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Zeleni dom
V vijoličnem mestu zeleni dom stoji,
kot biser čaroben se zdi.
V njem iskri se nasmeh ljudi,
ki napolni ti moči.
To počne že odkar stoji,
Brez dvoma to počel boš še v prihodnosti.
Prihodnost naj bo radodarna,
Saj ljubezen tu je stalna. (Neli B. in Klara K., )

Draga dijakinja, dragi dijak
Dobrodošla, dobrodošel med nami v naši pisani druščini. Kot sta povedali
dijakinji Neli in Klara v svoji pesnitvi, se naš dom nahaja v lepem, zelenem okolju
na Gosposvetski cesti 89 v Mariboru v neposredni bližini študentskega kampusa.
Svoje dni je dom nosil ime po narodnem heroju Janezu Hribarju, v novejšem
obdobju pa je bil preimenovan v Dijaški dom Maribor. Ne glede na ime doma, je
pomembno to, da ti dom omogoča odlične pogoje za vsestranski razvoj in
uspešno šolanje. Izkušene vzgojiteljice, tvoje nadomestne mame, ti pomagajo
prebroditi mladostne viharje, doseči življenjske cilje. Delo vzgojiteljic
dopolnjujejo prizadevni študentje, ki nudijo brezplačno učno pomoč pri vseh
zahtevnejših šolskih predmetih. Zaposleni v domu si , vsak na svojem področju,
prizadevamo, da odrasteš v zdravo, samostojno in odgovorno odraslo osebo.
Želimo si, da bi dosegel/dosegla postavljene cilje in nas ob koncu šolanja in
bivanja v domu, zapustil/a s kar najlepšimi spomini na skupno preživeta leta. Če
se boš odločil/a za študij na bližnjih fakultetah, boš gotovo še nekaj let med nami.
Z veseljem ti bomo to možnost omogočili. S ponosom lahko povem, da pri nas
bivajo že tretje generacije dijakov iz iste družine. Naj se tradicija nadaljuje.
Vaša ravnateljica Ksenija Jaušovec

1. Vpis v dijaški dom
Vpis v dijaški dom je izpeljan na osnovi javnega razpisa, ki ga vsako leto objavi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Pogoji za vpis so: status dijaka, vajenca ali študenta, izpolnjena prijavnica, redno
plačevanje oskrbnine, upoštevanje pravil bivanja v dijaškem domu. Ob vpisu
mora kandidat predložiti dokazilo o statusu dijaka oz. študenta za tekoče šolsko
leto oziroma študijsko leto. Tuji dijaki in študentje morajo imeti urejeno
dovoljenje za bivanje v Sloveniji, kar lahko pridobijo v matični domovini.
Pravico bivanja v dijaškem domu ima dijak, ki je redno ali izredno vpisan v srednjo
šolo, oziroma udeleženec izobraževanja odraslih ter študent višje strokovne šole,
ki je sprejet v dom v skladu s pogoji in po postopkih , ki so določeni s Pravilnikom
o bivanju v dijaških domovih (UL 30/18).
Na prosta mesta vpisujemo dijake tekom celega šolskega leta. Če po sprejemu
dijakov, vajencev, študentov višjih strokovnih šol, ostanejo prosta mesta, lahko
sprejmemo tudi študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi
pristojni za sprejem v študentske domove.
Pri nas lahko bivaš sam v prostorni enoposteljni sobi ali s sostanovalko,
sostanovalcem v dvoposteljni sobi. Dom omogoča bivanje tudi gibalno oviranim
posameznikom.
Prijavnica za vpis in vloga za subvencijo sta tudi na naši spletni strani pod rubriko
Za starše.

2. Pravila življenja in bivanja
Želimo si biti dom v katerem se vsak počuti sprejetega in varnega. Prav tako si
prizadevamo, da bi dijakinje in dijaki uspešno zaključili šolanje, dosegli
postavljene cilje. V ta namen je potrebno upoštevati pravila bivanja in dela v
dijaškem domu, ki so opredeljena v Pravilniku o bivanju v dijaških domovih UL
30/18 in Pravilih bivanja v Dijaškem domu Maribor .
Stanovalci doma ste dolžni varovati lastno varnost in zdravje ter zdravje in
varnost sostanovalcev. Upoštevati morate navodila požarne varnosti in pravila,
ki zagotavljajo varno bivanje v domu .

3. Sobna pravila
Stanovalca sobe imata enake pravice in dolžnosti.
Pred odhodom k šolskim in drugim obveznostim dijak/a uredi/ta svojo sobo.
Higieno in red v sobi vzdržujeta sama.
Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe so enakomerno porazdeljene med
stanovalcema sobe.
V sobi se zadržujeta v copatih. Prostor za čevlje je v omarici za čevlje .
Stanovalca sobe sta odgovorna za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora biti
stanje takšno kot ob prihodu v dom.
V sobi imata lahko estetske okrasne predmete in rože. Plakate lahko lepita le na
za to določen prostor .
Vsako okvaro v sobi, predprostoru ali sanitarijah morata takoj javiti vzgojiteljici.
Če tega ne storita, nastalo škodo poravnata sama, enako tudi, če škodo namerno
povzročita.
Vzgojiteljica ali druga odgovorna oseba ima pravico do vpogleda v zasebni
prostor dijakinje /dijaka in začasnega odvzema predmetov, katerih posedovanje
in uporaba moti pedagoški proces ali pomeni ogrožanje varnosti ali premoženja,
če sodi, da so kršena Pravila življenja in bivanja.
Vstop v sobo je dovoljen le dijakinjama /dijakoma ki v njej živita, drugim pa le v
soglasju s sostanovalcem in vzgojiteljico.
V času učnih ur, najkasneje pa ob 22.uri do 6.00 ure zjutraj je v vseh prostorih
doma tišina.
Ko stanovalki /stanovalca zapuščata sobo za daljši čas, zapreta okno, ugasneta
luči in izklopita vse uporabnike električne energije.

4. Učenje v domu
Da bi dosegli zastavljeni cilj - uspešno šolanje, so v domu organizirane obvezne
učne ure od 16.00 do 18.00 ure. Dijakom, ki imajo v tem času treninge ali druge
šolske obveznosti , se učne ure prilagodijo. Učenje poteka v učilnicah. Učno
pomoč nudijo vzgojiteljice in študentje - prostovoljci. V času učnih ur ni
dovoljeno zapuščati doma. Prisotnost dijakov pri učnih urah preverjajo
vzgojiteljice. Neopravičeno izostajanje od učnih ur šteje kot kršitev domskih
pravil.

5. Interesne dejavnosti
Dijakinje in dijaki uresničujete svoje interese v okviru interesnih dejavnosti za
katere izkažete zanimanje. V letošnjem šolskem letu se dijaki vključujete v
domski fitnes, nogomet, strelstvo, namizni tenis, urejanje domskih visokih gred,
obiskujete gledališke predstave, sodelujete v kulturnih prireditvah in številnih
delavnicah, ki v domu potekajo . Aktivni ste tudi v Odboru za kulturo odnosov in
učni uspeh .

6. Prihod v dom
Dijaki morate biti v domu do 21.ure. Dijaki ste dolžni svoj prihod prijaviti pri
vratarju:
vsak večer po 21.uri
ob nedeljah ali med tednom ob prvem prihodu od doma .
Za vse obiskovalce je obvezna prijava pri vratarju. Evidentira se računalniško na
podlagi osebnega dokumenta. Obiskovalec dobi obesek, ki ga po končanem
obisku vrne v vratarnico.
Po 22. uri je dom zaklenjen in je za vstop potrebno poklicati nočnega varnostnika
na številko : 031/488-279 ali na + 386 65 551319.
7. Prehrana
Vsak dan so na voljo trije obroki z izjemo petka, ko imate dijaki zajtrk in kosilo.
Dom nudi tudi dietno prehrano za katero je potrebno predložiti zdravniško
potrdilo o upravičenosti le-te. Dijaki, ki se iz upravičenih razlogov ne morete ob
za to določenem času prehranjevati v domu in želite hladen obrok - suho kosilo,
morate o tem vsaj dva dni prej obvestiti vzgojitelja.

Čas obratovanja jedilnice je:
zajtrk od 5.30 do 8.30
malica : od 10.30 do 11.ure
kosilo: od 11.00 do 16.00 ure do četrtka , v petek do 15.00 ure
večerja: od 18.00 do 20.ure, ob petkih večerje ni.
Dijaki ne morete bivati v dijaškem domu brez prehrane.
Iz utemeljenih razlogov (bolezen, urnik, odsotnost zaradi šolskih ali drugih
obveznosti) je mogoče prehrano odjaviti. Odjava se izvrši najpozneje do 11.ure
dan pred koriščenjem obroka.

8. Oskrbnina
Cena bivanja v domu je sestavljena iz stroškov prehrane in bivanja. Izhodiščno
ceno oskrbnine določi minister na podlagi komisije za določanje oskrbnine v
dijakih domovih. Ceno oskrbnine v domu določi svet dijaškega doma in lahko
odstopa od izhodiščne cene največ 10 odstotkov glede na dejanske stroške. Ob
vpisu v dom lahko starši oz. skrbniki dijaka zaprosijo za državno sofinanciranje.

Pogoj je, da sta v dijaškem domu (kjerkoli v Sloveniji) vsaj dva otroka iz iste
družine. MIZŠ krije stroške oskrbnine starejšemu otroku. Način plačevanja
oskrbnine ureja Pogodba o bivanju v Dijaškem domu Maribor.
9. Vzgojni ukrepi
Kršitve pravil in dolžnosti ali opustitve dolžnosti, določenih v skladu s Pravilnikom
o bivanju v dijaških domovih in Pravili bivanja v Dijaškem domu Maribor, se
sankcionirajo z vzgojnimi ukrepi. Ti so: opomin, ukor in izključitev iz dijaškega
doma. Ukrepi so lahko tudi alternativni. Postopek vzgojnega ukrepanja in varstva
pravic dijakov je podrobno opredeljen v Pravilniku o bivanju v dijaških domovih.
10.Izostanki od pouka
Ko dijak zaradi bolezni ali drugih razlogov, ne pride v dom kot bi moral, je
potrebno izostanek sporočiti matični ali drugi vzgojiteljici še isti dan . V
dopoldanskem času se izostanek javi v vratarnico doma (tel: 02 2350-650 ali 02
2350 651). Dijak, ki ostane v dijaškem domu v času, ko bi moral biti pri pouku,
mora prisotnost v domu javiti v vratarnico ali tajništvo doma. Odgovorna oseba
preveri stanje dijaka in ustrezno ukrepa.
Ko je dijak v domu, izostanke od pouka obravnava in, če so ti utemeljeni,
opraviči matični vzgojitelj.
11.Sodelovanje s starši, skrbniki
Želimo in prizadevamo si, da je sodelovanje s starši in skrbniki redno in plodno.
V občutljivem obdobju prehoda iz otroštva v odraslo dobo, je takšno sodelovanje
temelj zdravemu razvoju mladostnika.
Starši in skrbniki ste dolžni obvestiti vzgojiteljice o morebitnih zdravstvenih
težavah, motnjah, vzgojnih idr. posebnostih, ki ovirajo delo in življenje
mladostnika oziroma zahtevajo prilagoditve.
Govorilne ure vzgojiteljic so vsak petek od 13.00 do 14.00ure. Vzgojiteljice so za
telefonski pogovor dosegljive tudi izven časa govorilnih ur, za obiske pa se je
potrebno najaviti.

URNIK DELA VZGOJITELJIC
LUČKA
ŠANTL M.
MOJCA
JEŠOVNIK
TAMARA
MURKO

PONED.
14 - 22

TOREK
14 -22

SREDA
14 - 22

ČETRTEK
14 - 22

14-22

14 - 22

14- 22

14 - 22

18 - 22

18 - 22

18 - 22

18 - 22

PETEK
9 – 17
12 – 20 D
9 – 17
12 – 20 D
13- 17
16 – 20 D

12.Sodelovanje z drugimi ustanovami
V sodobnem, globalnem svetu je sposobnost sodelovanja z drugimi ključna
kompetenca in vrednota. To spoznanje je pripeljalo do sodelovanja s profesorji
in študenti različnih slovenskih in tujih fakultet, s Centrom za sluh in govor
Maribor, z NK Maribor, z Zavodom za novodobno izobraževanje, s Slovensko
filantropijo, z Amnesty international, z MKC-jem , z Zavodom Nefiks , z
Društvom za boljši svet, z ZPM in številnimi drugimi organizacijami. Čez dan se v
naših učilnicah odvija pouk za učence Centra za sluh in govor Maribor. Ti se pri
nas tudi prehranjujejo. Tuji dijaki in študentje se pri nas vključujejo v delovni
proces (pomoč v kuhinji, vzdrževalna dela, urejanje okolice), sodelujejo pri
športnih aktivnostih ali pri nas le bivajo . Tovrstne izmenjave omogočajo našim
dijakom, da se učijo sožitja s pripadniki drugih kultur, spoznavajo različne
običaje, da izmenjajo izkušnje, urijo komunikacijo v tujem jeziku, pridobijo nove
prijatelje in dragocene življenjske izkušnje.
Pravijo, da to, kar se Janezek nauči v mladosti, to Janezek zna. Želimo si, da bi se
naše Jane in Janezki naučili kar največ in tako obogateni z znanjem vstopili v svet
odraslih.

