Dijaške domove v Sloveniji in slovenske dijaške domove v zamejstvu vabimo na
športno in kulturno srečanje dijaških domov Slovenije, ki bo 16. aprila 2020 v
Ljubljani.

ORGANIZATORJI

SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV
DIJAŠKI DOMOVI LJUBLJANSKE REGIJE
Dijaški dom Tabor in Gimnazija Šiška
Dijaški dom Ivana Cankarja
Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Dijaški dom Vič
Dijaški dom Poljane
Jegličev dijaški dom

2

KAZALO
PREDSTAVITEV NOSILNE TEME ............................................................................................................... 4
KONTAKTNE INFORMACIJE...................................................................................................................... 5
NOVINARSKO SREDIŠČE IN NOVINARSKA DELAVNICA ............................................................................ 5
KULTURNI PROGRAM .............................................................................................................................. 5
INFO TOČKA ............................................................................................................................................. 6
HUMANITARNA AKCIJA ........................................................................................................................... 6
KULTURNI DEL ......................................................................................................................................... 8
1.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO .......................................................................................... 8

2.

LITERARNI NATEČAJ ..................................................................................................................... 9

3.

OKROGLA MIZA ......................................................................................................................... 10

4.

LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO ................................................................................................. 10

5.

USTVARJALNA DELAVNICA - Ustvarjajmo in reciklirajmo.......................................................... 11

6.

GLASBENA DELAVNICA .............................................................................................................. 11

7.

PLESNA DELAVNICA ................................................................................................................... 12

8.

EKSKURZIJA PO PRESTOLNICI .................................................................................................... 12

ŠPORTNI DEL .......................................................................................................................................... 13
1.

KOŠARKA – DIJAKI...................................................................................................................... 13

2.

MALI NOGOMET/FUTSAL – DIJAKI ............................................................................................ 13

3.

ODBOJKA – DIJAKINJE IN DIJAKI ................................................................................................ 14

4.

NAMIZNI TENIS – DIJAKINJE IN DIJAKI ....................................................................................... 14

5.

NAMIZNI TENIS – MEŠANI PARI ................................................................................................. 14

6.

STRELJANJE – DIJAKINJE IN DIJAKI ............................................................................................. 15

7.

ŠAH – DIJAKINJE IN DIJAKI ......................................................................................................... 15

8.

TEK DIJAŠKIH DOMOV ............................................................................................................... 16

9.

SODNIKI ..................................................................................................................................... 16

SPLOŠNA NAVODILA/PRAVILA DOMIJADE ............................................................................................ 17
PRAVILA VEDENJA NA DOMIJADI .......................................................................................................... 18
PROGRAM 58. DOMIJADE V LJUBLJANI ................................................................................................. 20
IZJAVA STARŠEV DIJAKA UDELEŽENCA 58. DOMIJADE .......................................................................... 21
PRIJAVNICA ZA 58. DOMIJADO 2020 ..................................................................................................... 22

3

PREDSTAVITEV NOSILNE TEME
»ZDRAVO, DOMIJADA«
Lep pozdrav 58. Domijadi, ki se v letu 2020 prikazuje zainteresirani javnosti v malce drugačni
obliki. Enodnevno druženje, povezovanje in tekmovanje, ki bo potekalo v naši prestolnici, bo
imelo nosilno temo ZDRAVO, DOMIJADA.

Vse udeležence letošnjega vrhunca športnega in kulturnega udejstvovanja dijaških domov
želimo spodbuditi k razmišljanju o tem, kakšen pomen ima Domijada za njih in kakšno
Domijado si želijo v prihodnje. Nenehno si namreč prizadevamo, da bi sledili trendom,
poskušali kaj novega, s pomočjo evalvacij pa tudi vsakoletno kaj izboljšali. Rezultat dosedanjih
prizadevanj je letošnja enodnevna Domijada, ki bo imela poudarek na druženju in zabavi na
zdrav način. Verjamemo, da lahko s pestro ponudbo aktivnosti tudi v času, ko dijaki udeleženci
nimajo športnih, kulturnih ali drugih obveznosti, pritegnemo mladino, da se družijo v
neformalnih oblikah, preživijo krasne trenutke, ki se jih bodo spominjali še dolgo. Zato bodo
mladim na voljo tako predstavitve nekaterih manj znanih športnih panog, s strani sovrstnikov
vodeni ogledi prestolnice, drugačne delavnice in še marsikaj. Celodnevno dogajanje bi seveda
skušali ujeti v foto in video objektive ter pripraviti gradivo, ki bi ga prikazovali naslednjim
generacijam ter jih tako nagovarjati k nadaljevanju prizadevanj in skrbi za zdravo zabavo.
Upamo, da bi takšni dogodki imeli tudi dolgoročnejše učinke na omenjenem področju.

58. vse dijaško druženje bo imelo tudi pomembno vlogo, da v še večji meri in bolj pogumno
opozorimo nase, na vlogo dijaških domov pri vzgoji mladih oziroma prepoznavnost izvajanja
našega poslanstva. Želimo si večjega priznanja s strani širše javnosti in menimo, da si ga s
svojim prizadevnim delom zaslužimo.

Globoko smo prepričani v sposobnosti naše mladine, da odgovorno izpelje vse zaupane
naloge, in verjamemo, da se bodo tudi tokrat pri vseh zadolžitvah skupaj z mentorji pokazali v
najboljši možni luči. Učili se bomo drug od drugega, primerjali svoje izdelke in rezultate,
predvsem pa se bomo imeli krasno, nepozabno in zdravo zabavno. Bistvo letošnjega druženja
je spoznanje, da za dobro zabavo potrebujemo le en drugega nasmejanega.
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KONTAKTNE INFORMACIJE
Nosilni dom – organizacija Domijade 2020:


Dijaški dom Tabor, Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana; tel. št.: 01/234-88-40



Izvedbena lokacija: Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32, 1000 Ljubljana

Vse potrebne informacije ali vprašanja posredujte na naslov: domijada2020@gmail.com
Prijavnica je spletna; skrajni rok za prijavo je 27. marec 2020, po tem roku prijav ne bomo
več sprejemali!

NOVINARSKO SREDIŠČE IN NOVINARSKA DELAVNICA
V novinarskem središču bodo na voljo informacije glede medregijskih tekmovanj (zvrst,
lokacija, datum in čas).
Poleg tega bomo spremljali Domijado v Ljubljani, kjer bomo beležili, fotografirali in komentirali
celotno dogajanje. Končni izdelek bo glasilo, ki se bo izdelalo v elektronski in fizični obliki.
Prijavite do 2 dijaka/inje, ki bi fotografirala ali/in novinarsko spremljala celotno dogajanje ter
sodelovala pri soustvarjanju glasila. Zbor novinarjev bo po uvodni prireditvi v novinarskem
središču.
Prijave: do 27. marca 2020
Koordinator: Dijaški dom Bežigrad
Kontaktna oseba: Marina Ristić
E-naslov: domijada2020@gmail.com

KULTURNI PROGRAM
Na uvodni (otvoritveni) in zaključni (večerni) slovesnosti bodo s točkami kulturnega programa
sodelovali dijakinje in dijaki iz dijaških domov organizatorjev. Na zaključni prireditvi bodo
nastopili tudi vsi udeleženi dijaki na delavnicah (glasbena, plesna …), kjer bodo predstavili, kaj
so se v tem dnevu naučili.
V večernem kulturnem programu bodo poleg plesnih in glasbenih delavnic Domijade
sodelovali dijaki in dijakinje, izbrani na predhodnih regijskih izborih. Zaželeno je, da regije
predstavijo eno točko v trajanju do 4 minut. Točka je lahko glasbena, instrumentalna ali
plesna.

5

Pomembno navodilo mentorjem: ob najavi točke je treba navesti ustrezno tehnično podporo
(mikrofoni, stojala …) za uspešno izvedbo točke.
Prijave: do 27. marca 2020
Organizator: Dijaški dom Vič
Kontaktni osebi: Rudi Mohorič in Katja Tavčar Lavrenčak
E-naslov: domijada2020@gmail.com

INFO TOČKA
Za sprejem udeležencev, razdelitev gradiva in ostalih materialov na Domijadi 2020 bo poskrbel
Dijaški dom Tabor.
Organizator: Dijaški dom Tabor
Kontaktna oseba: Saša Šterk
E-naslov: domijada2020@gmail.com

HUMANITARNA AKCIJA
Zbiranje sredstev v DIJAŠKI SKLAD PROGRAMA BOTRSTVO V SLOVENIJI
Mnogi mladostniki zaradi materialne stiske ne morejo obiskovati tistih srednješolskih
programov, ki bi si jih želeli. V okviru programa Botrstvo v Sloveniji so zato leta 2016 oblikovali
poseben dijaški sklad, iz katerega krijejo stroške bivanja v dijaških domovih za srednješolce iz
družin v stiski. Dijakom na ta način pomagajo pri uresničevanju želja in ciljev na področju
izobraževanja.
Mnogi mladostniki iz družin v stiski se pri izbiri srednje šole namesto na lastne želje in interese
ozirajo na potrebe družine. Mnogi svoje talente ali močna področja pa tudi želje podredijo
temu, da bi bili v čim krajšem času sposobni pomagati pri osnovnem preživetju družine.
Pogosto se namesto za smer šolanja, ki jih resnično veseli, odločijo za šolo v neposredni bližini
kraja bivanja ali pa se odločijo za krajše srednješolske programe. Nase namreč prevzemajo
odgovornost skrbi za družinska finančna sredstva in so izjemno pazljivi, da družini ne nalagajo
dodatnih stroškov. Nekateri najstniki pa pomoč potrebujejo tudi zato, saj v primarnem domu
ne prejemajo podpor in spodbud, ki bi jih potrebovali. Za njih je bivanje v dijaškem domu, kjer
imajo lahko stabilno in podporno okolje, še posebej pomembno.
Od leta 2016 do danes so v projektu Botrstvo pomagali že več kot 300 dijakom iz socialno
šibkih družin pri plačilu bivanja v dijaških domovih, ki bi brez pomoči morali opustiti šolanje in
zatreti sanje po boljšem jutri. Zaradi pomoči, ki jim je namenjena v sklopu dijaškega sklada, se
dijaki lahko bolj brezskrbno šolajo, štipendije, če jih prejemajo, pa namenijo za osnovno
preživetje ali šolske potrebščine, prav tako se tudi v družbi vrstnikov počutijo bolj sprejete.
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Veliko breme je tudi odvzeto z ramen njihovih staršev, ki sicer svojim otrokom ne bi mogli
nuditi dovolj opore za doseganje želja na področju izobraževanja. Za mnoge srednješolce to
pomeni tudi priložnost, da presežejo vzorce, ki vodijo v večgeneracijsko revščino.
Ker so to tudi »naši« dijaki, smo se organizatorji Domijade odločili, da vas pozovemo, da v
svojih domovih organizirate različne dobrodelne akcije, s katerimi bi zbirali finančna sredstva,
ki jih nato nakažete na račun dijaškega sklada.
Podatki za donacijo:
Prejemnik: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana
Namen: donacija Domijada
Koda namena: CHAR
IBAN: SI56 0201 2002 0297 991
SKLIC: SI00 115
Dijaki, ki so bili deležni pomoči sklada, so bistveno lažje nadaljevali šolanje, mnogi spet
verjamejo v svoje sanje in jih lahko tudi živijo. Vsaj za eno leto so se otresli skrbi za lastno
preživetje in preživetje družine. Skupaj pa jim tudi sporočamo, da so vredni, da sanjajo, da si
želijo ter sledijo zastavljenim ciljem. Najpomembneje od vsega je, da verjamemo vanje in jim
omogočamo tisto, od česar bo odvisno njihovo celotno nadaljnje življenje – izobrazbo in
občutek vrednosti.
Rok za nakazilo sredstev: do 27. marca 2020
Organizator: Dijaški dom Tabor
Kontaktna oseba: Saša Šterk
E-naslov: domijada2020@gmail.com
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KULTURNI DEL
Rdeča nit letošnje Domijade je opredeljena v uvodnem delu in se nanaša predvsem na zdrav
in koristen način preživljanja prostega časa oziroma druženje mladih brez opojnih substanc.
Rok za oddajo domskih 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 avlah Gimnazije Šiška ves dan v četrtek, 16. aprila 2020, vse do večerne
prireditve.
Izdelke bomo nato pospravili. Mentorji – vzgojitelji jih boste lahko prevzeli na info točki
Domijade.

1. FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO
Nosilna tema razpisa za fotografsko razstavo je Zdravo, Domijada.
Vsak dijaški dom lahko sodeluje z največ dvema fotografijama v formatu 20 × 30 cm (format
A4), ki bosta na Domijadi tudi razstavljeni.
Fotografije pošljite najkasneje do 27. marca 2020 na naslov:
Dijaški dom Poljane
Potočnikova ulica 3
1000 Ljubljana
s pripisom »Domijada 2020 – fotografski natečaj«.
Mentorje prosimo, da do 27. marca 2020 pošljete izbrani fotografiji tudi v digitalni obliki
(minimalna velikost je 1600 px po daljši stranici, 240 dpi) na e-naslov.
Vsaka fotografija mora biti na zadnji strani obvezno opremljena z naslednjimi podatki po
sledečem vzorcu:
Naslov fotografije:
Ime in priimek avtorja:
Šola, ki jo obiskuje avtor fotografije:
Ime in priimek mentorja:
Dijaški dom:
S poslano fotografijo avtorji in mentorji dovoljujete, da so fotografije lahko objavljene tudi v
kateri drugi publikaciji oz. na spletu v digitalni obliki tudi po Domijadi.
Komisija prireditelja bo na večerni prireditvi Domijade podelila priznanja avtorjem treh
najboljših fotografij.
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Po končani prireditvi boste mentorji prevzeli svoje fotografije na info točki Domijade.
Rok oddaje fotografij : 27. marec 2020
Organizator: Dijaški dom Tabor, Kotnikova ul. 4, Ljubljana
Kontaktni osebi: Maja Oblak in Andrej Čepin
E-naslov: domijada2020@gmail.com

2. LITERARNI NATEČAJ
K sodelovanju vabljeni literati začetniki kakor tudi tisti »domci«, ki že dolgo pišete. Tema
letošnje Domijade je povezana z zdravjem – telesnim, psihičnim in socialnim. Ne glede na
razpisano temo za literarno pisanje še zmeraj velja umetniška svoboda, zato pod prvo točko
velja, da je tema natečaja svobodna. Tisti, ki bi se radi zavezali temi Domijade, lahko izbirate
med tremi naslovi:
1. Dan, ko sem ugotovil/-a, da je zdravje najpomembnejše;
2. Tekmovanje ni zmeraj zdravo;
3. Najin odnos ni bil zdrav, zato sem ga prekinil/-a.
Mladi v zadnjih letih pišejo tudi veliko domišljijske literature, zato je pod točko tri razpisan tudi
natečaj za fantastično ali znanstvenofantastično zvrst. Predlagan naslov je: Nezemljan, ki sem
ga v dijaškem domu videl/-a le jaz. Izrazne oblike so: proza, poezija, drama in esej. V upoštev
prideta izključno izvirno leposlovje in esejistično razmišljanje. Pričakujemo, da bodo literarni
prispevki odražali dobro rabo pravopisa in slovnice ter da bodo lektorirani.
Kriteriji
Ocenjevali bomo: izvirno obravnavo teme, slog, jezik, vsebino s sporočilnostjo, umetniški vtis
posameznega besedila in splošno kakovost literarnega prispevka. Avtorji treh najbolj uspelih
del bodo predstavljeni na Domijadi in prejmejo nagrado. Predvidene so tudi pohvale za
prispevke, ki bodo izstopali. Avtorji izbranih tekstov prejmejo pisne obrazložitve in smernice
za nadaljnje literarno delo.
Oblikovno-tehnični pogoji
Uporabite pisavo Arial v velikosti 12, z razmikom 1,5. Prispevke pošljite po elektronski pošti
ali na navaden naslov: Dijaški dom Ivana Cankarja, vzgojitelj Primož Vresnik, Poljanska 26,
1000 Ljubljana, s pripisom »Literarni prispevki za Domijado 2020«.
Datum oddaje literarnih prispevkov: 27. marec 2020
Kontaktna oseba: Primož Vresnik
E-naslov: domijada2020@gmail.com
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3. OKROGLA MIZA
Tudi okrogla miza bo potekala na osrednjo temo letošnje Domijade Zdravo, Domijada. Iz
vsakega dijaškega doma se je lahko udeležita največ dva dijaka.
Gost okrogle mize bo ambasador gibanja Bodi dober, bodi cool. Dijake in dijakinje vabimo k
aktivnemu sodelovanju, izražanju svojih razmišljanj, argumentov, posredovanju vprašanj
gostu ipd. Moderatorja bosta dijaka iz Jegličevega dijaškega doma.
Prijave: do 27. marca 2020
Organizator: Jegličev dijaški dom
Kontaktna oseba: Rihard Režek
E-naslov: domijada2020@gmail.com

4. LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO
V okviru Domijade organiziramo likovni natečaj na temo Zdravo, Domijada.
Likovna dela so lahko poljubne velikosti in na poljubnih podlagah (pripravljena naj bodo za
obešanje oziroma postavitev), tudi likovna tehnika je poljubna.
Izdelke prinesite na Domijado in jih oddate do 9. ure v prostorih dijaškega doma Gimnazije
Šiška.
Mentorje prosimo, da do 27. marca 2019 pošljete fotografije likovnih del v digitalni obliki in
dodate spodaj zahtevane podatke likovnih izdelkov na e-naslov mira.narobe@dic.si:
Ime in priimek avtorja :
Naslov likovnega dela :
Letnica nastanka, likovna tehni ka:
Šola, ki jo obiskuje avtor izdelka :
Ime in priimek avtorja :
Dijaški dom:
Opis likovnega izdelka (v treh do desetih povedih):

S poslano fotografijo avtorji in mentorji dovoljujete, da so fotografije lahko objavljene v kateri
od publikacij oz. na spletu tudi po Domijadi 2020.
Tri dela bodo nagrajena. Po končani Domijadi oziroma razstavi mentorji prevzamete izdelke.
Prijave: do 27. marca 2020
Organizator: Dijaški dom Ivana Cankarja
Kontaktna oseba: Mira Narobe
E-naslov: domijada2020@gmail.com
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5. USTVARJALNA DELAVNICA - Ustvarjajmo in reciklirajmo
Na Domijadi bo organizirana ustvarjalna delavnica, ki se je iz posameznega doma lahko
udeležita največ dva dijaka.
Izdelovali bomo izdelke iz več vrst materialov (plastenke, stara oblačila iz jeansa). Iz teh
materialov bomo izdelovali okrasne predmete in nakit.
Delavnica je namenjena vsem dijakom, ki imajo veselje do ustvarjanja in recikliranja. Za
sodelovanje niso potrebne posebne likovne sposobnosti. Za ves material, ki ga potrebujemo
za delavnico, bomo poskrbeli organizatorji, zaželeno je le, da s seboj prinesete škarje.
Vsebina delavnice se navezuje na skupno temo Zdravo, Domijada. Z recikliranjem plastenk in
starih oblačil se ji pridružujemo in dodajamo: spoštujmo naravo in njene vire, ohranimo zdrave
pogoje za življenje.
Prijave: do 27. marca 2020
Organizator: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Naslov za prijavo:
Kontaktni osebi: Metoda Barić Rebolj in Mojca Ropoša
E-naslov: domijada2020@gmail.com
Delavnic e se lahko udeleži do 3 0 dijakov/dijakinj.

6. GLASBENA DELAVNICA
Delavnica bo namenjena dijakom glasbenikom. Potekala bo v popoldanskem času in pod
strokovnim vodstvom priznanega glasbenika. Na delavnici bodo udeleženci pripravili glasbeno
točko, ki jo bodo predstavili na zaključni prireditvi Domijade.
Število udeležencev glasbene delavnice je omejeno. Udeleženci s seboj na delavnico prinesejo
svoj instrument.
Prijave: do 27. marca 2020
Organizator: Dijaški dom Tabor
Kontaktna oseba: Saša Šterk
Prijave na delavnico: domijada2020@gmail.com
Delavnic e se lahko udeleži do 20 dijakov/dijakinj.
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7. PLESNA DELAVNICA
Na plesni delavnici bodo aktivno sodelovali dijaki vseh dijaški domov Slovenije, ki imajo neko
plesno predznanje ali le veselje do plesa (predznanje ni pogoj). Pod mentorstvom dveh
zunanjih strokovnjakov bodo dijaki ustvarjali z mentorjem breakdanca, dekleta se bodo
ukvarjala z jazz balet točko, ki jo bo vodila plesna učiteljica. Obe novo nastali plesni točki bosta
predstavljeni na večerni (zaključni) prireditvi.
Iz vsakega dijaškega doma se lahko prijavita dva dijaka. Število udeležencev plesne delavnice
je omejeno. Udeleženci naj na delavnico prinesejo primerno obutev za ples.
Prijave: do 27. marca 2020
Organizator: Dijaški dom Tabor
Kontaktni osebi: Saša Šterk in Šemso Mujanovič
Prijave na delavnico: domijada2020@gmail.com
Delavnice se lahko udeleži do 3 0 dijakov (15 dijakov in 15 dijakinj).
Če bo kandidatov za udeležbo več,
bomo upoštevali vrstni red poslanih prijav (velja za vse delavnice) .

8. EKSKURZIJA PO PRESTOLNICI
Dijaki, ki imajo tekmovanja ali delavnice v popoldanskem terminu, bodo po uvodni prireditvi
odšli z vodiči na ogled prestolnice. Proti koncu ogleda bodo pojedli kosilo v enem izmed
dijaških domov v centru Ljubljane. Dijaki, ki imajo tekmovanja v dopoldanskem terminu, bodo
na voden ogled prestolnice odšli po kosilu in se vrnili do zgodnje večerje. Vodiči bodo dijaki
vrstniki, ki bodo posebej za to nalogo usposobljeni, vsako skupino bo spremljala tudi odrasla
oseba (mentor ekipe ali nekdo izmed vzgojiteljev).
Vodeni ogledi so pomemben del letošnjega programa in bodo bistveno obogatili kulturni del
Domijade. Poleg najpomembnejših atrakcij naše prestolnice si bodo vsi obiskovalci ogledali
Ljubljanski grad po predhodni vožnji z vzpenjačo.
Organizator: Dijaški dom Vič
Kontaktna oseba: Rudi Mohorič
E-naslov: domijada2020@gmail.com
Prijave niso potrebne, saj gredo na ogled vsi dijaki.
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ŠPORTNI DEL
Športni del bo potekal v skladu s pravilnikom Domijade in po pravilih posameznih panog, po
časovnem razporedu Domijade 2020.
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 bodo podelili takoj po finalni tekmi posamezne discipline.
Koordinator in kontaktna oseba izvedbe športnih tekmovanj: Dijaški dom
Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Miha Indihar
E-naslov: domijada2020@gmail.com

1. KOŠARKA – DIJAKI
Tekmovanje bo izpeljano po pravilniku Domijade z upoštevanjem pravil KZS. Tekmovanje bo
potekalo v telovadnici Gimnazije Šiška.
Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 2, 1000 Ljubljana.
Razglasitev zmagovalca in podelitev pokalov/priznanj vsem ekipam bosta izvedeni na samem
tekmovališču takoj po odigrani zadnji tekmi.
Prijava: skupna prijavnica dijaškega doma do 27. marca 2020
Kontaktna oseba: Maša Gorenc
E-naslov: domijada2020@gmail.com

2. MALI NOGOMET/FUTSAL – DIJAKI
Tekmovanje bo izpeljano po pravilniku Domijade z upoštevanjem pravil NZS za mali nogomet.
Posamezna tekma v zaključnem delu tekmovanja traja 2 x 15 minut (predlog organizatorja).
Tekmovanje bo potekalo v telovadnici Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole
Ljubljana (SŠGGO). Dijaki tekmovalci bodo v spremstvu s svojimi mentorji ter dijaki vodiči odšli
na krajši ogled prestolnice, ki se bo zaključil v Dijaškem domu Bežigrad, kjer bodo pojedli
kosilo.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Tabor, Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Razglasitev zmagovalca in podelitev pokalov/priznanj vsem ekipam bosta izvedeni na samem
tekmovališču takoj po odigrani zadnji tekmi.
Prijava: skupna prijavnica dijaškega doma do 27. marca 2020
Kontaktna oseba: France Žagar
E-naslov: domijada2020@gmail.com
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3. ODBOJKA – DIJAKINJE IN DIJAKI
Tekmovanje bo izpeljano po pravilniku Domijade in pravilih OZS. Igra se na dva dobljena niza
(seta). V primeru izenačenega izida po dveh nizih se igra tretji niz, ki je skrajšan (do 15. točke).
Tekmovanje bo potekalo v telovadnici Gimnazije Šiška.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren dijaški dom Gimnazije Šiška, Aljaževa ulica 2, 1000
Ljubljana.
Razglasitev zmagovalca in podelitev pokalov/priznanj vsem ekipam bosta izvedeni na samem
tekmovališču takoj po odigrani zadnji tekmi.
Prijava: skupna prijavnica dijaškega doma do 27. marca 2020
Kontaktna oseba za dekleta: Matjaž Brajer (d ijaški dom Gimnazije Šiška)
E-naslov: domijada2020@gmail.com
Kontaktna oseba za fante: Petra Zanjkovič (Dijaški dom Bežigrad)
E-naslov: domijada2020@gmail.com

4. NAMIZNI TENIS – DIJAKINJE IN DIJAKI
Tekmovanje bo izpeljano po pravilniku Domijade in pravilih NTZS. Igra se na tri dobljene nize
(sete) in ekipa na tri dobljene igre. Tekmovanje bo potekalo v prostorih dijaškega doma
Gimnazije Šiška.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Vič, Gerbičeva ulica 51a, 1000 Ljubljana.
Razglasitev zmagovalca in podelitev pokalov/priznanj vsem ekipam bosta izvedeni na samem
tekmovališču takoj po odigrani zadnji tekmi.
Prijava: skupna prijavnica dijaškega doma do 27. marca 2020
Kontaktna oseba za dekleta: Anja Širca (D ijaški dom Poljane)
E-naslov: domijada2020@gmail.com
Kontaktna oseba za fante: Ivan Hrenko (Dijaški dom Vič)
E-naslov: domijada2020@gmail.com

5. NAMIZNI TENIS – MEŠANI PARI
Tekmovanje bo izpeljano po pravilih NTZS. Igra se na tri dobljene nize (sete) in ekipa na tri
dobljene igre. Tekmovanje bo potekalo v prostorih Gimnazije Šiška. V kategoriji namizni tenis
– mešani pari lahko nastopijo samo tiste dijakinje in dijaki, ki na predtekmovanju (na vseh
ravneh tekmovanja) niso tekmovali v kategoriji posameznikov.
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Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, 1000
Ljubljana. Razglasitev zmagovalca in podelitev pokalov/priznanj vsem ekipam bosta izvedeni
na samem tekmovališču takoj po odigrani zadnji tekmi.
Prijava: skupna prijavnica dijaškega doma do 27. marca 2020
Kontaktna oseba za pare: Neža Luzar
E-naslov: domijada2020@gmail.com

6. STRELJANJE – DIJAKINJE IN DIJAKI
Tekmovanje bo izpeljano po pravilniku Domijade na strelišču v prostorih dijaškega doma
Gimnazije Šiška. Ekipe s seboj pripeljejo svoje zračno orožje in strelivo.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Tabor, Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Razglasitev zmagovalca in podelitev pokalov/priznanj vsem ekipam in posameznikom bosta
izvedeni na samem tekmovališču takoj po odigrani zadnji tekmi.
Prijava: skupna prijavnica dijaškega doma do 27. marca 2020
Kontaktna oseba: Stane Švigelj
E-naslov: domijada2020@gmail.com

7. ŠAH – DIJAKINJE IN DIJAKI
Tekmovanje bo izpeljano po pravilniku Domijade in organizirano po Bergerjevem enokrožnem
sistemu. Tekmovalcu/-ki je na voljo 30 minut za dokončanje igre. V vseh zadevah se smiselno
uporabljajo določila šahovskega pravilnika (pravila šaha FIDE).
Vrstni red se določi na osnovi doseženega števila točk ekipe, medsebojnega rezultata ekipe,
zmage na prvi deski, hitropotezni dvoboj ekip (tekmovalcu je na voljo 5 minut za dokončanje
igre). Predhodno se opravijo regijska in medregijska tekmovanja.
Tekmovanje bo potekalo v prostorih Gimnazije Šiška. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren
Dijaški dom Tabor, Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Razglasitev zmagovalca in podelitev pokalov/priznanj vsem ekipam bosta izvedeni na samem
tekmovališču takoj po odigrani zadnji tekmi.
Prijava: skupna prijavnica dijaškega doma do 27. marca 2020
Kontaktna oseba: Jože Kastelic
E-naslov: domijada2020@gmail.com
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8. TEK DIJAŠKIH DOMOV
Tek bo organiziran za vse udeležence Domijade, in sicer v treh kategorijah:
- dijakinje (cca. 1.330 m),
- dijaki (cca. 2.000 m),
- strokovni delavci dijaških domov (cca. 1.330 m).
Na tekmovanje so vabljeni vsi udeleženci Domijade. Tekmovanje je ekipno in posamezno.
Ekipo sestavljajo trije najhitrejši tekači posameznega dijaškega doma. V primeru enakega
števila točk se upošteva pravilo hitrejšega tekača. Vse ostalo poteka po pravilniku Domijade.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
Tekmovanje bo potekalo v parku Tivoli. Transfer od Gimnazije Šiška do tekmovališča bo
zagotovil organizator.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, 1000
Ljubljana.
Razglasitev zmagovalca in podelitev pokalov/priznanj vsem posameznikom bosta izvedeni na
zaključni prireditvi.
Prijava: skupna prijavnica do 27. marca 2020 ali na dan teka 16. aprila 2020
(vsaj eno uro pred začetkom teka) na startnem mestu
Kontaktna oseba: Miha Indihar in Neža Ahčin
E-naslov: domijada2020@gmail.com

9. 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.
V okviru športnega dela Domijade bosta predstavljena tudi lokostrelstvo (Dijaški dom Tabor)
in bočanje (CIRIUS).

16

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 Gimnazije Šiška, na strelišču
Gimnazije Šiška (odbojka, košarka, namizni tenis, streljanje), v veliki dvorani Srednje gradbene
šole (nogomet) in v parku Tivoli (tek).
Za status dijakov in dijakinj so odgovorni ravnatelji dijaških domov Slovenije: vsi prijavljeni so
dijakinje/dijaki dijaškega doma (evidenca vpisa 2019/2020).
Za športne rekvizite (izjema so loparji za namizni tenis in zračne puške) bosta poskrbela
organizatorja Dijaški dom Tabor in Gimnazija Šiška.
Ključna naloga organizatorjev po panogah je skrb za nemoten potek tekmovanj in sprotno
obveščanje novinarske skupine o rezultatih.
Poleg splošnih pravil organizatorji v razpis dodajamo tudi pravila vedenja na Domijadi, ki naj
jih vsi udeleženci podrobno preberejo in upoštevajo. Vsak dijak oziroma dijakinja, ki se bo
udeležil Domijade, mora pred odhodom vzgojitelju v dijaškem domu oddati izpolnjen obrazec
Izjava starša (priloga v razpisu).
Za parkiranje avtobusov organizator ne poskrbi, priporočamo pa večje parkirišče pred
Atletskim stadionom Šiška, ki se nahaja v neposredni bližini Gimnazije Šiška.
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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).
Za udeležbo izbrani dijaki so tisti, ki razumejo in sprejemajo pravila ter so se med šolskim letom
s svojim vedenjem in dejavnostjo izkazali ter 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, 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,
na celotnem območju Gimnazije Šiška ter na ostalih tekmovališčih je kajenje
prepovedno,
strogo prepovedano je prečkanje železniške proge na nezaščitenih deli, na urejenih
prehodih pa priporočamo skrajno previdnost,
sami skrbijo za osebno lastnino,
dolžni so sodelovati na aktivnostih Domijade po programu,
morajo se kulturno vesti tako v prostorih, kjer potekajo dogodki, kot na vseh zunanjih
prizoriščih.
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Domijada je v letu 2020 enodnevna prireditev, ki zahteva od organizatorjev in spremljevalcev
veliko priprav, skrbi in odgovornosti. 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.

ORGANIZATORJI DOMIJADE 2020

Dijaški dom Tabor – Šemso Mujanovič
Gimnazija Šiška – Dejan Rudolf
Dijaški dom Ivana Cankarja – Manja Petelin
Dijaški dom Bežigrad – Nataša Erjavec
Dijaški dom Vič – Branka Maher
Dijaški dom Poljane – Branka Langerholc
Jegličev dijaški dom – Rihard Režek
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PROGRAM 58. DOMIJADE V LJUBLJANI
DOMIJADA 2020 – ČASOVNICA (16. april 2020)
URA
8.30–9.00
9.00–9.30
9.30–14.30
10.00–13.00
9.00–18.00
9.30–13.00
9.30–13.00
15.00–17.00
9.30–13.00
12.00–13.30
14.30–17.00
12.30–16.00
15.30–17.00
15.30–18.00
15.30–18.00
15.00–18.00
9.00–18.00
9.00–18.00
9.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00
17.30–18.00
8.00–20.00
8.00–20.00
17.30–18.00
21.30 in naprej
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.30

DEJAVNOST
Prihod udeležencev
Uvodna prireditev
Odbojka fantje in dekleta
Dopoldanska ekskurzija + kosilo v DD
Novinarsko središče
Namizni tenis
Strelstvo
Strelstvo
Šah
Kosilo
Košarka
Nogomet
Okrogla miza
Ustv. delavnica – recikliraj in ustvarjaj
Ustvarjalna delavnica – ples
Ustvarjalna delavnica – glasba
Literarni natečaj in glasilo
Fotografski natečaj
Likovni natečaj
Tek
Popoldanska ekskurzija
Predstavitev bočanja
Dobrodelna akcija, info točka
Računalniška podpora
Predstavitev lokostrelstva
Anketa o Domijadi QR coda
Večerja
Generalka
Zaključna prireditev

SPREMLJEVALNI PROGRAM
Predstavitev bočanja in lokostrelstva.
Anketa o Domijadi 2020 – evalvacija dneva.
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LOKACIJA/PRIZORIŠČE
Velika dvorana Gim. Šiška
Velika dvorana Gim. Šiška
Prestolnica
Mala sejna soba
Mala telovadnica
Strelišče
Strelišče
Plesna dvorana
Jedilnica Gim. Šiška in DD v Ljubljani
Velika dvorana Gim. Šiška
Dvorana Srednje gradbene šole Bežigrad
Učilnica 17 c
Učilnica 17
Plesna dvorana
Učilnica 16
Izdelki v glasilu in na spletu
Avla Gim. Šiška
Avla Gim. Šiška
Park Tivoli
Prestolnica
Mala telovadnica
Recepcija
Mala sejna soba
Strelišče
Lastni telefoni
Jedilnica Gim. Šiška
Velika dvorana Gim. Šiška
Velika dvorana Gim. Šiška

IZJAVA STARŠEV DIJAKA UDELEŽENCA 58. DOMIJADE

(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 oziroma hči

(ime in priimek dijaka/dijakinje)

udeleži 58. Domijade, ki bo potekala 16. aprila 2020 v Ljubljani.
V primeru kršitve Pravil vedenja na Domijadi nosi vse posledice dejanja
dijak/dijakinja sam oziroma starši ali skrbniki.
V primeru hujših kršitev pravil vedenja so starši oziroma skrbniki dolžni priti po
dijaka/dijakinjo v Ljubljano.

(podpis starša ali skrbnika)

(podpis dijaka/inje)

V/Na

, dne
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PRIJAVNICA ZA 58. DOMIJADO 2020
Prijavnice za letošnjo Domijado niso priložene, saj jih bo možno izpolniti na dva načina. Prvi
način bo s pomočjo programa SEZAM (g. Jeram že intenzivno dela na tem). Dijaški domovi,
ki SEZAMA ne uporabljajo, pa bodo izpolnili prijavnico v obliki Excel dokumenta, ki bo
deloma pred pripravljen. V naknadnem e-sporočilu, ki ga bomo poslali vsem ravnateljem
Skupnosti dijaških domov, bodo oblikovana navodila o izpolnjevanju v programu SEZAM,
ravno tako bo priložena Excel prijavnica. Ravnatelj posameznega doma bo nato določil
osebo v svojem zavodu, ki bo izpolnila in poslala prijavnico za Domijado 2020. Prijavnice
bodo odprte teden dni – od 20. do 27. marca 2020. Po tem datumu prijav ne bomo
sprejemali, možno bo urediti le kakšne spremembe (odjave ali spremembe udeležencev) na
že znanem e-naslovu.
Za kakršne koli informacije vam bomo na voljo na e-naslovu: domijada2020@gmail.com.

22

