

prepoznavajo sebe in druge v drugačni luči. Tukaj se tvorijo lepi spomini, ki jim pomagajo 

uspešneje prebroditi dneve, ki niso tako uspešni.  

Mladostniki, ki se soočajo z negativnimi posledicami sodobne družbe, dobijo na različnih 

projektih možnost iskanja novih alternativnih oblik reševanja problemov in lastne 

uveljavitve, pridobivajo izkušnje, z njimi eksperimentirajo ter si pridobivajo nove socialne 

veščine. 

Nekaj utrinkov z naših projektov: 

Priprava na Triglav – pohod na Kamniško sedlo 
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Projekt Golte 

 

 

Projekt  Fiesa 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Vsako jutro, ko se zbudim, si rečem: Jaz, ne dogodki, imam moč, da se danes osrečim ali 

onesrečim. Izberem lahko, ali se bom danes osrečil ali onesrečil. Včeraj  je mrtev, jutri še 

ni prišel. Imam le en dan, danes, in srečen bom v njem. (Groucho Marx) 
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4.7 Stanovanjska skupina 7 

 

Stanovanjska skupina 7 je manjša enota Mladinskega doma, ki se nahaja v 

stanovanjskem bloku. Najdete nas skoraj v centru mesta, in sicer na naslovu Ulice Moše 

Pijada 23b. Smo skupina, kjer štirje vzgojitelji skrbijo za vzgojo in osebnostno rast štirih 

mladostnikov, dveh punc in dveh fantov. Občasno nas obiščeta še gospodinja in hišnik.  

 

 

Kljub temu da je posebnost naše skupine delo s posamezniki, za katere so strokovni timi 

ocenili, da bodo morebiti bolje funkcionirali v manjši skupini, delo poteka po enakih 

načelih in principih kot v običajno veliki stanovanjski skupini, le da bolj intenzivno, bolj 

individualizirano ter prilagojeno posameznikovim posebnostim in potrebam. Trudimo se, 

da mladostniki skupino doživljajo kot prostor, v katerem je temelj medsebojno 

sodelovanje, zaupanje in spoštovanje. V skupini skozi različne aktivnosti in dejavnosti 

dobivajo možnost pogovora, osebnostnega razvoja, doživljanja uspeha, osvajanja novega 

znanja in veščin, razvijanja pozitivnega odnosa do drugih in do dela. 

Vsakodnevne, tedenske, mesečne in druge dejavnosti načrtujemo mladostniki in 

vzgojitelji skupaj. Mladostniki ob spremljanju in pomoči vzgojiteljev skrbijo za red in 

čistočo skupnih prostorov ter svojih sob, pripravijo si obroke, spečejo pecivo, poskrbijo za 

osebno higieno in čista oblačila, opravijo šolske obveznosti, se učijo, likovno ustvarjajo in 

vključujejo v različne prostočasne aktivnosti (tudi zunaj skupine).  

Mladostnike spodbujamo k zdravemu načinu življenja ter k različnim športnim aktivnostim. 

Skupaj praznujemo rojstne dneve ter druge praznike, igramo družabne igre, uživamo v 

filmskih večerih, se udeležimo prireditev v okolju, skozi projekte in enodnevne izlete 

spoznavamo lepote Slovenije, skrbimo za naš zeliščni vrtiček na balkonu ter z veseljem 

medse sprejmemo prostovoljce, ki so mladostnikom podpora pri šolskem delu kot tudi pri 

drugih aktivnostih.  

Pa še nekaj foto utrinkov… 

Radi ustvarjamo… 
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… in pečemo. 

 

 

Smučamo … 

 

… in se družimo. 
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4.8 Stanovanjska skupina 8 

 

Enota 8 se nahaja v hiši na naslovu Lorgerjeva 3, 2000 Maribor.  

 

 
 

Smo skupina, kjer 4 vzgojitelji različnih pedagoških profilov in tudi gospodinja, skrbimo za 

učenje življenjskih veščin, vzgojo, osebnostno rast in izobraževanje otrok in mladostnikov. 

Trudimo se, da vsi skupaj z otroki in mladostniki ustvarjamo dobre pogoje za šolsko delo, 

učno pomoč, varno in vzpodbudno okolje, pri tem pa zasledujemo princip družinske 

vzgoje.  

 

Posebnost naše skupine je, da otroci in mladostniki odhajajo v domače okolje na 14 dni z 

namenom, da z njimi preživljamo tudi kvalitetni čas med vikendi, ko  si lahko priredimo 

tudi različne športne aktivnosti, izlete in več zabave, za kar nam med tednom primanjkuje 

časa.  
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Delo v naši skupini je dinamično. Se pa vedno znova trudimo, da otroci in mladostniki ob 

prihodu v Mladinski dom začutijo, da so sprejeti v varno okolje, kjer se učijo občutka 

sprejetosti, ljubljenosti, željenosti, soočanja z izzivi okolja in soustvarjanja varnega okolja, 

da se lahko razvijajo skladno s svojo starostjo in se učijo nalog, ki so v njihovem obdobju 

zanje primerne. 

Nikoli ne misli, da nisi dovolj. 

Vedno imej glavo pokonci. 

Tudi takrat, ko padeš na tla, naj bo tvoj pogled usmerjen proti nebu. 

Nikoli ne dovoli temačnim mislim, da te povsem prevzamejo. 

Bodi raje vir svetlobe. 

To ne pomeni, da nikoli nisi slabe volje in da nikoli ne jočeš. 

To pomeni, da čim hitreje izpustiš iz sebe vse, kar ni žarek ljubezni. 

Nikoli ne pestuj slabih občutkov predolgo! 

Pusti bolečini, da odplava stran. 

Predvsem pa... Nikoli ne misli, da te nihče nima rad in da si sam. Nikoli.                                                             

 (Ana Vehovar) 

 

4.9 Stanovanjska skupina 9 - Španova kmetija Moščanci 

 

Stanovanjska skupina Španova kmetija se nahaja na obronkih Krajinskega parka Goričko, 

v majhni vasici Moščanci.  
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Življenje na Španovi kmetiji soustvarjamo naslednji člani: šest mladostnikov in mladostnic, 

pet vzgojiteljev, učiteljica praktičnega pouka ter naše živali – koze, kokoši, zajci, raca ter 

dva mačka.  

 

Posebnost naše skupine je ta, da se mladostniki šolajo pod posebnimi pogoji, ki so 

povsem prilagojeni njihovim zmožnostim in potrebam. Na podlagi njihovih močnih točk in 

interesov jih usmerjamo k posebej za njih prilagojeni obliki šolanja, kar jim kasneje 

omogoča boljši in hitrejši vstop na trg dela in lažjo zaposljivost. Kot specializirana enota 

Mladinskega doma Maribor stremimo k individualiziranemu delu z mladostniki, kar 

pomeni, da jih poskušamo skozi njihova močna področja in interese usmerjati k iskanju 

posebej za njih prilagojene oblike šolanja ali tudi zaposlitve. 

Mladostniki in vzgojitelji sooblikujemo življenje v skupini. Samostojno skrbimo za hišo in 
njeno okolico, za čistočo prostorov, sami peremo perilo, si samostojno pripravljamo vse 
dnevne obroke in ozimnico, pečemo kruh in pecivo, skrbimo za živali, poleg tega pa ne 
pozabimo na šolske obveznosti. 
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Tedensko izpeljemo kakšen pogovorni, glasbeni večer, večer družabnih iger, dvakrat 

tedensko se rekreiramo v telovadnici v Puconcih, sprehajamo pse v zavetišču Mala hiša v 

Lukačevcih. Posebno pozornost namenimo našim rojstnim dnem in večjim praznikom. Za 

dobro fizično pripravljenost skrbimo z vsakodnevnimi jutranjimi sprehodi, kolesarjenjem in 

obiski telovadnice,  svoje talente pilimo ob likovnem ustvarjanju, ko je le priložnost pa se 

za vikende odpravimo kam na izlet. Preko različnih aktivnosti želimo mladostnikom 

predstaviti raznoliko, kreativno in osmišljeno preživljanje prostega časa.  

 

Z namenom čim boljšega mreženja, izmenjave znanj in izkušenj se povezujemo in 

sodelujemo z lokalno skupnostjo. Na šolskem področju je naše sodelovanje vezano 

predvsem na biotehniške in gostinske šole v Podravju in Pomurju. 

Posebnost bivanja v naši skupini je tudi spoznavanje in spremljanje narave ter njenih 

plodov skozi vse letne čase, obdelovanje zemlje, pridelava in predelava pridelkov 

rastlinskega ter živalskega izvora (peka kruha, predelava sadja in zelenjave, izdelava 

testenin in rezancev).  

Ker poskušamo v čim večji meri delovati samooskrbno, smo samostojno izdelali visoke in 

gomilaste grede ter zelenjavni vrt. 
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Umestitev v kmečko ruralno okolje ter naš način življenja in dela nas delata edinstvene 

znotraj Mladinskega doma Maribor. Naše glavno izhodišče ter vodilo pri delu z 

mladostniki je učenje za življenje. Gre za pridobitev in ohranjanje vrednot tradicionalnega 

načina življenja, samooskrbno naravnanost, hkrati pa tudi iskanje smisla, motivacije in 

krepitev osebnostne rasti mladostnika. 

4.10 Stanovanjska skupina 10 - Velenje 2 
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Smo druga stanovanjska skupina v Velenju, ki se je odprla z mesecem junijem 2019. 

Nahajamo se v starejši obnovljeni zgradbi v starem delu mesta Velenje na naslovu Stari 

trg 25. Naša skupina je namenjena srednješolcem in osnovnošolcem. Trenutno pri nas 

biva pet mladostnikov in dve mladostnici, šest jih obiskuje srednjo šolo v Velenju ali Celju, 

eden pa je osnovnošolec. Za mladostnike skrbimo tri vzgojiteljice in en vzgojitelj ter 

gospodinja. 

 
 
 

 
                   
Naša hiša in skupni prostor 

Naše skupno bivanje in sodelovanje poteka po načelih družinske vzgoje, vzgojitelji 

skrbimo in se trudimo, da poteka bivanje podobno kot v družini in za mladostnike 

predstavlja varno in spodbudno okolje. Sodelujemo s starši, šolo, centri za socialno delo, 

zdravstvenimi domovi in drugimi institucijami. 

V skupini vsak dan poteka dnevna rutina. Zjutraj je bujenje z osebno higieno, priprava 

zajtrka in odhod v šolo. Po prihodu iz šole sledita kosilo in prosti čas. Vsak dan imamo 

popoldan učne ure, ko mladostniki naredijo domačo nalogo in čas namenijo učenju.  

Potem sledi prosti čas, mladostnike usmerjamo, da ga preživijo čimbolj aktivno. Zvečer si 

pripravijo večerjo, opravijo osebno higieno in se pripravijo na počitek. 

Mladostnike vzgojitelji spodbujamo, da so čimbolj samostojni in odgovorni zase. V skupini 

sami pospravljajo, skrbijo za svoje stvari in osebno higieno, čistijo prostore, si pripravljajo 

obroke (zajtrk in večerja), opravijo šolske obveznosti. Po šoli gredo med tednom na kosilo 

v bližnjo restavracijo. Ob težavah jim pomagamo s pogovorom, spodbudo, učno pomočjo 

oziroma skupaj z njimi iščemo primerne rešitve. Ob napredku na različnih področjih, kjer 

se potrudijo, jih pohvalimo in to jim zelo veliko pomeni. Naš skupen cilj je, da vsak 

mladostnik napreduje v svojem osebnostnem in čustvenem razvoju. 

Mladostnike spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa, na voljo imajo 

obiskovanje fitnesa in bazena, usmerjamo jih še k dejavnostim, ki jih veselijo.  
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Med vikendi več časa namenimo sprehodom in gibanju v naravi, športnim aktivnostim, 

kolesarjenju, raziskovanju bližnje okolice in krajšim izletom v bližnje kraje. Mladostniki si 

med vikendi sami pripravijo kosilo.  

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

 

Na Bledu smo se spuščali po jeklenicah ziplina nad Savo Bohinjsko      

Za boljšo povezanost, sodelovanje in dobro socialno klimo med mladostniki v 

stanovanjski skupini vzgojitelji načrtujemo različne projekte. Letos smo za projekt 

doživljajske pedagogike pet dni preživeli na Gorenjskem in Primorskem. Uživali smo na 

različnih adrenalinskih dogodivščinah kot so zipline na Bledu, rafting na reki Soči in 

paintball v Kranjski Gori. Ogledali smo si še veliko naravnih lepot naše domovine, kot so 

dolina Vrat in Tamarja, naravni rezervat Zelenci, se peljali čez Vršič, občudovali reko 

Sočo in njena korita, kopali smo se v Izoli ter obiskali Predjamski grad in v Postojnski jami 

videli kapnike in človeško ribico. 

Na projektu smo uživali, bilo je sproščeno vzdušje in smo se bolje spoznali ter povezali 

med seboj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Na raftingu po reki Soči 

V mesecu decembru načrtujemo enodnevni izlet pred novoletnimi prazniki, v juniju pa izlet 
ob koncu šolskega leta. 
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Ogledali smo si Predjamski grad in v Postojnski jami občudovali kapnike. 

V prostem času, ki nam ostane popoldan in zvečer, se radi pogovarjamo, igramo 
družabne in socialne igre, si ogledamo kakšen film, skupaj pripravimo kakšen obrok … 
Tako prispevamo k skupni povezanosti in krepimo socialne veščine mladostnikov. 
Mladostnike usmerjamo k spoštljivi komunikaciji, iskrenosti, poštenju, medsebojni pomoči, 
sodelovanju, odgovornosti. 

    

Ogledali smo si naravni rezervat Zelenci v Kranjski gori in Tamar 
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4.11 Poldnevni program 

 
Pri razvijanju novih programov in oblik socialno-pedagoške pomoči in podpore družinam 

razvija Mladinski dom Maribor tudi take programe in oblike, ki bodo omogočali primerne 

rešitve za osnovnošolske otroke in bodo prilagojeni potrebam otrok in njihovim staršem. 

Ti programi podpirajo zaščito otrokovih pravic. 

Podpora je osredotočena tudi na krepitev, opolnomočenje staršev v njihovi vlogi in 

zagotavljanju optimalnih pogojev za psihosocialni razvoj otrok ter razvijanju njihovih 

potencialov. 

 

 

 

O programu 

V poldnevni program so vključeni tisti osnovnošolski otroci, ki so zaznani kot rizični,  

nimajo pa še takih vedenjskih motenj, da bi bila potrebna celodnevna namestitev v 

instituciji. 

Z vključitvijo otroka v popoldanski program ohranja otrok obstoječe družinske povezave in 

obstoječe resurse in jih krepi. Otroku je zagotovljena pravica odraščati v biološki, primarni 

družini in tako ni stigmatiziran. 

Prednost poldnevnega programa je tudi, da je otroku ob zaznavi vedenjskih težav v 

osnovni šoli takoj, še pravočasno, zagotovljena vključitev v individualiziran program za 

premagovanje težav. Rešitve se iščejo za vsakega otroka posebej v obstoječih 

povezavah in se zanj iščejo in oblikujejo, skupaj z drugimi družinskimi člani, starši, 

družino, prave rešitve. Program je orientiran na močna področja in interese otroka, pa tudi 

na biografska ozadja prizadetih.  

Strokovni delavec v poldnevnem programu spremlja in usmerja otrokovo vedenje in 

funkcioniranje v življenjskem poteku. Sodeluje s strokovnimi delavci v osnovni šoli in 

drugimi strokovnimi delavci, ki so že v oporo otroku ali pa jih pritegne v program, tako da 

je pomoč otroku celovita in vseobsegajoča. 
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Sklep o sprejemu otroka v program izda ravnatelj Mladinskega doma Maribor. Program je 

zmerno intenziven. Izvaja se od ponedeljka do petka v popoldanskem času. Vključitev v 

program bo praviloma prostovoljna. 

 

Vključitev v program 

Otroci se lahko vključijo v program na pobudo centra za socialno delo, strokovnega 

delavca osnovne šole, zdravstvene ustanove, svetovalne ustanove, staršev, otroka. 

Pobudo za sprejem v program lahko podajo otroci ali/in starši svetovalni službi v osnovni 

šoli. 

 

 

 

V mladinskem domu – poldnevnem programu se opravi pogovor z otrokom in starši, kjer 
jih seznanijo s programom.  Z vključitvijo otroka v program morajo soglašati starši otroka.                                             

Delovanje 

Otroci bodo vključeni v program popoldan, po pouku,  od 4 do 6 ur dnevno med 

ponedeljkom in petkom. Dnevi in število ur vključenosti v program so določeni 

individualno, glede na potrebe in zrelost otroka. 

V skupino je lahko vključenih največ pet otrok. 

Z vključitvijo otroka v program zagotavljamo: 

- Vzgojo, čustveni in socialni razvoj (preventiva rizičnih oblik vedenja, razvijanje 

socialnih veščin in kompetenc, vključevanje v vrstniške skupine, razvijanje 
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komunikacijskih veščin, izboljševanje samopodobe, samozavesti, razvijanje 

samostojnosti in samoiniciativnosti,  razvijanje pozitivnega odnosa do staršev, 

strokovnih delavcev  v šoli, vzgojiteljev, gradnjo medsebojnega zaupanja, učenje 

nenasilnega reševanja konfliktov, razvijanje delovnih in kulturnih navad). 

- Svetovanje in pomoč pri reševanju zdravstvenih težav (psihično in fizično zdravje).  

- Organizacijo prostega časa, aktivnosti med vikendi izven prostorov poldnevnega 

programa (športne prireditve,  kino, gledališče, kreatine delavnice). 

- Pomoč pri učenju, pisanju domačih nalog, urejanje in vzdrževanje šolskih 

potrebščin, premagovanju učnih težav nasploh, načrtovanje in spremljanje 

napredka, učenje tehnik učenja, vaje za koncentracijo, motivacija za učenje. 

- Pripravo in zaužitje zdravega obroka hrane. 

 

Program poteka v šolskem letu 2020/21 peto leto. Vsi otroci, vključeni v program, so 

napredovali na kognitivnem, emocionalnem in socialnem področju. Program izvaja  mag. 

Edita Švarc (magistrica sociologije - socialnega dela v skupnosti, z izobrazbo za delo z 

otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami). 

4.12 Vzgojne skupine v Slivnici pri Mariboru 

 

V vzgojne skupine sprejemamo otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami osnovnošolske in srednješolske starosti. Sprejemamo fante in dekleta, ki lahko 

bivajo pri nas do 21. leta.  

  

V enoti delujejo tri skupine. V vsaki od njih biva 10 otrok oz. mladostnic in mladostnikov.  

Ti obiskujejo osnovne in srednje šole v Slivnici, Hočah, Mariboru in Slovenski Bistrici. S 

šolami redno sodeluje svetovalna delavka.  Otrokom in mladostnikom med drugim nudimo 

tudi učno pomoč. Pri tem se nam občasno pridružijo tudi mobilna pedagoginja, 

prostovoljci in študenti. 

Otroci, mladostnice in mladostniki so integrirani v življenje kraja. Nudimo jim različne 

interesne in prostočasne dejavnosti, s katerimi jih učimo kakovostnega preživljanja 

prostega časa. V neposredni bližini doma je veliko nogometno igrišče, v osnovni šoli pa 

nam je za izvajanje prostočasnih aktivnosti na voljo telovadnica. 
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Aktivnosti v in zunaj doma 
 

  

Pohod po Logarski dolini do slapu Rinka in Pohod na Črno jezero 

Tudi letos načrtujemo več projektov. V času zimskih počitnic bomo izvedli zimovanje na 

enem izmed slovenskih smučišč, v mesecu juniju Tolerance Camp na Vlasinskem jezeru, 

v prvem tednu julija letovanje, udeležili pa se bomo tudi UEFA Grassroots turnirja v 

Kecskemétu na Madžarskem. Aktivni bomo tudi pri drugih projektih, katere organiziramo v 

Mladinskem domu oz. jih organizirajo drugi zavodi/organizacije.  
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Zimovanje na Cerknem in Poletni projekt Kolpa 

V okviru enote deluje delavno-terapevtska skupina (DTS). Otroci in mladostniki ob 

napotkih ter pomoči vodje DTS-a sadijo robidnice, razne vrtnine in ob pomoči čebelarke 

skrbijo za čebelnjak ter urejajo okolico doma. V sklopu našega Predsedniškega vrta smo 

bili v letošnjem šolskem letu tudi na obisku pri predsedniku Borutu Pahorju. 

 

  

Delo v rastlinjaku, v sklopu DTSa in obisk pri predsedniku 

Otroci in mladostniki so deležni stalne podpore, pomoči in spremljanja svetovalnih služb 

(psihologinje, socialne delavke) in zdravstvenega tehnika. 

 

 »V našem domu spoštujemo mladostnice in mladostnike in vemo, da ima vsak lastne sile 

za pošteno in smiselno življenje.« 
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Delavci v enoti Slivnica:  

• kuharici: Marija Hraš in Irena Ferlinc 

• čistilki: Mojca Petrič in Polona Podlesnik 

• perica/šivilja: Majda Podlesnik 

• hišnik: Gorazd Živko 

• tajništvo: Nataša Gonza, Verica Zemljak 

• računovodstvo: Marko Podrzavnik 

• vodja DTS: Mateja Germič 

• zdravstveni tehnik: Kristijan Dramlić 

 

• svetovalna služba: Hermina Knuplež (socialna delavka) 

                               Svetlana Šaponjić (psihologinja) 

 

• vzgojitelji/vzgojiteljice: 

1. skupina: Janez Domajnko, Tatjana Puž, Špela Lipošek, Jure Marušič 

2. skupina: Boštjan Brglez, Gregor Lugarič, Rok Šoštarič, Mojca Pušenjak 

3. skupina: Bojan Macuh, Marko Lešnik, Tadeja Ferk, Urška Zelenko 

 

4.13 Program Socialna in terapevtska hortikultura 

 

 

V Mladinskem domu Maribor na posestvu v enoti Slivnica deluje program Socialna in 

terapevtska hortikultura.  
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Program predstavlja prostor, kjer naravo povezujemo z delom, iščemo priložnost za 

učenje in razvoj, povečujemo delež samooskrbe hrane rastlinskega izvora, s čimer 

krepimo elemente družbene odgovornosti. Vključeni otroci in mladostniki se iz konkretnih 

izkušenj učijo o praktičnem ravnanju, pridobivajo nova znanja, učijo se novih tehnik dela. 

Razvijajo se njihove sposobnosti opazovanja ter radovednosti, za svoje delo pa so 

nagrajeni z vidnimi in relativno hitrimi rezultati, kar daje občutek uspešnosti in lastne 

vrednosti. V okviru programa so se usmerili na naslednje aktivnosti, in sicer pridelava 

zelenjave, sadja, zdravilnih zelišč in 

dišavnic kot tudi urejanje okolice ter 

čebelarjenja in izvajanja apiterapije.  

V okviru omenjenega programa deluje 

Delovno terapevtska skupina (DTS). 

Skupina je namenjena mladostnikom in 

mladostnicam s končano 

osnovnošolsko obvezo, ki zaradi 

najrazličnejših razlogov niso vključeni v 

formalno izobraževanje, ampak se 

izobražujejo po pedagoški pogodbi, so 

vključeni v izobraževanje za odrasle ali 

izobrazbo pridobivajo na drug način. 

Tako v dopoldanskem času po ustaljenem urniku vključeni pridobivajo neformalna znanja 

in veščine. Posamezniki v skupini po modelu terapevtske hortikulture pridobivajo nova 

znanja na posestvu, ki obsega sadovnjak 

jagodičevja, rastlinjak, vrt in čebelnjak.  

Prav tako so v program vključeni otroci in 

mladostniki, ki redno obiskujejo pouk, v 

popoldanskem času pa so vključeni v dodatne 

aktivnosti, ki so smiselno naravnane.  

Poleg dela in aktivnega preživljanja časa je preko 

programa mogoče tudi opravljati družbeno koristno 

delo. Le-to lahko opravljajo tako mladoletne kot 

polnoletne osebe znotraj Mladinskega doma kot tudi 
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druge osebe. 

Program vodi učiteljica praktičnega pouka, ki pripravlja aktivnosti za vključene otroke in 

mladostnike, kot tudi skrbi za posestvo. 

 

Pomemben vidik programa je tudi samooskrba s hrano rastlinskega izvora. Med drugim je 

naš cilj pridelati kakovostne vrtnine brez škodljivih snovi v pridelku. Zaradi tega pridelavo 

vršimo po načelih ekološke pridelave.  

Predsedniški vrt 

Pohvalimo se lahko tudi z dejstvom, da imamo na posestvu Predsedniški vrt. V šolskem 

letu 2018/19 smo se meseca januarja v okviru programa Socialna in terapevtska 

hortikultura lotili prav posebnega projekta. Na posestvu v enoti Slivnica je že kar nekaj 

časa v uporabi vrt, za katerega smo se odločili, da bomo na njem gojili izključno 

avtohtone, tradicionalne in udomačene sorte vrtnin in druge kmetijske rastline.  
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4.14 Mladinska stanovanja 

 

V dolgoletnem sodelovanju z Rotary klubom Maribor ohranjamo dve mladinski stanovanji. 

Fantovsko stanovanje je v Melju in v njem je prostora za dva mladostnika. Dekliško 

stanovanje pa se nahaja v Selnici ob Dravi, v katerem sta lahko dve mladostnici.  

Po končanem bivanju v stanovanjski skupini se lahko polnoletni mladostnik, če je prosto 

mesto, preseli v mladinsko stanovanje, za katerega mora izpolnjevati določene pogoje, s 

katerimi dokaže kompetentnost za bivanje v mladinskem stanovanju.  

Mladinsko stanovanje predstavlja neko pomožno stopnico na poti v odraslost. Predstavlja 

pol-samostojno življenje, pri katerem ga vzgojitelj koordinator usmerja, nadzoruje ter 

svetuje pri bivanju ter pomembnih življenjskih odločitvah v sodelovanju z njegovimi 

starši/skrbniki ter centrom za socialno delo. Mladostnika, ki je primeren za bivanje v 

mladinskem stanovanju, priporoča njegov matični vzgojitelj v stanovanjski skupini. S 

poskusnim bivanjem v mladinskem stanovanju, ki poteka med šolskimi počitnicami, se 

mladostnik izkaže, da je primeren kandidat za vselitev. Če ustreza pogojem, se kasneje 

mladostnik s pogodbo preseli v mladinsko stanovanje. Skupaj z vzgojiteljem 

koordinatorjem se sestavi individualiziran program, s pomočjo katerega mladostnik 

izpolnjuje zastavljene cilje in želje.  

Mladostnik v mladinskem stanovanju mora biti odgovorna oseba, ki upošteva hišni red, se 

drži navodil, skrbi za čistočo stanovanja, skrbi za higieno, zdravje ter ima dobre 

sostanovalske ter medsosedske odnose. Poleg tega mora biti dovolj samostojen na ta 

način, da ima dobre učne navade in da opravlja študentsko delo, če mu čas dopušča. 

Glavni namen pomoči v mladinskem stanovanju je usposabljanje za samostojno bivanje, 

za kar pa mladostnik potrebuje podporo neke odrasle osebnosti. Vzgojitelj koordinator 

ima opredeljeno zmanjšano odgovornost za mladostnika; mladostnik mora prevzemati 

odgovornost nase in za svoje življenje. S pomočjo svetovanja in sodelovanja, ki poteka na 

različne načine, podpore, obiskov in nadzora koordinatorja se mladostnik pripravlja na 

samostojno življenje, v katerem je, kljub življenjskim oviram in izzivom, kos takšnim 

izkušnjam. 

 

Dekliško mladinsko stanovanje - dnevna soba 
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Fantovsko mladinsko stanovanje - jedilnica 
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5 VZGOJNI PROGRAM 
 
Mladinski dom Maribor je organiziran po družinskem modelu. V posamezni stanovanjski 

in vzgojni skupini za otroke in mladostnike skrbi štiri do pet vzgojiteljev, ki v vzgojnem stilu 

prevzemajo tako očetovsko kot materinsko vlogo. Negujejo neposredne, prijateljske 

odnose z otroki in mladostniki, so v vlogi nadomestnih staršev, poudarjajo sodelovanje, 

kot tudi individualno in skupinsko odgovornost. 

 

Mladinski dom Maribor sprejema otroke in mladostnike obeh spolov in različnih starosti, 

kar je tudi značilno za družine. Namen skupnega bivanja je naučiti se živeti z drugimi ter 

učenje uspešnega reševanja nastalih problemov in konfliktov v skupini. Otrokom in 

mladostnikom so zagotovljeni varnost in zaščita, razumevanje in sprejemanje ne glede na 

njihove zaželene ali nezaželene vedenjske ali osebnostne značilnosti, hkrati pa so dolžni 

spoštovati veljavna pravila, ki jih sprejemajo z medsebojnim dogovarjanjem. 

 

Otroci in mladostniki skupaj z vzgojitelji skrbijo za urejenost bivalnih in skupnih prostorov, 

prav tako pa so otroci in mladostniki odgovorni za osebno urejenost in osebno higieno. 

Skupaj z vzgojitelji nabavljajo hrano, sami ali s pomočjo vzgojiteljev pripravljajo obroke 

hrane, kosilo pa med tednom pripeljejo. 

 

Otroci se vključujejo v interesne aktivnosti zunaj Mladinskega doma, vzgojitelji se trudijo 

popestriti vsakdan in vikende z raznimi izleti, ogledi kinopredstav, projekti, udeležitvami 

na kulturnih prireditvah. 

 

Cilj našega vzgojnega programa je ponovna uspešna vključitev otroka ali mladostnika 

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v običajno življenjsko sredino. 

 

Pri vzgojnem delu upoštevamo načela: 

 
• načelo timskega dela, 

 

• individualizacije, 

 

• pozitivne vzgojne usmerjenosti, 

 

• aktivne vloge in soodgovornosti otroka ali mladostnika v procesu lastnega 

razvoja, 

 

• kompenzacije razvojnih zaostankov in vrzeli, 

 

• kontinuiranosti vzgojno-izobraževalnega procesa, 

 

• sodelovanja z družino ter 

 

• načelo integracije, inkluzije in normalizacije. 
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6 HIŠNI RED 
 
Imamo okvirni hišni red za celotno ustanovo, ki ga vsaka enota skupaj z mladostniki 
prilagodi življenju skupine. 
 
DOPOLDAN 
 

• bujenje - samostojno ali s pomočjo vzgojitelja ali samostojnih sovrstnikov; 

 

• opravila osebne higiene in urejanje sob; 
 

• zajtrk in urejanje prostorov; 
 

• odhod v šolo; 
 

• učno delo za otroke in mladostnike, ki imajo pouk popoldan; 
 

• čas za rekreacijo; 
 

POPOLDAN 

 

• kosilo; 
 

• odhod v šolo, če imajo pouk popoldan; 

 
• prihod iz šole; 

 

• kosilo in ureditev kuhinje; 
 

• prosti čas za rekreacijo; 
 

• učno delo otrok in mladostnikov, ki so imeli pouk dopoldan; 
 

• prostočasne aktivnosti, rekreacija, izhodi po dogovoru; 
 

• urejanje skupnih prostorov, nakup in priprava večerje; 
 

• skupna večerja. 

 
ZVEČER 

• obveznosti vzdrževanja in osebne higiene; 
 

• druženje v razgovorih, skupne aktivnosti; 
 

• nočni počitek. 

 
 
V času praznikov, vikendov in počitnic je ritem podoben, a obveznosti prerazporedimo 

glede na skupne aktivnosti; izleti, pohodi, ogledi, delovne akcije ipd. Vsak po predhodnem 

dogovoru prispeva svoj delež za to, da nam je bivanje v skupini prijetno. 
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TEMELJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV 

 
Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami imajo v času bivanja v 
stanovanjski skupini naslednje temeljne pravice: 
 

• da so upoštevani, spoštovani; 
 

• da se lahko pogovarjajo, izražajo svoja mnenja, tudi verska čustva, prepričanja, 
brez strahu; 

 

• da se počutijo enakopravni; 
 

• da jim je zagotovljeno bivalno udobje, zasebnost, varnost osebne lastnine; 

 

• da lahko po svojih sposobnostih in zmožnostih sodelujejo pri načrtovanju življenja 
in dela v vzgojni ustanovi; individualno in skupinsko; 

 

• da jih osebje fizično in psihično zaščiti, če so ogroženi; 
 

• da se lahko izobražujejo, učijo; 
 

• da so deležni učinkovite učne pomoči vzgojiteljev, učiteljev, vrstnikov, 
prostovoljcev; 

 

• da imajo pravico do počitka; 
 

• da imajo kvalitetno ter zdravo prehrano; 
 

• da imajo možnosti, da lahko koristno izkoristijo svoj prosti čas; 
 

• da imajo zagotovljeno ustrezno zdravstveno varstvo; 

 
• da imajo strokovno usposobljene vzgojitelje. 

 
Temeljne dolžnosti otrok in mladostnikov so: 
 

• redno obiskovanje pouka; 
 

• upoštevanje in ravnanje po veljavnem hišnem in dnevnem redu; 
 

• upoštevanje nasvetov, navodil in drugih za njihov osebnostni razvoj koristnih 
nasvetov; 

 

• skrbijo za svoje zdravje; 
 

• ne ogrožajo ostalih otrok in mladostnikov v skupini itd. 
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7 DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 
 

7.1 Znotraj stanovanjskih in vzgojnih skupin 
• izleti, 

 

• pikniki, 
 

• športne aktivnosti (smučanje, plavanje, drsanje, rolkanje …), 
 

• obiski kulturnih dogodkov in kinopredstav, 
 

• obdaritve in praznovanja, 
 

• ustvarjalne delavnice … 

 

7.2 V okviru mladinskega doma 
• zimovanje, 

 

• počitnice na morju, 
 

• jadranje, 
 

• spoznavanje prestolnic … 

 

7.3 V sodelovanju z drugimi institucijami 
• letovanje z Zvezo prijateljev mladine in Rdečim križem, 

 

• trening socialnih veščin društva Center za pomoč mladim, 

 

• terapevtski tabori, delavnice, 

 

• izmenjave, 

 

• mednarodni kongresi (FICE), 

 
• tečaji tujih jezikov in računalništva, 

 
• razne športne aktivnosti. 
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8 SPREJEM V MLADINSKI DOM MARIBOR 
 
Pogoji za sprejem v Mladinski dom Maribor za namestitev v stanovanjske, kakor tudi 

vzgojne skupine s seznamom potrebne dokumentacije, so podani na naši spletni strani - 

https://www.mladinski-dom-mb.si/pogoji-za-sprejem/. 

 

Vloge za sprejem pošljete na e-naslov:  

mladinski.dom-maribor@guest.arnes.si, dokumentacijo bo obravnaval strokovni tim. 

https://www.mladinski-dom-mb.si/pogoji-za-sprejem/
mailto:mladinski.dom-maribor@guest.arnes.si
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9 ŠOLSKI KOLEDAR 
Za osnovne šole 
  

2
0

2
0

 

torek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek‒ 
nedelja 

26. 10.–1. 11. JESENSKE POČITNICE 

sobota 31. 10. DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 24. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek 25. 12. BOŽIČ 

sobota 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek‒sobota 25. 12.–2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2
0

2
1

 

petek‒sobota 1. 1.–2. 1. NOVO LETO 

petek 29. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 5. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM 

ponedeljek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

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

ponedeljek‒petek 15. 2.–19. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, 
KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, 
POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE  

ponedeljek‒petek 22. 2.–26. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, 
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, 
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER 
OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI 
POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek 5. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 26. 4. POUKA PROST DAN 

torek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

torek‒nedelja 27. 4.–2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

sobota‒nedelja 1. 5.–2. 5. PRAZNIK DELA 

torek 
15. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. 
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

četrtek 
petek 
ponedeljek-torek 

24. 6. 
 

25. 6. 
28. 6.–31. 8. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 
8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN 
PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 
 . DAN DRŽAVNOSTI 
  POLETNE POČITNICE 

 
 

 

 

 

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6.‒30. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

28. 6.‒9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.‒31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

      

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5.‒15. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5.‒24. 6. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.‒31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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Za srednje šole 
 

2
0
2
0
 

torek 1. 9. ZAČETEK POUKA  

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

četrtek 24. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  

ponedeljek‒četrtek 
28. 12. 2020‒ 
31. 12. 2021  

NOVOLETNE POČITNICE  

2
 0

 2
 1

 

petek 15. 1.* ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA  

ponedeljek‒ponedeljek 1. 2.–1. 3.  ZIMSKI IZPITNI ROK  

petek 5. 2.  PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM  

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

ponedeljek‒petek 15. 2.–19. 2. 

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

ponedeljek‒petek 22. 2.–26. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE, 
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, 
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER 
OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE 

ponedeljek 26. 4.  POUKA PROST DAN 

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

petek 21. 5.  
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA 
ZAKLJUČNE LETNIKE  TER RAZDELITEV SPRIČEVAL 

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

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

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

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

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

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

sreda  30. 6.  SPOMLADANSKI IZPITNI ROK  

ponedeljek‒sreda  16. 8.‒20. 10. JESENSKI IZPITNI ROK  
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