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I. UVOD 

Anketo o Kakovosti bivanja v dijaškem domu je v drugi polovici šolskega leta 

2021/2022 izpolnilo 167 dijakov, ki bivajo v Dijaškem domu Lizike Jančar. Dijakom smo 

zastavili deset vprašanj. Povprašali smo jih  o počutju, pričakovanjih, interesnih 

dejavnostih, prehrani, varnosti in obiskovanju domske spletne strani.  

 

II. REZULTATI ANKETE 

Analiza ankete po posameznih vprašanjih 

1. Vprašanje:  Kako se počutiš v vzgojni skupini?  

   

Počutje v dijaškem domu je ocenilo 167 dijakov. 40 % dijakov se v vzgojni skupini 

počuti zelo dobro, 49 % dobro, zanemarljiv odstotek pa slabo.   

 

2. Vprašanje: Kaj pričakuješ od vzgojiteljev? 

 

 



 

Na vprašanje je odgovorilo 154 dijakov.  

62% dijakov od vzgojiteljev pričakuje pomoč pri učenju, 39 % svetovanje v osebnih 

težavah, 27% jih pričakuje nadzor, 23 % reševanje sporov, 8 % dijakov od vzgojiteljev 

pričakuje organiziranje prostega časa in 21% dijakov pričakuje nekaj drugega.  

Posamezniki so zapisali kaj še pričakujejo od vzgojiteljev, in sicer: manj nadzorovanja, 

korekten in profesionalen odnos, dosegljivost, nasvete, manj vprašanj, odjavo 

prehrane, rahel nadzor, dopuščanje odraslosti. 

 

3. Vprašanje: Kaj ti je v dijaškem domu najbolj všeč?  

Dijakom, ki bivajo v dijaškem domu Lizike Jančar, največ pomeni dober odnos z 

vzgojitelji in drugimi delavci doma (receptorji, snažilkami, delavci v kuhinji, 

vzdrževaleci). Zelo pomembno jim je medvrstniško druženje, dobra hrana, sproščeno 

vzdušje, bližina šol, možnosti koriščenja različnih aktivnosti, ki jih ponuja dom, igrišče, 

raznolike interesne dejavnosti organizirane znotraj DD, varnost, zaupanje, povezanost, 

in pomoč pri učenju. 

 

4. Vprašanje: Kaj ti je v dijaškem domu najmanj všeč? 

Posameznim dijakom ni všeč neurejenost določenih  prostorov (stari toaletni prostori) 

in prehiter zaključek zajtrka (ob 8.00). Nekatere dijake moti, da ne smejo imeti 

grelnikov, kuhalnikov, hladilnikov v sobah. Posamezniki so zapisali, da je v dijaškem 

domu premalo enoposteljnih sob. Nekaterim dijakom niso po godu strogi vzgojitelji in 

omejen čas za izhode.  Kot slabost so dijaki navedli še preobremenjenost dvigala ter 

to, da ne morejo odjaviti posameznih obrokov.   

 

5. Vprašanje: Kaj pogrešaš v dijaškem domu?  

Posamezni dijaki v domu pogrešajo več prostora v omarah, boljše stole pri mizi, hišne 

ljubljenčke, prostor za čevlje, boljša vhodna vrata, domačo hrano, fitnes z več opreme, 

prenovljene sobe, več kotičkov za sprostitev, bolj funkcionalno kopalnico, kjer bi lahko 

obesili oblačila in odložili toaletni pribor. 

 

 



 

6. Vprašanje:  Napiši, katero hrano želiš pogosteje jesti. 

Največ dijakov si za zajtrk želi jesti kosmiče, palačinke, jajca.  

Dijaki bi radi pogosteje zajtrkovali: viki kremo, beli kruh, različne namaze, čokoladne 

kroglice in kavico (capuccino), pašteto, rogljičke, čokolino, ovsene kosmiče s sadjem, 

raznovrstno sadje, umešana jajca, tunin namaz, jogurt, mesnine. 

Največ dijakov si za kosilo  želi piščanca, »čufte« in solate. Posamezniki bi radi 

pogosteje jedli mlince, pire krompir, dunajski zrezek in pomfri. Dijaki bi radi pogosteje 

jedli tudi paradižnikovo omako, lososa, svaljke, gobovo juho,  ocvrto meso, testenine, 

ocvrte bučke, »sataraž«, zelenjavne polpete in zelenjavo na žaru, puranji zrezek v 

omaki ter riž, tortiljo, lazanjo, česnovo juho in špagete po bolonjsko.  

Na drugi strani pa imamo dijake, ki se jim zdi, da je na jedilniku preveč ocvrte hrane.  

Največ dijakov si za večerjo želi  nabodala, hamburgerje, kosmiče. Dijaki so navedli še  

pomfri,  pico, pražen krompir, perutničke, hot-dog, domači kruh z namazi, cmoke, 

mlečni riž, hrenovke, sadje, čokolino, palačinke, solate.  

Če na kratko povzamemo odgovore dijakov so na eni strani dijaki, ki so navajeni na 

»domačo prehrano« in si je želijo več, na drugi strani pa so dijaki, ki so se do sedaj 

prehranjevali bolj »instant« in jim  je seveda ta način prehranjevanja bližji. 

 

7. Vprašanje: H kateri interesni dejavnosti ali aktivnosti si se letos priključil/-a?  

Dijaki, ki so izpolnili anketo so se vpisali, da bi hodili k nogometu, učenju o psihologiji, 

dobrodelnosti, jogi, ping-pongu, ustvarjalnicam, lutkam, odbojki, streljanju z zračno 

puško, ličenju, fitnesu, košarki, pikadu, ustvarjanju ter  k naravni kozmetiki. 

51 %  anketiranih ni obiskovalo nobene dejavnosti. Vzroki so bili: učenje, pomanjkanje 

časa in druge obveznosti.   

 

8. Vprašanje: Podaj predloge za aktivnosti, ki v domu še niso organizirane, in bi v njih 

                      želel/-a sodelovati.  

Dijaki so predlagali: biljard, namizni nogomet, wii, namizni nogomet, peko mafinov, 

plesni tečaj, skupinski fitnes, razvjanje ročnih spretnosti, kino krožek, lokostrelstvo, 

kartanje, drsanje, folkloro, pevski zbor, urejanje fotografij in videomontažo ter 

sprehajanje psov. 



 

9. Vprašanje: Kako bi ocenil/a stopnjo varnosti v dijaškem domu in bližnji okolici?  

 

Večina dijakov dijaškega doma se v domu počuti zelo varno oziroma varno. 

 
10. Vprašanje: Dijaški dom se predstavlja na spletni strani http://www.ddlizika.si/. 

                        Kolikokrat obiščeš spletno stran? 

  

17 % dijakov obišče spletno stran dijaškega doma vsak dan. 47 %  jih obišče spletno 

stran enkrat na mesec. 29 % dijakov to stori enkrat na teden. Manjši del dijakov pa 

domske spletne strani še nikoli ni obiskalo.  

  

http://www.ddlizika.si/


 

III. ZAKLJUČEK 

Osebje doma bo v bodoče še naprej pazilo na profesionalne in spoštljive odnose, 

zagotavljalo aktivno preživljanje prostega časa (različni projekti in raznolike interesne 

dejavnosti), skrbelo za čim boljšo hrano, prijetno vzdušje, varnost in zagotavljalo druge 

pogoje za prijetno bivanje v času šolanja. Z interesnimi dejavnostmi  in mnogimi 

projekti, ki jih izvajamo z dijaki, omogočamo aktivno in smiselno izrabo prostega časa. 

Anketa je pokazala, da nekateri dijaki ne obiskujejo dejavnosti. Vzgojitelji se bomo še 

naprej trudili, da motiviramo srednješolce za prostočasne aktivnosti in razmislili o novih 

interesnih dejavnostih, ki so jih dijaki predlagali in iskali možnosti za realizacijo le teh. 

Zagotavljanje varnosti in zdravja je glavna skrb vseh zaposlenih v Dijaškem domu 

Lizike Jančar. Veseli smo, da se več kot 80 % dijakov v domu počuti varne in željene. 

Presenečeni smo bili ob zadnjem vprašanju in ugotovili, da le 7 % dijakov spletne strani 

še nikoli ni obiskal medtem, ko ostali dijaki bolj ali manj redno spremljajo dogajanje tudi 

preko tega medija. Kajti naša spletna stran se ažurno spreminja in jih o dogajanju v 

domu tudi sproti informira. Sprotne informacije niso namenjene le našim dijakom in 

njihovih staršem temveč tudi bodočim dijakom in širši  javnosti. 

 

 


