57. DOMIJADA
Rogla, 9. in 10. april 2019

RAZPIS

Novo mesto, 18. 12. 2018

Dijaške domove v Sloveniji
in slovenske dijaške domove v zamejstvu
vabimo
na športno in kulturno srečanje dijaških domov Slovenije.

57. DOMIJADA
Rogla, 9. in 10. april 2019

Organizatorji:
SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
DIJAŠKI DOMOVI DOLENJSKE IN GORENJSKE REGIJE
Dijaški in študentski dom Kranj
Dijaški dom Bled (v okviru SGTŠ Radovljica)
Dijaški dom Škofja Loka (v okviru ŠC Škofja Loka)
Dom Janeza Boska Želimlje Zavod sv. Frančiška Saleškega
Dijaški in študentski dom Grm Novo mesto
Dijaški in študentski dom Novo mesto

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.

KONTAKT
V IMENU VSEH ORGANIZATORJEV
Dijaški in študentski dom Novo mesto
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto, Tel: 031 777 085
Dijaški in študentski dom Grm Novo mesto
Sevno 13, 8000 Novo mesto, Tel: 041 616 512
Informacije, vprašanja posredujte na e-naslov: domijada2019@gmail.com

NOVINARSKO SREDIŠČE
IN NOVINARSKA DELAVNICA
V novinarskem središču bomo poskrbeli za deljenje informacij glede medregijskih tekmovanj (zvrst,
lokacija, datum in čas).
Poleg tega bomo spremljali Domijado na Rogli, kjer bomo beležili, fotografirali in komentirali celotno
dogajanje. Dijaški domovi lahko prijavite zainteresirane dijake za novinarsko delavnico kontaktni osebi
Klari Pavlinič do 26. marca 2019.
Organizator: Dom Janeza Boska
Kontaktna oseba: Klara Pavlinič
E-naslov: klara.pavlinic@zelimlje.si

KULTURNI PROGRAM
Na otvoritveni in večerni slovesnosti bodo s točkami kulturnega programa sodelovali dijakinje in dijaki iz
dijaških domov organizatorjev.
V večernem kulturnem programu bodo sodelovali dijaki in dijakinje, izbrani na predhodnih regijskih
izborih. Zaželeno je, da regije predstavijo eno točko v trajanju do 5 minut. Točka je lahko glasbena,
instrumentalna ali plesna.
Pomembno navodilo mentorjem: ob najavi točke je potrebno navesti ustrezno tehnično podporo
(mikrofoni, stojala …) za uspešno izvedbo točke.
Po večernem kulturnem programu se bo druženje dijakov nadaljevalo ob glasbi, organiziranih
skupinskih plesih in družabnih igrah.
Prijave pošljite do 26. marca 2019.
Organizator: Dom Janeza Boska
Kontaktna oseba: Nežka Birk
E-naslov: nezka.birk@zelimlje.si

INFO TOČKA
Za sprejem udeležencev, razdelitev gradiva in ostalih materialov na Domijadi 2019 bo poskrbel DD
Škofja Loka.
Organizator: Dijaški dom Škofja Loka
Kontaktna oseba: Mojca Jezeršek
E-naslov: mojca.jezersek@scsl.si
Telefon: 041 525 193

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 smo se odločili, da dijaške domove Slovenije v okviru Domijade 2019 pozovemo k
sodelovanju v 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.
To pomeni, da po dijaških domovih spodbudimo zbiranje električne in elektronske opreme in sicer:
mobilne telefone, žepne in namizne kalkulatorje, računalniške miške, tipkovnice in druge manjše
aparate.
Predlagamo zbiranje v kartonastih škatlah.
Zbrano odpadno električno in elektronsko opremo boste v marcu 2019 oddali na najbližji zbirni točki (v
vabilu k zbiralni akciji, ki je priloga tega razpisa, so navedeni povezava do lokacij poslovalnic in podana
ostala podrobnejša navodila).
Na e-naslov kontaktnih oseb s strani Domijade 2019 in s strani ZEOS, d.o.o. (glej priloženo vabilo k
zbiralni akciji) do torka, 26. marca 2019, pošljite podatke o zbrani količini in dve fotografiji. Na eni naj
bo dokumentiran potek zbiralne akcije dijaškega doma, na drugi oddaja OEEO na zbirni točki.
Organizator: Dijaški dom Bled
Kontaktna oseba: Lilijana Gabrič Hvasti
E-naslov: lilijana.gabric@sgtsr.si
Telefon: 031 839 068

KULTURNI DEL
Kultura je rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja in je vpeta v vse oblike našega življenja. Rdeča
nit »SVET IN JAZ V LETU 2030« bo vsebina vseh dejavnosti kulturnega dela Domijade.
Rok za oddajo domskih izborov del za kulturni natečaj je naveden pri posameznih točkah razpisa.
Izdelki, ki jih boste poslali in prinesli na natečaje, in tisti, ki bodo nastali na Domijadi, bodo razstavljeni.
Razstava bo odprta v torek, 9. aprila 2019, do 20. ure, nato bomo izdelke pospravili. Mentorji –
vzgojitelji jih boste prevzeli na info točki Domijade.

1. FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO
Vsak dijaški dom lahko sodeluje z največ dvema fotografijama v formatu 20 × 30 cm (format A4), ki
bosta na Domijadi tudi razstavljeni. Mentorje prosimo, da pošljete izbrani fotografiji v digitalni obliki
(minimalna velikost je 1600 px po daljši stranici, 240 dpi) na naslov: klemen.bucar@guest.arnes.si do
15. 3. 2019 in obenem posredujete podatke, ki bodo napisani na zadnji strani fotografije.
Fotografij v fizični obliki ne pošiljate. Prinesete jih na Roglo in oddate do 12. ure v prostoru pred Snežno
dvorano (v torek, 9. 4.). Fotografiji naj bosta prilepljeni na črn šeleshamer z robom 30 mm. Vsaka
fotografija mora biti na zadnji strani obvezno opremljena z naslednjimi podatki (pisava Times New
Roman – velikost 12) po sledečem vzorcu:
NASLOV FOTOGRAFIJE:
IME IN PRIIMEK AVTORJA:
ŠOLA, KI JO OBISKUJE AVTOR FOTOGRAFIJE:
IME IN PRIIMEK MENTORJA:
DIJAŠKI DOM:
Te podatke bomo nalepili ob fotografiji na razstavi.
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.
Po končani prireditvi boste mentorji prevzeli svoje fotografije na INFO točki Domijade 2019.
Rok oddaje fotografij:

15. marec 2019

Organizator: Dijaški in študentski dom Novo mesto
Kontaktna oseba: Klemen Bučar
Telefon: 031 777 087
E-naslov: klemen.bucar@guest.arnes.si

2. LITERARNI NATEČAJ
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.
Prispevke pošljite do ponedeljka, 4. marca 2019, na naslov Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva
cesta 53, 4000 Kranj s pripisom "Domijada 2019 – literarni natečaj", obenem pa tudi v digitalni obliki na
e-naslov kontaktne osebe. Pri vseh poslanih prispevkih naj bo naveden mentor.
Organizator: Dijaški in študentski dom Kranj
Kontaktna oseba: Judita Nahtigal
E-naslov: judita.nahtigal@dsd-kranj.si
Telefon: 031 393 963

3. OKROGLA MIZA
Tudi okrogla miza bo potekala na osrednjo temo letošnje Domijade: »Svet in jaz v 2030«. Iz vsakega
dijaškega doma se je lahko udeležita največ dva dijaka.
Pogled v – ne tako oddaljeno – prihodnost. Kje se vidim čez 10 let? Moj razvoj, moja so/odgovornost,
moje odločitve, moje vrednote. Izobrazba, poklic, družina, prijatelji, pa tudi okolje, narava, razvoj in
meje znanosti, inovacije. Tudi jaz prihodnost ustvarjam, sooblikujem.
Dijake in dijakinje vabimo k aktivnemu sodelovanju, k izražanju svojih razmišljanj, videnj, pogledov.
Prijave pošljite do torka, 26. marca 2019, na e-naslov kontaktne osebe.
Organizator: Dijaški dom Bled
Kontaktna oseba: Lilijana Gabrič Hvasti
E-naslov: lilijana.gabric@sgtsr.si
Telefon: 031 839 068

4. LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO
V okviru Domijade organiziramo likovni natečaj na temo »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. Prinesete jih na Roglo in oddate do 12.00 ure v prostoru pred Snežno
dvorano (v torek, 9. 4.). Mentorje prosimo, da do 15. 3. 2019 pošljete fotografije likovnih del v digitalni
obliki in dodate 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.
Po končani Domijadi mentorji prevzamejo izdelke na INFO točki.
Organizator: Dijaški in študentski dom Novo mesto
Kontaktna oseba: Nataša Bavec
E-naslov: natasa.kokol@guest.arnes.si
Telefon: 041 734 204

5. USTVARJALNI DELAVNICI
 IZDELAVA LESENE PRUČKE
Dijaki bodo preizkusili svoje ročne in konstrukcijske spretnosti z uporabo enostavnih postopkov spajanja
lesa s pomočjo uporabe enostavnih orodij.
Prijave pošljite do torka, 26. marca 2019, na e-naslov kontaktne osebe.
Organizator: Dijaški dom Škofja Loka
Kontaktna oseba: Marko Legat
E-naslov: marko.legat@scsl.si
Telefon: 041 218 877
 PREDSTAVITEV KLEKLJANJA IN IZDELAVA KITICE PRIJATELJSTVA
Predstavitev klekljanja, pripomočkov, materialov, izdelkov in osnovnih tehnik za izdelavo čipk. Dijaki se
bodo lahko preizkusili v izdelavi osnovnega elementa klekljanja – kitice.
Prijave pošljite do torka, 26. marca 2019, na e-naslov kontaktne osebe.
Organizator: Dijaški dom Škofja Loka
Kontaktna oseba: Vida Cankar
E-naslov: vida.cankar@scsl.si
Telefon: 041 211 351
Vsake od delavnic se lahko udeleži do 15 dijakov/dijakinj.
Če bo kandidatov za udeležbo več, bomo upoštevali vrstni red poslanih prijav.

ŠPORTNI DEL
Športni del bo potekal v skladu s pravilnikom Domijade in po pravilih posameznih panog, po
časovnem razporedu Domijade 2019.
Vse sodelujoče športne ekipe morajo za ogrevanje s seboj prinesti svoje športne rekvizite, potrebne
za posamezne panoge.
Prijave pošljite koordinatorju in posameznim nosilcem na navedene naslove.
Pokali in priznanja se podelijo takoj po finalni tekmi posamezne discipline.
Koordinatorja in kontaktni osebi izvedbe športnih tekmovanj:
Kontaktna oseba: Rok Rojko, Dom Janeza Boska
Telefon: 040 299 035
E-naslov: rok.rojko@zelimlje.si
Kontaktna oseba: Klemen Bučar, Dijaški in študentski dom Novo Mesto
Telefon: 031 777 087
E-naslov: klemen.bucar@guest.arnes.si

1. KOŠARKA – DIJAKI
Tekmovanje bomo izpeljali v skladu s pravilnikom Domijade. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren
Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
Rok prijave: 26. marec 2019
Kontaktna oseba: Klemen Bučar
Telefon: 031 777 087
E-naslov: klemen.bucar@guest.arnes.si

2. 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). Za
organizacijo in izvedbo je odgovoren Dom Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Rok prijave: 26. marec 2019
Kontaktna oseba: Rok Rojko
Telefon: 040 299 035
E-naslov: rok.rojko@zelimlje.si

3. ODBOJKA – DIJAKINJE IN DIJAKI
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).
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dom Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Rok prijave: 26. marec 2019
Kontaktna oseba: Rok Rojko
Telefon: 040 299 035
E-naslov: rok.rojko@zelimlje.si

4. 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.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Škofja Loka, Podlubnik 1 b, 4220 Škofja Loka
Rok prijave: 26. marec 2019
Kontaktna oseba: Vida Cankar
Telefon: 041 211 351
E-naslov: vida.cankar@scsl.si

5. STRELJANJE – DIJAKINJE IN DIJAKI (skupinski in posamezni nastopi)
Tekmovanje bomo izpeljali v skladu s pravilnikom Domijade na strelišču v Slovenskih Konjicah. Za prevoz
do strelišča je odgovoren Dijaški in študentski dom Novo mesto.
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.
Za izvedbo tekmovanja je odgovoren Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto.
Rok prijave: 26. marec 2019
Kontaktna oseba: Klemen Bučar
Telefon: 031 777 087
E-naslov: klemen.bucar@guest.arnes.si

6. ŠAH – DIJAKINJE IN DIJAKI
Tekmovanje v šahu se izpelje po pravilniku Domijade. Predhodno se opravijo regijska in medregijska
tekmovanja.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Škofja Loka, Podlubnik 1 b, 4220 Škofja Loka.
Rok prijave: 26. marec 2019
Kontaktna oseba: Alenka Trpin
Telefon: 041 938 214
E-naslov: alenka.trpin@scsl.si

7. 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.
Za organizacijo in izvedbo teka je odgovoren Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto.
Rok prijave: na dan teka (vsaj eno uro pred začetkom teka) v avli hotela.
Kontaktna oseba: Klemen Bučar
Telefon: 031 777 087
E-naslov: klemen.bucar@guest.arnes.si

8. SODNIKI
Sodnike (športne pedagoge, vzgojitelje) za vse športne panoge izbere organizator Domijade v
sodelovanju s Skupnostjo dijaških domov Slovenije. Pri izbiri sodnikov za športne panoge se upoštevata
kriterija strokovnost in nevtralnost. Stroške za sodnike krije Skupnost dijaških domov Slovenije.

SPLOŠNA NAVODILA, PRAVILA DOMIJADE
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.
Športna tekmovanja bodo potekala skladno z veljavnim pravilnikom Domijade ter po pravilih
posameznih športnih panog.
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 status dijakov in dijakinj so odgovorni ravnatelji dijaških domov Slovenije: vsi prijavljeni so
dijakinje/dijaki dijaškega doma (evidenca vpisa 2018/2019).
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 (priloga v razpisu).

PRAVILA VEDENJA NA DOMIJADI
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).
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.
Vsak vzgojitelj je v dijaškem domu organizator, vodja vzgojno-izobraževalnega dela in
motivator.

Vzgaja tudi s svojim zglednim vedenjem in komunikacijo. Za kakovost izvajanja vzgojnega dela
je odgovoren nadrejenim, dijakom, njihovim staršem ter predvsem samemu sebi. V vlogi
spremljevalca dijakov na Domijadi je njegova odgovornost še večja in vzgojno delo z dijaki
zahtevnejše.
Glede na navedeno navajamo skupna izhodišča ravnanja vzgojiteljev na Domijadi:


pred odhodom je dolžan seznaniti dijake s pravili vedenja na Domijadi,






aktivno spremlja dijake v času Domijade,
skrbi, da se dijaki kulturno in dostojno vedejo,
podpira medvrstniško povezovanje in ozavešča o zdravem življenjskem slogu,
skupaj z dijaki je prisoten na prireditvah in tekmovanjih Domijade, prisoten na otvoritvi
in zaključku Domijade,
ob morebitnih večjih kršitvah poskrbi za dijakov prevoz domov (starši).



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 vzgojnoizobraževalnega dela v dijaških domovih Slovenije.

Organizatorji Domijade 2019:
Dijaški in študentski dom Kranj – Judita Nahtigal
Dijaški dom Bled (v okviru SGTŠ Radovljica) – Lilijana Gabrič Hvasti
Dijaški dom Škofja Loka (v okviru ŠC Škofja Loka) – Mojca Šmelcer
Dom Janeza Boska Želimlje Zavod sv. Frančiška Saleškega – Peter Končan
Dijaški in študentski dom Grm Novo mesto – Martina Kralj
Dijaški in študentski dom Novo mesto – Jasmina Rastoder Kafol

PRAVILA VEDENJA NA DOMIJADI
IZJAVA STARŠEV
________________________________
________________________________
________________________________
(dijaški dom)

IZJAVA STARŠA oziroma skrbnika

Podpisani/-a ________________________________________ potrjujem, da sem seznanjen/a s
Pravili vedenja na Domijadi in se z njimi strinjam. S tem dovoljujem, da se moj sin oz. hči
__________________________________________ (IME IN PRIIMEK DIJAKA/DIJAKINJE)
udeleži 57. Domijade, ki bo potekala 9. in 10. aprila 2019 na Rogli.
V primeru kršitve Pravil vedenja na Domijadi nosi vse posledice dejanja dijak sam oz. starši ali skrbniki. V primeru
hujših kršitev pravil vedenja so starši oz. skrbniki dolžni priti po dijaka oz. dijakinjo na Roglo.

_____________________________
(podpis starša ali skrbnika)

___________________________________________
(podpis dijaka/inje)

V / Na _____________________, dne _____________

NAMESTITEV UDELEŽENCEV
PRIJAVE ZA NAMESTITEV UDELEŽENCEV – INFORMACIJE

Kontaktna oseba:

Breda Einfalt (Rogla – Unitur)

Telefon:

+386 (0)3 757 61 63

Prijave za namestitev udeležencev pošljite na elektronski naslov breda.einfalt@unitur.eu in hkrati v
vednost (Kp) na elektronski naslov sdds.domijada@gmail.com.
Termin:

9. – 10. april 2019

Možnosti namestitve in cene: na razpolago bodo vse namestitvene kapacitete na Rogli.
*Opomba: glej tabelo
Storitev vključuje:





1 × polni penzion z dodatnim kosilom v obliki enolončnice ali testenin (upoštevanje
vegetarijanske variante),
asistenco osebja Unitur,
rekvizite v športni dvorani,
ostale rekvizite in pripomočke (panoji, brezžični internet v dvoranah in v avli, zastava).

Cene za paket:
Mladinsko prenočišče Jelka

34 €/osebo

Hotel Brinje in bungalovi

42 €/osebo

Hotel Rogla

52 €/osebo

Hotel Planja

57 €/osebo

Kosila ali večerja prvi dan za tiste, ki ne spijo

12 €/osebo

Kosilo drugi dan za tiste, ki ne spijo

8 €/osebo

Ostalo:




Doplačilo za 1/1 sobo v hotelu Planja, Rogla ali Brinje 13 €
Doplačilo za turistično takso – oproščeni plačila (športno srečanje)
Prijavnina 2 €/osebo – oproščeni

Prijave posameznih domov:
 na e-naslov:
breda.einfalt@unitur.eu
 in hkrati v vednost (Kp) na e-naslov: sdds.domijada@gmail.com
 rok prijave do:
25. marca 2019

57. DOMIJADA – HOTELSKA PRIJAVNICA
Unior d.d., Program turizem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
DIJAŠKI DOM:
……………………………………………………………………….
KONTAKTNA OSEBA: ……………………………………………………………
TELEFON:
………………………………………………………………………………….
E-NASLOV: ………………………………………………………………………………….
Ime in priimek

Datum rojstva

Kraj rojstva

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NAMESTITEV (obkrožite želeno):

A - Mladinsko prenočišče Jelka
B - Depandansa Brinje
C - Bungalovi Gaber, Smreka
D - Hotel Rogla
E - Hotel Planja

Prijavnice pošljite najkasneje do 25. marca 2019 na e-naslov: breda.einfalt@unitur.eu in hkrati v
vednost (Kp) na e-naslov: sdds.domijada@gmail.com.
Vodja namestitve si v primeru zasedenosti kapacitet pridržuje pravico prerazporeditve tako, da vas
predhodno obvesti o potrebnih spremembah.

57. DOMIJADA - Program
TOREK, 9. 4. 2019

AKTIVNOSTI

do 11.00

Prihod in namestitev udeležencev

11.00 – 13.00
od 12.30 dalje

Kosilo
Novinarsko središče deluje ves čas Domijade

13.00

Svečana otvoritev 57. Domijade

13.30 – 15.00

Nogomet – polfinale – fantje

15.00 – 18.00

Okrogla miza, delavnici

15.00 – 18.30
15.00 – 18.30

15.00 – 18.00 IGRIŠČE 1

Šah – tekmovanje za uvrstitev od 1. do 4. mesta – dekleta in fantje
Namizni tenis – polfinale ter tekmi za 3. in 1. mesto – dekleta in fantje
Streljanje – tekmovanje za uvrstitev od 1. do 4. mesta (dekleta in
fantje)
Odbojka – polfinale in tekma za 3. mesto – fantje

15.00 – 18.00 IGRIŠČE 2

Odbojka – polfinale in tekma za 3. mesto – dekleta

18.30 – 20.15 IGRIŠČE 1

Košarka – polfinale in tekma za 3. mesto – fantje

15.00 – 21.00

Razstava fotografskih in likovnih izdelkov

19.00 – 21.00

Večerja

21.00 – 22.00

Kulturni program. Podelitev priznanj za kulturni del

22.00 – 00.00

Družabni večer s plesom

15.00 – 18.30

SREDA, 10. 4. 2019

AKTIVNOSTI

07.00 – 09.00

Zajtrk

08.30 – 09.35 IGRIŠČE 1

Košarka – tekma za 1. mesto – fantje

08.30 – 09.45 IGRIŠČE 2

Odbojka – tekma za 1. mesto – dekleta

09.45 – 10.45 IGRIŠČE 2

Odbojka – tekma za 1. mesto – fantje

10.00 – 11.00
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00

Tek dijaških domov
Nogomet – tekma za 3. mesto – fantje
Nogomet – tekma za 1. mesto – fantje

12.45 - 14.00

Kosilo
Odhod domov

Organizatorji si pridržujemo pravico spremembe časovne razporeditve.

57. DOMIJADA – SVET IN JAZ V LETU 2030
DIJAŠKI DOM:________________________________
TELEFON:
________________________________

Rogla, 9. in 10. april 2019

KONTAKTNA OSEBA: _____________________________________

PRIJAVA NA 57. DOMIJADO NA ROGLI – KULTURNI DEL
Št.

Ime in priimek
dijaka / vzgojitelja (D ali V)

Stalno bivališče

EMŠO

Okrogla miza

Pručka

Klekljanje

Novinarska
delavnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Potrjujemo, da so prijavljene dijakinje in dijaki v šolskem letu 2018/19 vpisani v naš dijaški dom.

Podpis in žig odgovorne osebe:____________________
Prijavnice pošljite do datuma, ki je naveden pri posameznih kulturnih točkah v razpisu, na OBA spodaj navedena elektronska naslova:
1) DIJAŠKI DOM – GLEJ V RAZPISU: ORGANIZATOR POSAMEZNEGA KULTURNEGA DELA, s pripisom 57. DOMIJADA.
2) domijada2019@gmail.com
SPREJEMAMO LE RAČUNALNIŠKO IZPOLNJENE PRIJAVNICE, KI BODO PRISPELE PRAVOČASNO.

57. DOMIJADA – SVET IN JAZ V LETU 2030 Rogla, 9. in 10. april 2019
DIJAŠKI DOM: ___________________________________
TELEFON:
____________________________________

KONTAKTNA OSEBA: _____________________________________

PRIJAVA NA 57. DOMIJADO NA ROGLI – ŠPORTNI DEL
Št.

Ime in priimek dijaka /
vzgojitelja (D ali V)

Stalno bivališče

EMŠO

Koš
M

Nog
M

Odb
M Ž

Nam.
tenis
M Ž

Strelj
M Ž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Potrjujemo, da so prijavljene dijakinje in dijaki v šolskem letu 2018 /19 vpisani v naš dijaški dom.

Podpis in žig odgovorne osebe:
_________________
Prijavnice pošljite do 26. marca 2019 na OBA spodaj navedena elektronska naslova:
1) DIJAŠKI DOM – GLEJ V RAZPISU: ORGANIZATOR POSAMEZNE ŠPORTNE PANOGE - s pripisom 57. DOMIJADA.
2) domijada2019@gmail.com
SPREJEMAMO LE RAČUNALNIŠKO IZPOLNJENE PRIJAVNICE, KI BODO PRISPELE PRAVOČASNO.

Šah
M Ž

Tek
M Ž

57. DOMIJADA – SVET IN JAZ V LETU 2030 Rogla, 9. in 10. april 2019
Vsaka regija prijavi točko za kulturni program v skupnem trajanju največ 5 minut.
DIJAŠKI DOM: ___________________________________
TELEFON:
___________________________________

KONTAKTNA OSEBA: _____________________________________

PRIJAVA NA 57. DOMIJADO NA ROGLI – KULTURNI PROGRAM
Kulturna točka (glasbena točka, ples, igra … – zapiši)
Naslov kulturne točke

Imena nastopajočih in njihove vloge

Ime in priimek mentorja in DD

Kratek opis točke in potrebna tehnična podpora za izvedbo
Potrjujemo, da so prijavljene dijakinje in dijaki v šolskem letu 2018/19 vpisani v naš dijaški dom.

Podpis in žig odgovorne osebe:__________________
Prijavnice pošljite do 26. marca 2019 na OBA spodaj navedena elektronska naslova:
1) nezka.birk@zelimlje.si, s pripisom 57. DOMIJADA
2) domijada2019@gmail.com
SPREJEMAMO LE RAČUNALNIŠKO IZPOLNJENE PRIJAVNICE, KI BODO PRISPELE PRAVOČASNO.

ZBIRALNA AKCIJA STARIH APARATOV V SKLOPU DOMIJADE 2019
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. Zelo pomembno je, da jo
oddamo na pravilna mesta.
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 26. 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.
Navodila za zbiranje starih aparatov
Stare aparate se zbira na lokaciji dijaških domov v za to primernih škatlah oz. na paletah, ki jih domovi priskrbijo
zbiranje sami. Vsi dijaški domovi morajo zagotoviti zbiranje v pokritem prostoru ter poskrbeti za zaščito.
Navodila za oddajo zbranih aparatov
- manjše količine = dostava aparatov na eno izmed lokacij podjetja Dinos, d. d. (lokacije poslovalnic:
http://www.dinos.si/lokacije-poslovalnic) ali Gorenje Surovina d. o. o. (lokacije poslovalnic:
https://www.surovina.si/lokacije); ob oddaji je obvezno potrebno povedati, da gredo aparati za podjetje
ZEOS, d. o. o., le tako bodo po prejemu evidenčnega lista v družbi vedeli, da ste stare aparate oddali za ta
namen
- večje količine = prevzem aparatov z lokacije dijaškega doma s strani ZEOS-a; pogoj za brezplačen odvoz starih
aparatov je zbranih VSAJ 500 kg starih aparatov – to sta dve mrežasti paleti dimenzij 1,2 m x 1,0 m x 0,9 m
Odda se samo zgoraj naštete aparate, brez embalaže in drugih odpadkov.
V primeru večjih količin lahko aparate oddate večkrat, in sicer do 26. marca 2019.
Navodila za poročanje o zbranem
Na e-naslov obeh kontaktnih oseb do torka, 26. marca 2019, pošljite podatek o zbrani količini in dve fotografiji.
Na eni naj bo dokumentiran potek zbiralne akcije dijaškega doma, na drugi oddaja OEEO na zbirni točki.
Več o projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki:
W: e-odpadki.zeos.si
FB: www.facebook.com/eodpadki
Kontakt s strani Domijade
Lilijana Gabrič Hvasti
E: lilijana.gabric@sgtsr.si
T: 04 5766 141

Kontakt s strani ZEOS, d.o.o.
Urša Dolinšek
E: urska.dolinsek@zeos.si
T: 01 235 52 55

