57. DOMIJADA
Rogla, 9. in 10. april 2019
ŠPORTNO IN KULTURNO SREČANJE DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE

TEMA: SVET IN JAZ V LETU 2030

PRAVILA DOMIJADE






Domijada je vsakoletno športno in kulturno srečanje dijakinj in dijakov (v nadaljevanju dijakov) slovenskih dijaških domov.
Na Domijadi imajo možnost in priložnost predstaviti prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, tako v dijaškem
domu kot izven njega. Udeležijo se je najuspešnejši dijaki v spremstvu vzgojiteljic in vzgojiteljev (v nadaljevanju
vzgojiteljev).
Domijada je srečanje, ki se ga udeležijo zreli in odgovorni dijaki, ki si s svojimi dosežki pridobijo možnost udeležbe in
častnega zastopanja svojega dijaškega doma. Vsi udeleženci s svojim ravnanjem dajejo pozitiven zgled sožitja,
sodelovanja in lepega vedenja.
Dijaki, izbrani v dijaškem domu za udeležbo na Domijadi, so tisti, ki razumejo in sprejemajo pravila ter so se med
šolskim letom s svojim vedenjem in dejavnostjo izkazali in so lahko zgled in ponos dijaškega doma, iz katerega prihajajo.

SPLOŠNA NAVODILA







Na Domijadi se bodo igrale polfinalne in finalne tekme po križnem sistemu (velja za vse discipline, razen za streljanje in
šah, kjer odloča število zadetih krogov oziroma več točk po Bergerjevem sistemu tekmovanja), to pomeni 4 tekme v
vsaki disciplini (6 pri šahu). Pri streljanju bodo izvedena tudi individualna tekmovanja.
Tekmovanja bodo potekala v veliki in mali športni dvorani hotela Rogla (namizni tenis, nogomet, košarka, odbojka), v
neposredni bližini hotela Rogla (tek) ter v Slovenskih Konjicah (strelstvo).
Za športne rekvizite (izjema so loparji za namizni tenis) bo poskrbel Hotel Rogla.
Ključna naloga organizatorjev po panogah je skrb za nemoten potek tekmovanj in sprotno obveščanje novinarske
skupine o rezultatih.
Poleg splošnih pravil pa organizatorji v razpis dodajamo tudi pravila vedenja na Domijadi, ki naj jih vsi udeleženci
podrobno preberejo in upoštevajo. Vsak-a dijak-inja, ki se bo udeležil-a Domijade, mora pred odhodom vzgojitelju v
dijaškem domu oddati izpolnjen obrazec Izjava starša .

PRAVILA VEDENJA NA DOMIJADI
Pravila vedenja dijakov na Domijadi:










dijaki so dolžni upoštevati človekove pravice vsakega posameznika in se strpno vesti do drugače
mislečih,
odgovorni so za lastno zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih,
prepovedano je uživanje alkohola in drog ter vsakršno nasilje,
dijaki so odgovorni za urejenost in čistočo sobe ter sobni inventar,
sami skrbijo za osebno lastnino,
glasbeni aparati v sobah morajo biti naravnani na sobno jakost,
dijaki so dolžni sodelovati na aktivnostih Domijade po programu,
morajo se kulturno vesti, tako v prostorih namestitve kot zunaj njih.

Domijada je dvodnevna prireditev, ki zahteva od organizatorjev in spremljevalcev veliko priprav in skrbi.
Želimo si, da bi načrtovani program izvedli brez posebnosti in težav. Z zapisanimi pravili zagotavljamo
dijakom varnost in poudarjamo vsakodnevno kakovostno izvajanje vzgojno- izobraževalnega dela v
dijaških domovih Slovenije.

PREDSTAVITEV TEME: SVET IN JAZ V LETU 2030
Veseli smo, da se lahko enkrat na leto družimo in skupaj ustvarimo največji dijaški dom. Letos se bomo srečali že 57. leto. Skupaj bomo
ustvarjali, tekmovali, se povezovali v »Dijaškem domu Rogla 2019«. Letos se bomo ozrli v prihodnost – naša tema bo Svet in jaz v letu

2030. Dokazali bomo, da nam bivanje v domu pomaga dozoreti in odrasti v odgovornega človeka. Tako bo dijaški dom Rogla 2019
poln prijetnih in ambicioznih mladih, ki se ozirajo v svojo in skupno prihodnost. Držali se bomo pravil in dogovorov. Na letošnji Domijadi
bomo spremljali vedenje udeležencev in na koncu podelili priznanje »fair play« ekipi, ki bo izstopala po lepem vedenju na igrišču in zunaj
njega.Osrednja tema in rdeča nit letošnje Domijade je prihodnost. Ne tista oddaljena, nepredstavljiva, fantastična, ampak tista čez
dobro desetletje – leta 2030, ki bo tu hitreje, kot si mislimo. Prihodnost je odprta in nam zastavlja številna vprašanja. Je vabljiv prostor
za domišljijo, ugibanja, šokantna predvidevanja, ki si jih dovolimo na račun bliskovitega napredka znanosti in tehnologije. Vsi se občasno
sprašujemo, kakšno bo naše življenje čez nekaj let, čez desetletje, čez dve desetletji … Kje bomo, kaj bo z nami, kaj bomo počeli, v
kakšnem svetu bomo živeli? Kako bodo videti mesta prihodnosti? Kakšna bo arhitektura, kako bo potekal promet? Kaj bodo ljudje jedli,
kako se bodo oblačili, s čim se bodo ukvarjali v prostem času? Kje so meje znanosti? Nanotehnologija in prodiranje v vse manjše
dimenzije človekovega življenja in obstoja so fascinantne. In kako bo potekalo izobraževanje? Nas bodo učili roboti in stroji ali bomo mi
učili njih? In nenazadnje: kako se bomo razvijali ljudje, posamezniki? Kakšni bodo naši medsebojni odnosi, kaj bo pomembno, kaj bo v
ospredju? Ali bo ljubezen preživela? Ali bomo osamljeni, odtujeni, zaverovani v tehnologijo in vzporedno življenje na spletu, tako
nerealno in varljivo? Prihodnost je res odprta in bo prinesla morda kaj takega, na kar nismo pripravljeni. Ampak prav zato je priložnost
obenem tudi velik izziv in tudi velika priložnost. Priložnost za nove ideje, ustvarjanje, nove rešitve. Priložnost za drzne, inovativne,
odprte ljudi. Ni nepomembno, da imamo vsi priložnost za sooblikovanje prihodnosti, in ni vseeno, kako jo bomo oblikovali. Ne
moremo se odreči in otresti svoje odgovornosti pri tem. Naši dijaki so povečini rojeni leta 2000 ali kasneje. Danes so to še fantje in
dekleta v svojih pubertetniških letih, letih iskanja, izgradnje osebnosti, določanja svojih življenjskih ciljev. Do leta 2030, ki je po številu
let naša bližnja prihodnost, pa se bo glede na hitre in dramatične spremembe v svetu zagotovo še veliko zgodilo. Mladi ljudje v svojih
poznih dvajsetih ali zgodnjih tridesetih letih, ki bodo že imeli za sabo leta šolanja in študija, si bodo morda že ustvarili družino in hodili
v službo, kot to danes počnejo njihovi starši. Kako bodo živeli, kakšnim vrednotam bodo sledili in kako bodo oblikovali odnose z ljudmi
okrog sebe, pa je že danes v veliki meri odvisno od njih samih. Ne moremo niti na hitro niti v celoti spreminjati sveta in ljudi v njem.
Zanesljivo pa lahko oblikujemo in spreminjamo sebe in z izboljšanjem lastne osebnosti in lastnega ravnanja pozitivno sooblikujemo
svoje okolje in s tem tudi svojo prihodnost.

ZBIRALNA AKCIJA: E-CIKLIRAJ
Za našo prihodnost je zelo pomembna tudi skrb za čisto okolje. Zavržemo ogromno odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO), ki je eden od najhitreje rastočih vrst odpadkov na svetu.
Organizatorji 57. Domijade, vseslovenskega srečanja dijakinj in dijakov dijaških domov Slovenije, tokrat poteka
pod geslom »Svet in jaz v 2030«. Odločili smo se, da dijaške domove Slovenije pozovemo k sodelovanju pri
projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, ki ga izvaja družba ZEOS, d. o. o. Projekt je
sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.
V času do 11. marca 2019 po vseh dijaških domovih spodbujamo zbiranje naslednje električne in elektronske
opreme: mobilne telefone, žepne in namizne kalkulatorje, računalniške miške, tipkovnice in druge manjše
aparate.
Zbrano odpadno električno in elektronsko opremo oddajte do 11.3.2019 v recepciji – zbirna točka dijaškega
doma Lizike Jančar.
Več informacij / koordinator zbiralne akcije: ERIK KURBOS, 4A
Več o projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki:
W: e-odpadki.zeos.si
FB: www.facebook.com/eodpadki

Vljudno prosimo, da se držite datumov. Hvala.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO: SVET IN JAZ V LETU 2030
Vsak dijaški dom lahko sodeluje z največ dvema fotografijama v formatu 20 × 30 cm (format A4), ki bosta
na Domijadi tudi razstavljeni.
S poslano fotografijo avtorji in mentorji dovoljujete, da so fotografije lahko objavljene tudi v kakšni
drugi publikaciji oz. na spletu v digitalni obliki tudi po Domijadi 2019.
Komisija prireditelja bo izmed vseh fotografij izbrala tri najboljše, katerih avtorji bodo na večerni
prireditvi Domijade 2019 prejeli priznanja.

Rok oddaje fotografij: 1. marec 2019
Več informacij / mentor: DEJAN BULUT, 5B

Vljudno prosimo, da se držite datumov. Hvala.

LITERARNI NATEČAJ: SVET IN JAZ V LETU 2030
Vsi se občasno sprašujemo, kakšno bo življenje v prihodnosti. Kje bomo, kaj bo z nami, kaj bomo počeli,
kakšen bo svet, v katerem bomo živeli? Prihodnost leži pred nami kot širno polje, je istočasno velik izziv in
tudi velika priložnost. Ni vseeno, kako jo bomo oblikovali, in ne moremo se odreči in otresti svoje
odgovornosti pri tem. Današnji dijaki in dijakinje bodo v letu 2030 odrasli mladi ljudje, ki se bodo morali
angažirano odzivati na zahteve in pojave takratnega časa, o katerem zanesljivo že danes razmišljajo, zato
smo prepričani, da lahko na razpisano temo pričakujemo številne in raznovrstne literarne prispevke.
Prispevki (proza, poezija, dramatika) naj bodo napisani v pisavi Arial, velikosti 12.
Besedilo naj bo lektorirano, saj bo v poslani verziji objavljeno v literarnem glasilu Domijade 2019.
Komisija bo izbrala tri najboljše prispevke, katerih avtorji bodo prejeli priznanja na večerni kulturni
prireditvi.
Rok oddaje prispevkov: 25. februar 2019
Več informacij / mentorica: MARIJA DOBRIČ, 2A

Vljudno prosimo, da se držite datumov. Hvala.

LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO: SVET IN JAZ V LETU 2030
Upoštevali bomo izdelke v velikosti 100 × 70 cm. Format je pokončen. Tehnika ustvarjanja je poljubna.
Likovnih izdelkov ne pošiljate. Mentorji jih prinesejo na Roglo. Do 15. 3. 2019 mora mentor poslati
fotografije likovnih del v digitalni obliki in dodati podatke, ki bodo na zadnji strani likovnih izdelkov. Poslane
podatke bomo nalepili ob likovnem izdelku na razstavi. Vsako delo mora biti na zadnji strani obvezno
opremljeno z naslednjimi podatki (pisava Times New Roman – velikost 12) po sledečem vzorcu:
NASLOV LIKOVNEGA IZDELKA:
IME IN PRIIMEK AVTORJA:
ŠOLA, KI JO OBISKUJE AVTOR IZDELKA:
IME IN PRIIMEK MENTORJA:
DIJAŠKI DOM:
OPIS SLIKE OZ. LIKOVNEGA IZDELKA(v treh stavkih):

Izdelke bo pregledala in ocenila strokovna komisija. Izmed prispelih
del bo izbrala do 40 del za razstavo in tri dela bodo nagrajena.
Rok oddaje likovnih del mentorici: 8. marec 2019
Več informacij / mentorica: RASTA VREČKO, 6B
Vljudno prosimo, da se držite datumov. Hvala.

NOGOMET – DIJAKI
Tekmovanje bomo izpeljali po pravilniku Domijade z upoštevanjem pravil NZS za mali nogomet.
Posamezna tekma v zaključnem delu tekmovanja traja 2 × 15 minut (predlog organizatorja).
Regijsko tekmovanje: 4. 3. 2019 ob 11.30, TŠC TEZNO
SKUPINA A: DD DRAVA, DD LIZIKE JANČAR, DD PROMETNA ŠOLA, DD TEZNO
Medregijsko tekmovanje: 20. 3. 2019, TŠC TEZNO
Prijava ekipe: 30. 1. 2019
Več informacij / mentorica: VESNA VEIT, 2B

ODBOJKA – DIJAKINJE
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade in pravilih OZS. Igra se na dva dobljena seta.
V primeru izenačenega izida po dveh setih se igra tretji niz, ki je skrajšan (do 15. točke).
Regijsko tekmovanje: PREDVIDOMA 7. 3. 2019 ob 10.30, DD RUŠE
Medregijsko tekmovanje: 21. 3. 2019, DD JANEZA BOSKA, ŽELIMJE
Prijava ekipe: 30. 1. 2019
Več informacij / mentorica: VESNA VEIT, 2B
Vljudno prosimo, da se držite datumov. Hvala.

NAMIZNI TENIS – DIJAKINJE IN DIJAKI
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade in pravilih NTZS.
Igra se na tri dobljene nize (sete) in ekipa na tri dobljene igre.
Regijsko tekmovanje: DATUM ŠE NI DOLOČEN
Prijava: 30. 1. 2019
Več informacij / mentorica: ANA RAZTRESEN, 5B

ŠAH - DIJAKINJE IN DIJAKI
Tekmovanje v šahu se izpelje po pravilniku Domijade.
Regijsko tekmovanje: DATUM ŠE NI DOLOČEN
Prijava: 30. 1. 2019
Več informacij / mentorica: EDITA URIH, 6A

Vljudno prosimo, da se držite datumov. Hvala

STRELJANJE – DIJAKINJE IN DIJAKI (skupinski in posamezni nastopi)
Tekmovanje bomo izpeljali v skladu s pravilnikom Domijade na strelišču v Slovenskih Konjicah (na Domijadi). Po ekipnem tekmovanju
bo potekalo še tekmovanje za posameznike. Vsak dijaški dom, ki se je že udeležil medregijskega tekmovanja in izpadel, lahko prijavi
enega tekmovalca oz. tekmovalko za posamezne nastope. Dijaškim domovom, ki bodo tekmovali v ekipnem tekmovanju, se šteje kot
rezultat tekmovanja za posameznike rezultat najboljšega tekmovalca iz ekipe. Ekipe s seboj prinesejo svoje zračno orožje in strelivo.

Regijsko tekmovanje: DATUM ŠE NI DOLOČEN, DD DRAVA
Medregijsko tekmovanje: DATUM ŠE NI DOLOČEN, DD PROMETNA ŠOLA
Prijava: 30. 1. 2019
Več informacij / mentorica: VESNA ŠPES CIRINGER, 2B
Vljudno prosimo, da se držite datumov. Hvala

TEK DIJAŠKIH DOMOV
Tek bo organiziran za vse udeležence Domijade in sicer v treh kategorijah:
-

dijakinje (1000 m)
dijaki (2000 m)
strokovni delavci dijaških domov (1000 m).

-

Na start so vabljeni vsi udeleženci. Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipo tvorijo trije najhitrejši
dijaki posameznega dijaškega doma. Vse ostalo poteka po pravilniku Domijade.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

Prijava: 15. 3. 2019

Več informacij / mentorica: RASTA VREČKO, 6B

