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V športni  dvorani  se bomo srečeval i  tako t ist i ,  k i  se s  športom ukvarjamo
zgol j  rekreativno,  kot  tudi  t ist i ,  k i  bodo v razl ičnih ekipah zastopal i
Di jaški  dom Antona Mart ina Slomška v l igaških tekmovanj ih in
tekmovanj ih med di jaškimi domovi .

Krist i jan Ploj  in Anja Rozoničnik

»SPREJMI IZZIV IN IZBOLJŠAJ
SVOJO FIZIČNO 
PRIPRAVLJENOST IN
ZDRAVJE.«

AEROBNA VADBA

Izbol jšaj  svojo vzdržl j ivost ,  energi jo in kondici jo.

Petra Krajnik

ŠAH

Na potezi  s i ,  da postaneš šahovski  mojster.

Mateja Tomšić

NAMIZNI TENIS

Pink-ponk z žogicami!

Dragan Abram

STRELSKI KROŽEK

Zadetek v polno : )  

Mateja Tomšić

TEK

Poskrbi  za kondici jo in dobro počutje.

Barbara Skralovnik
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UREJANJE OKOLJA IN POBIRANJE SADEŽEV

Namenjeno di jakom, ki  imajo smisel  za urejanje okol ja in so pripravl jeni
pomagati  pri  obiranju sezonskega sadja.

Petra Krajnik 

GLASBENA SKUPINA RHYTMOS CORDIS

Namenjena di jakom, ki  žel i jo ustvarjat i  in nastopati  v  moderni  duhovno
ritmični  skupini  in sodelovati  pri  kulturnih točkah na prireditvah DD.

Mari ja Sedej  in Dragan Abram

NOVINARSKI KROŽEK

Če rad pišeš al i  fotograf iraš,  se nam pridruži .  Aktualne novice bomo
hitro zapisal i  in objavi l i  na spletu.

Barbara Skralovnik

»SPREJMI IZZIV IN OPLEMENITI
SVOJA ZNANJA TER 
RAZŠIRI  OSEBNE INTERESE.«

DRAMSKA SKUPINA

Vživi  se v  razl ične vloge in pokaži  svoj  talent .

Ivan Štuhec -  mentor;  Helena Smonkar kordinatorica za DDAMS

KREATIVNICA (KREATIVNE IN KUHARSKE
DELAVNICE)

Nauči l i  se bomo pripravit i  okusne piškote,  s lastne zavitke in praznično
drobno pecivo,  s  katerimi se bomo posladkal i  in tako združi l i  koristno s
pri jetnim. 

Anja Čufer (VGC)

TONSKA TEHNIKA IN OZVOČEVANJE

Če te zanima delo z  ozvočenjem, organizaci ja in tehnična izvedba
dogodkov,  se nam pridruži .

Dragan Abram

EPAS -  ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA
PARLAMENTA

EPAS pomeni Šola ambasadorke Evropskega parlamenta.  Spoznaj  EU in
najdi  svoje mesto.

Krist i jan Ploj

MEDIJSKI KROŽEK 
Dragan Abram  
Te zanima snemanje in montaža svdio in video posnetkov?

MEDGENERACIJSKA SKUPINA 
Ivan Štuhec

Zanimive debate v katerih se srečajo mnenja razl ičnih generaci j

BIBLIČNA SKUPINA

Spoznal i  boste Sveto Pismo in njegov nastanek.
Primož Lorbek
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UČENJE KITARE -  NADALJEVANJE

Delavnica je  namenjena di jakom, ki  bi  s i  želel i  naučit i  osnovnega igranja
kitare.

Dragan Abram, di jaki ,  Helena Smonkar -  kordinatorica

DEKLIŠKA PEVSKA SKUPINA

Za vse di jakinje,  k i  j ih vesel i  večglasno pet je vseh zvrst i  g lasbe.

Helena Smonkar

»SPREJMI IZZIV IN OPLEMENITI
SVOJA ZNANJA TER 
RAZŠIRI  OSEBNE INTERESE.«

UČENJE KITARE -  ZAČETNIKI 
Anja Rozoničnik
C,  F,  G in še kakšen akord in je že pesem.
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Izdelovanje materialov za vrtec ( izrezovanje iz  papir ja ter  izdelava
izelkov iz  lesa) .

L idi ja Hamler,  Anja Rozoničnik

UČNA POMOČ

Učna pomoč di jakom.

Lidi ja Hamler in vzgoj i te l j i

SKRB ZA KONJE

Druženje in skrb za konja.  
Jahanje konja (po dogovoru),  opravl jen vsaj  jahač 1.  
Obvezno je soglasje staršev in lastna oprema.

Krist i jan Ploj

PROSTOVOLJSTVO V DOMOVIH STAROSTNIKOV 

Dopisovanje s  starejš imi ,  k i  bivajo v domovih starostnikov.

Lidi ja Hamler

»SPREJMI IZZIV IN POSTANI
ODGOVOREN, 
AKTIVEN TER SKRBEN ČLAN
SVOJE 
SKUPNOSTI.«

PROSTOVOLJSTVO V RAZLIČNIH USTANOVAH

Vesel imo se sodelovanja z razl ičnimi ustanovami.  Povej  svojo žel jo.  

L idi ja Hamler
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»SPREJMI IZZIV IN OPLEMENITI
SVOJA ZNANJA TER 
RAZŠIRI  OSEBNE INTERESE.«

NEZANI PRIJATELJ (ZLATA STOPNJA)
Cil j  je  razšir i t i  lastne interese in izkušnje,  skozi  namensko udeležbo,  v
delovanju in bivanju z drugimi nepoznanimi.

PROSTOVOLJSTVO
Cil j  udejstvovanja na področju prostovol jstva je ,  da mladi  spoznajo in se
nauči jo,  kako koristno je  s lužit i  in nudit i  pomoč drugim.

REKREATIVNI ŠPORT
Cil j  na področju rekreativnega športa je  spodbudit i  in pokazati  napredek
z izbol jšanjem lastnih psihofiz ičnih sposobnost i .

VEŠČINE
Na področju veščin  je  c i l j  spodbujanje razvoja osebnih interesov in
prakt ičnih strokovnih znanj .

PUSTOLOVSKE ODPRAVE
Namen področja je  spodbujanje pustolovskega duha in žel je  po
odkrivanju novega ter razvoj  zavedanja o okol ju in pomembnosti  zaščite
le-tega.  Udeležencem predstavl ja izz iv ,  da se je  lot i jo z  določenim
namenom in to v nepoznanem okol ju.
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OSVOJITEV BRONASTEGA MEPI PRIZNANJA

Za vse,  k i  s i  žel i te  odkrit i ,  razvit i  in uresniči t i  potenciale,  k i  j ih nosite v
sebi .  Prostovol jstvo,  veščine in rekreativni  šport  = 3 oz.  6 mesecev po
eno uro + ODPRAVA (2 dni)  = SPREJMI IZZIV!

MEPI t im

OSVOJITEV SREBRNEGA MEPI PRIZNANJA

Za vse,  k i  s i  žel i te  odkrit i ,  razvit i  in uresniči t i  potenciale,  k i  j ih nosite v
sebi .  Prostovol jstvo,  veščine in rekreativni  šport  = 6 oz.  12 mesecev po
eno uro + ODPRAVA (3 dni)  = SPREJMI IZZIV!

MEPI t im

OSVOJITEV ZLATEGA MEPI PRIZNANJA

Za vse,  k i  s i  žel i te  odkrit i ,  razvit i  in uresniči t i  potenciale,  k i  j ih nosite v
sebi .  Prostovol jstvo,  veščine in rekreativni  šport  = 12 oz.  18 mesecev po
eno uro + ODPRAVA (4 dni)  + Projekt  Neznani pri jatel j  = SPREJMI IZZIV!

MEPI t im

»SPREJMI IZZIV IN
OPLEMENITI  SVOJA ZNANJA
TER RAZŠIRI  
OSEBNE INTERESE.«
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PROMOCIJA DIJAŠKEGA DOMA

Dijaki  promovirajo di jaški  dom ob razl ičnih pri ložnost ih (obiski  župni j ,
OŠ,  tržnic) .

L idi ja Hamler

KOSTANJEV PIKNIK

Pomoč pri  peki  kostanjev.

Primož Lorbek 

INFORMATIVNI DAN

Sodelovanje pri  pripravi  in izvedbi  programa.

Vzgoj i te l j i

DOMSKA DIJAŠKA SKUPNOST

Zastopaj  interese di jakov in se zavze-maj za nj ihovo uresničevanje,
hkrat i  pa soobl ikuj  vzgojno-izobraževalni  proces.  

Petra Krajnik,  Barbara Skralovnik,  Primož Lorbek 

KOMISIJA ZA PREHRANO

Dijak akt ivno sodeluje na sestankih za prehrano in skozi  celotno šol .  leto
zastopa mnenje di jakov vzg.  skupine glede zadovol jstva z domsko
prehrano.

Krist i jan Ploj

DAN & NOČ

Predstavit i  di jaški  dom in preživet i  dan z bodočim di jakom di jaškega
doma.

Lidi ja Hamler,  vzgoj i te l j

KOLEDOVANJE

Okrepimo izroči lo naših prednikov in spoznajmo običaj  koledovanja.

Primož Lorbek

»SPREJMI IZZIV IN
OPLEMENITI  SVOJA ZNANJA
TER RAZŠIRI  
OSEBNE INTERESE.«
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ŠDV -  ŠPORTNO DUHOVNI VIKEND

Vikend za odbojkašice,  k jer  odkrivamo, kaj  pomeni zdrav duh v zdravem
telesu.

Krist i jan Ploj ,  Pr imož Lorbek 

ŠPORTNO SREČANJE KATOLIŠKIH DD DAN D

Srečanje katol iških di jaških domov bo v tem šolskem letu v L jubl jani ,
v  januarju 2021.  Športne ekipe potrebujejo tudi  navi jače …

Krist i jan Ploj

PRIPRAVA MIKLAVŽEVANJA

Dijaki  pomagajo pri  sestavi  in pripravi  miklavževanja.

Barbara Skralovnik,  Petra Krajnik

TABOR V AVSTRIJI

Mladi iz  pet ih razl ičnih držav se ob skrbno pripravl jenem programu na
določeno temo druži jo 10 dni .

Barbara Skralovnik

PRIPRAVA BOŽIČNICE

Dijaki  pomagajo pri  sestavi  in izvedbi  božičnega programa za di jake DD.

Mateja Tomšić,  Helena Smonkar,  Dragan Abram 

SODELOVANJE NA DOMIJADI

Športni  in kulturni  del .

Krist i jan Ploj ,  L idi ja Hamler

VEČER Z MATURANTI

Dijaki  sodelujejo pri  pripravi  prostora in soobl ikujejo program slovesa
od maturantov.

Mateja Tomšić,  Dragan Abram, Helena Smonkar

»SPREJMI IZZIV IN
OPLEMENITI  SVOJA ZNANJA
TER RAZŠIRI  
OSEBNE INTERESE.«


