
Lokacija
Dijaški dom Drava se nahaja na levem bregu 
Drave, 20 minut hoje ali 10 minut vožnje 
s kolesom do II. gimnazije Maribor. 
Prostori
Dijaki so nameščeni v dvoposteljne sobe s 
pripadajočo kopalnico, ki si jo delijo le z dijaki 
sosednje sobe. V domu je na voljo brezžični 
internet, vsaka soba  ima  dostop do kabelskega 
interneta. Dijakom so v domu na voljo tudi čajna 
kuhinja za pripravo manjših obrokov, telovadnica, 
fitnes, mladinska soba, glasbeni studio, klavirska 
soba, soba za biljard, strelišče, disko itd.
Čajna Kuhinja
Dijakom je na voljo čajna kuhinja (štedilnik, 
pečica, hladilnik) za pripravo in hrambo 
manjših obrokov, in sicer med tednom 
do 21. ter med vikendi do 24. ure. 
Igrišče
V našem dijaškem domu pozdravljamo 
zdrav način življenja in spodbujamo 
dnevno rekreacijo. Ob fitnesu in telovadnici 
je na voljo tudi zunanje igrišče. 
Hrana
Dijakom nudimo tri obroke dnevno (zajtrk: 
6.00–8.30; kosilo: 12.30–16.30; večerja: 18.30–
21.00), ki se lahko na podlagi šolskega 
urnika tudi odjavijo. Obstaja možnost 
vegetarijanske in dietne prehrane.
Vikendi
Smo dom, ki ima svoja vrata odprta sedem 
dni v tednu in tudi med vikendi zagotavlja 
pedagoško podporo dijakom tujcem (čez dan je 
na voljo pedagoško osebje, ponoči je organizirana 
vratarska služba). Dijaški dom se zapre zgolj 
med novoletnimi in poletnimi počitnicami, 
sicer pa so dijaki dobrodošli celotno šolsko 
leto. Prehrana je zagotovljena vseh 7 dni.
Pranje perila
Dijakom, ki pri nas bivajo 7 dni v tednu, je na 
voljo tudi brezplačna pralnica, ki jo uporabljajo 
po vnaprej dogovorjenem urniku. Le-tega  
pripravijo dijaki sami na začetku šolskega leta. 
Kolesa
Dijakom je na voljo varovana kolesarnica 
(pod ključem, nadzorovana s kamerami), 
kjer lahko spravijo svoja kolesa.

Hišni red
Prosti izhodi dijakov so med tednom do 21. 
ure, daljši izhodi (obisk gledališke predstave, 
kina, koncerta ipd.) praviloma do 24. ure, 
vendar se je potrebno za podaljšan izhod 
dogovoriti s svojim matičnim vzgojiteljem. Med 
vikendom (petek, sobota) se lahko dogovorite 
za podaljšan izhod do 24. ure (v času slabe 
epidemiološke situacije, sicer tudi dlje).
Dejavnosti
Dijakom ponujamo več kot 15 prostočasnih 
dejavnosti (aktivnosti s področja športa, kulture, 
ustvarjalnosti, različni mednarodni projekti).
Cena
Višino oskrbnine določa Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in v šolskem letu 
2021/22 znaša 10,90 €/dan (v ceno so všteti stroški 
nastanitve in prehrane, dodatnih stroškov ni).
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