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DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA



DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA

- namenjen dijakom, ki po končani osnovni šoli nadaljujejo šolanje izven 
svojega kraja bivanja;

- trenutno je v domu 564 dijakinj in dijakov ter okrog 100 študentov;

- dijaki so razporejeni v 20 vzgojnih skupin 14 dekliških, 4 fantovske in 2 
mešani vzgojni skupini;

- skupine so heterogene glede na šolo, letnik, starost… 





ZA KAJ SE ZAVZEMAMO

VIZIJA

 Postati želimo: odprta vzgojno-izobraževalna ustanova, ki 
sledi potrebam mladih in zaposlenih, razvija kulturo 
bivanja in sobivanja z drugimi in okoljem ter spodbuja 
osebno rast in vseživljenjsko učenje. 



VREDNOTE

 SPOŠTOVANJE, ki vključuje strpen, zaupljiv, pošten in pravičen odnos do sebe in 
drugih ter upošteva individualnost in posebnost vsakega posameznika. 

 

 ODGOVORNOST, ki temelji na etičnem ravnanju do sebe, drugih, naravnega in 
družbenega okolja, razvija pozitiven odnos do učenja in dela, telesnega in 
duševnega zdravja ter ravnanja do okolja.

 

 SODELOVANJE, ki temelji na solidarnosti, medsebojni pomoči in podpori pri 
reševanju problemov ter aktivnem vključevanju vseh udeležencev (dijakov, staršev 
in zaposlenih) pri načrtovanju in izvajanju skupnih ciljev in nalog.



POSLANSTVO

zagotoviti dijakom optimalne pogoje bivanja za uspešno učenje in osebno rast ne 
glede na socialne, kulturne in druge razlike; 

razvijati in spodbujati nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot dijakov za 
pridobivanje dodatnih znanj in veščin z vključevanjem v neformalna 
izobraževanja s področja vseživljenjskega učenja; 

vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojne 
strpnosti, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter enakopravnosti; 

vzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo, za 
dejavno vključevanje v demokratično družbo ter za oblikovanje odgovornega 
odnosa do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje lastne in drugih kultur, 
naravnega in družbenega okolja; 

spodbujati in razvijati osebnostni razvoj dijakov v skladu z njihovimi 
sposobnostmi in interesi; 

razvijati zavest o državni in kulturni pripadnosti ter narodni identiteti; 

vzgajati dijake v samostojne, kritične in odgovorne osebnosti, ki se bodo znale 
odzvati spremembam in izzivom sedanjega in prihodnjega časa;



SPREJEM NOVINCEV



OBISK BOTANIČNEGA VRTA



OBISK ROŽNIKA



Bralno pogovorni večeri

Dijaški časopis TRIPER

Energetsko sprostitvena delavnica

Fitnes

Glasbeni večeri

Joga, sproščanje, meditacije

Košarka

KuhArnica

Kulinarični krožek BII.

Likovna delavnica

Literarni večeri

Mali nogomet

Mali nogomet – dekleta

Multimedijski portal DIC / MPD

Namizni tenis

Naš Vegas

Odbojka

Organizacija KROSA in TEKOV, 
sodelovanje na tekaških prireditvah po 
Sloveniji

Organizacija tečajev in izpitov CPP in PP

Plesno-gledališka delavnica

Plezalna stena

Šahovski krožek 

Slikovne pripovedi – BITI video svet

Strelstvo

Ustvarjalna delavnica šivanja 
RECIKLIRAJ-mo / “ponovno oživimo”

Vrstniška mediacija

INTERESNE DEJAVNOSTI



ODBOJKA



jesenski kros na Golovcu 



PROJEKTI

Atelje/MOL

BITI/MOL

Mediacija/MOL

Atelje, Videosvet in Teater Pozitiv/JSRSKD

Ekošola

Kreatorij DIC/MŠŠ,MOL

#ASTTNP – Nekemične zasvojenosti med dijaki/MOL

Zdrava šola



MAPA DIC JE SVET

Dijakom podeljujemo:

potrdila o sodelovanju v domskih projektih, za organizacijo domskega 
življenja, za organizacijo večjih domskih prireditev, za sodelovanje v 
celoletnih interesnih dejavnostih in za sodelovanje na različnih 
usposabljanjih, 

listine: pohvale, priznanja in nagrade,

 Dijaki, ki so polnoletni lahko pridobijo status odgovornega dijaka, če 
so v šoli uspešni, v domu aktivni in nimajo vzgojnih ukrepov. 

( podaljšani večerni izhodi, nimajo obveznih učnih ur…) 



statusi



POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE DIC-A

Dijakom smo v preteklem letu izdali: 599 potrdil, 
38 pohval, 41 priznanj in 13 nagrad.

Status odgovornega dijaka je prejelo 65 dijakov.



ZAGOTAVLJANJE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJAOrganizacija prehrane poteka v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja 
ob sodelovanju dijakov preko prehranske komisije, ki jo vodi vodja 
prehrani in vzgojitelji EKO in ZDRAVE šole.

Uživamo (vse bolj) lokalno in sezonsko hrano iz ekoloških kmetij, ki smo jih 
obiskali v okviru Ekošole. Sveža zelenjava je postala del vsakodnevne 
kuhinjske ponudbe.

Večkrat letno imamo v DIC-u ZDRAV DAN(brez sladkorja bele moke in manj 
soli, cvrtja…). Celodnevni jedilnik je iz zdravju prijaznejših živil.

 V okviru dobrodelnosti dijaki pečejo piškote za brezdomce, ki so v naši 
neposredni bližini.



DIJAKI SODELUJEJO S KUHINJO

- Dijaki sodelujejo pri pripravi jedi, ki so značilne za slovenske pokrajine;

- Dijaki spoznavajo jedi in kulturo svetovnih kuhinj in sodelujejo pri pripravi le the (priprava 
arabskega kosila, mehiškega kosila, kitajsko kosilo, balkanskega kosila - seznanjanje s 
procesom priprave jedi ter pomen sodelovanja med dijaki, kuhinjskim osebjem in 
vzgojitelji).

- Jedilniki ob večjih praznikih: Martinovo kosilo, pustno kosilo, božično, 
velikonočno/sodelovanje dijakov, ki prestavlja dodatno pomoč, ob tem pa se seznanjajo 
tudi s procesom priprave hrane. 

-     Dijaki sodelujejo pri peki palačink iz pirine moke s skutinim in sadnim nadevom.

- V okviru dobrodelnosti dijaki pečejo piškote za brezdomce, ki so v naši neposredni bližini.



KO ZADIŠI PO DOMU…



PEKA PALAČINK V JEDILNICI



EKOLOŠKA UREJENOST SOB

Pri namestitvi v sobe upoštevamo dijakove/študentove želje.

Higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki v sobi sami.

Generalno čiščenje poteka pred vsakimi počitnicami.

Ocenjevanje sob poteka enkrat tedensko. 

V sobah dijaki nimajo košev za smeti, odpadke ločujejo v ekoloških otokih, ki 
so nameščeni na hodniku.

Za ustrezno ločevanje odpadkov skrbijo eko predstavniki v vzgojnih skupinah, 
ki na sestankih vzgojnih skupin ozaveščajo dijake o ločevanju in poročajo o 
sestankih Ekošole (akcije, varčevanje z vodo, energijo).



SKRB ZA UREJENO OKOLICO

Dijaki skrbijo za urejeno okolico dijaškega doma. Čiščenje poteka preko celega 
šolskega leta po posebnem razporedu.

Ob dnevu zemlje poteka vsako leto vsesplošna čistilna akcija v kateri 
sodelujejo dijaki vseh vzgojnih skupin.

Ob letošnjem dnevu zemlje smo skupaj z dijaki postavili še dve dodatni visoki 
gredi za zelišča in jagode.

Da bodo zelišča in jagode čim bolje uspevali, so jim naši glasbeniki zaigrali 
nekaj prijetnih melodij. 



ČISTILNA AKCIJA OB DNEVU ZEMLJE



DAN ZEMLJE, 24.4. 2018



INTERNET V DIC-U

Dijaki imajo dostop na info točkah z računalniki in na skupnih 
računalnikih v oddelkih. 

Možen je tudi brezžični dostop preko priklopa lastnih računalnikov, 
kjer je zagotovljena pokritost s signalom ter žični dostop v učilnicah 
na oddelkih. 

Upoštevamo varno, zdravo in smotrno uporabo interneta. V skladu z 
domski redom, dostop do interneta v nočnem času med 23. in 5. uro 
ni možen (izjemoma je mogoče z dovoljenjem vzgojitelja dostopati 
na enega izmed računalnikov tudi po 23. uri).



BITI spet na splet (2017)



DAN SONCA V DICU







ZAKLJUČEK

Globalni svetovni nazor, ki bo krojil prihodnost mladim, se oblikuje danes. 

Sprememba zavesti in načina razmišljanja je za to nujna. Sprejeti moramo 

odgovornost do sebe in okolja. Nujen je konkreten premik v razmišljanju, ki temelji 

na sodelovanju, sprejemanju in pozitivnem odnosu do različnosti, sobivanju z 

drugimi in okoljem.
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