
 

 

 

Skupnost dijaških domov Slovenije 

Streliška pot 7, 5000 NOVA GORICA 

 

PRIMERI DOBRIH PRAKS V DIJAŠKIH DOMOVIH  

 

Spoštovani,  

 

na zboru SDDS smo se odločili, da bomo zbrali primere dobrih praks v dijaških domovih. 

Namen te akcije je spodbuditi dijaške domove  k medsebojni izmenjavi dobrih praks in s tem 

podeliti potencial odličnih idej, ki jih dijaški domovi s sodelavci in dijaki udejanjamo v svojem 

domu, lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. Spodbujamo vas, da podelitev tudi 

primere dobrih praks dela na daljavo.  

 

Dobrodošlo je, da priloženi obrazec izpolnite v celoti. Seveda pa dopuščamo možnost, da je lahko 

narava dobre prakse takšna, da boste morda izpolnili le nekaj rubrik. V skladu z GDPR ste 

odgovorni za posredovano vsebino in dovoljujete objavo na spletni strani SDDS. 

 

V primeru dodatnih pojasnil in vprašanj se lahko obrnete na člana predsedstva SDDS  

g. Ivana Sagadina (ivan.sagadin@dddrava.si)  in dr. Lidijo Hamler (lidija.hamler@z-ams.si), 

katerima primere dobri praks tudi pošljete. 

 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam. 

 

Člana delovne skupine pri SDDS:    Predsednik SDDS: 

Ivan Sagadin, prof.       Dragan Kojić 

dr. Lidija Hamler 
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PRIMERI DOBRIH PRAKS V DIJAŠKIH DOMOVIH  

 

Primer dobre prakse – OSNOVNI PODATKI 

Dijaški dom – izvajalec  

NASLOV 

primera dobre prakse 

 

Trajanje 

(čas. opredelitev … od … do) 

 

 

Primer dobre prakse - OBRAZLOŽITEV (max. 400 do 500 besed) 

Namen  

Cilji  

Metode  

Opis  

V čem je dodana vrednost 

/učinek opisanega primera 

(kaj so pridobili dijaki, dijaški 

dom; v čem je primer 

inovativen, predlogi za 

izboljšavo v prihodnje itd.) 

 

Spletna stran (in link do 

morebitne literature in 

objav): 

 

Družbena omrežja  

Drugo  

(Izpolnite le, če želite kaj 

bistvenega dodati in ni 

vključeno v zgornje rubrike). 

 

 

 



 

I Z J A V A  

 

Spodaj podpisani/a ______________________________________ sem seznanjen/a in 

- soglašam / ne soglašam (obkrožite!), da se primer dobre prakse iz dijaškega doma 

____________________________________(ime dijaškega doma), sme objaviti na spletni 

strani Skupnosti dijaških domov RS. 

Žig in podpis ravnatelja: 

V_________________, dne ____________  ________________________ 

 

 

 

 


