
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 13. in 14. april 2022  

 

 Maske so padle 



Dijaške domove v Sloveniji in slovenske dijaške domove v zamejstvu 

vabimo na kulturno srečanje dijaških domov Slovenije, ki bo 13. in 14. 

aprila 2022 na virtualni platformi Zoom. 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORJI 

 

SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV 

DIJAŠKI DOMOVI LJUBLJANSKE REGIJE 

Dijaški dom Tabor – Šemso Mujanovič 

Gimnazija Šiška – Dejan Rudolf 

Dijaški dom Ivana Cankarja – Manja Petelin 

Dijaški dom Bežigrad – Nataša Erjavec 

Dijaški dom Vič – Rudi Mohorič 

Dijaški dom Poljane – Branka Langerholc 

Jegličev dijaški dom – Rihard Režek 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana - Bernarda Kokalj 
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PREDSTAVITEV NOSILNE TEME 
MASKE SO PADLE 

 

Tako kot mnogi dogodki v naši državi in na svetu v zadnjih dveh letih, se tudi osrednji 

športno-kulturni in družabni dogodek, vrhunec celoletnega vzgojno-pedagoškega dela v 

dijaških domovih, seli v virtualno obliko. Domijado, že 58. po vrsti, bomo tokrat 

eksperimentalno izvedli virtualno. Žal bo zaradi mnogih omejitev šport zastopan le na 

simbolni ravni, ravno tako bo nekaj programa v kategoriji dodana vrednost Domijade 

20.22, kulturni del pa bo izveden v polni obliki.  

In ker so maske del našega vsakdana, smo se odločili, da to zaščitno krpico uporabimo kot 

nosilno temo 58. Domijade. 

Maska ima veliko pomenov. O maski lahko razmišljamo, lahko jo raziščemo s kulturnega, 

antropološkega, zdravstvenega vidika ali kako drugače. Danes se nam ob besedi maska 

običajno porodi misel na kirurško masko, ki jo moramo že nekaj časa množično 

uporabljati na vsakem koraku in je v funkcionalnem smislu postala del našega vsakdana. 

Pa vendar maske niso le to. Maske uporabljamo v različnih vlogah v vsakdanjem življenju, 

kjer so vidne ali nevidne. Z maskami se pogosto počutimo močnejše in varnejše, saj 

prikrivajo, zakrivajo, zaščitijo in pogosto ščitijo našo ranljivost. Nemalokrat pa maske tudi 

razkrivajo in odkrivajo nevidno, pa čeprav se nam zdi, da smo z njimi pod varno kopreno. 

Občasno maske snamemo, odvržemo ali jih zamenjamo z novimi. Zakaj, katere, kako in 

kdaj? Se to zgodi spontano, namerno ali zaradi kakšnega drugega razloga? In predvsem, 

kaj se zgodi, ko maske padejo? 

V dijaških domovih se ves čas spopadamo z raznimi novimi izzivi, zato tudi virtualno 

Domijado sprejemamo kot izziv, kot priložnost, da se tudi na drugačen način predstavimo 

tako čim širši populaciji mladih kot tudi širši javnosti. Kljub temu pa si vsi skupaj želimo 

druženj v živo in ob ugodni situaciji bi tudi del zaključne prireditve radi izpeljali v klasični 

obliki. V naslednjih letih pa bomo delali na tem, da se mladim omogoči čim več športno-

kulturnih dejavnosti v živo, kjer bodo razvijali svoje socialne potenciale, sklepali nova 

prijateljstva in se primerjali s svojimi vrstniki. 

V besedilih boste zasledili letnico 2022 v zapisu s piko v sredini, ki je tam namerno in 

označuje, da bi letošnja Domijada 2022 morala biti izvedena leta 2020, zato smo izbrali 

zapis 20.22. 

  



KONTAKTNE INFORMACIJE 
 

Nosilni dom – organizacija Domijade 20.22: 

 

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

• Izvedbena lokacija: virtualna platforma Zoom, DIC (zaključna prireditev)  

 

Vse potrebne informacije ali vprašanja posredujte na naslov:  

domijada.20.22@gmail.com   

Spletna stran Domijade, kjer bodo podrobno objavljene vse novice, kot tudi 

prispevki, bo na podzavihku Skupnosti DD Slovenije: 

https://www.sdds.si/domijada/ 

  

https://www.sdds.si/domijada/


LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO 
 

V okviru Domijade 20.22 organiziramo likovni natečaj na temo Maske so padle. 

Likovna dela so lahko poljubne velikosti in na poljubnih podlagah, prav tako je tudi 

likovna tehnika poljubna. 

Vsak dijaški dom lahko sodeluje s poljubnim številom likovnih izdelkov. 

Mentorji, prosimo vas, da do 30. marca 2022 pošljete fotografije likovnih del v digitalni 

obliki (.jpg ali .jpeg) in dodate spodaj zahtevane podatke likovnih izdelkov na e-naslov: 

domijada.20.22@gmail.com. 

Naslov likovnega dela:  

Ime in priimek avtorja:  

Letnica nastanka, l ikovna tehnika:  

Ime in priimek mentorja: 

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 20.22. 

Kriteriji: ocenjevali bomo izvirnost predstavitve razpisane teme, avtentičnost in 

sporočilnost izdelka. Avtorji treh najbolj uspešnih del bodo predstavljeni na zaključni 

prireditvi Domijade 20.22 in prejmejo nagrado. 

 

 

Rok oddaje fotografij  likovnih izdelkov:  do 30. marca 2022   

Organizator:  Dijaški dom Bežigrad ,  Kardeljeva ploščad  28,  Ljubljana  

Kontaktna oseba:  Metoda Barić Rebolj  

E-naslov: domijada.20.22@gmail.com   

  



FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO 
 

Tema letošnjega fotografskega natečaja je Maske so padle. 

Vsak dijaški dom lahko sodeluje s poljubnim številom fotografij, vendar lahko avtor 

fotografije sodeluje samo z eno fotografijo. 

 

Mentorji, prosimo vas, da do 30. marca 2022 pošljete vse fotografije, ki bodo sodelovale 

na Domijadi, v digitalni obliki (minimalna velikost je 1600 px po daljši stranici, 240 dpi) 

na e-naslov. 

Vsaka fotografija mora biti obvezno opremljena z naslednjimi podatki po sledečem 

vzorcu: 

Naslov fotografije:  

Ime in priimek avtorja:  

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. 

Kriteriji: ocenjevali bomo izvirnost predstavitve razpisane teme, avtentičnost in 

sporočilnost fotografije. Avtorji treh najbolj uspešnih del bodo predstavljeni na zaključni 

prireditvi Domijade 20.22 in prejmejo nagrado.   

Na zaključni prireditvi bodo nagrajene fotografije tudi razstavljene. 

Rok oddaje fotografij:  30. marec 2022  

Organizator:  Dijaški dom Tabor,  Kotnikova ul ica 4,  Ljubljana 

Kontaktna oseba: Saša Jerman Šterk  

E-naslov:  domijada.20.22@gmail.com  

  



LITERARNI NATEČAJ 
 

K sodelovanju vabljeni literati začetniki kakor tudi tisti »domci«, ki že dolgo pišete. Tema 

je opisana v uvodu razpisa in nosi ime Maske so padle. S tem natečajem vas želimo 

navdihniti, da se preizkusite kot literarni ustvarjalci, in vas spodbuditi, da »razširite krila 

domišljije« in prelijete misli ali verze na papir. 

Navodila za pisanje: Dijaki lahko sodelujete z literarnimi prispevki različnih zvrsti. 

Napišete lahko zgodbo, esej ali spesnite pesem. Zaželeno je, da so prispevki napisani v 

pisavi Arial, velikost 12.  

Tudi tu mora biti vsak prispevek opremljen s podatki: 

Naslov dela:  

Ime in priimek avtorja:  

Ime in priimek mentorja:  

Dijaški  dom:  

 

Prispevki naj bodo lektorirani, saj bodo v poslani verziji objavljeni v literarnem zborniku.   

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 besedil prejmejo pisne 

obrazložitve in smernice za nadaljnje literarno delo. 

S poslanim prispevkom avtorji in mentorji dovoljujete, da so dela lahko objavljena tudi v 

kateri drugi publikaciji oz. na spletu v digitalni obliki tudi po Domijadi. 

Vsak dijaški dom lahko sodeluje s poljubnim številom literarnih izdelkov. 

 

 

Rok oddaje literarnih prispevkov:  30. marec 2022 

Organizator:  Dijaški dom Poljane, Potočnikova ul ica 3,  Ljubljana 

Kontaktni osebi:  Maja Oblak in Primož Vresnik  

E-naslov:  domijada.20.22@gmail.com  

 

 



OKROGLA MIZA Z OTVORITVENIM PROGRAMOM 
 

Okrogla miza bo potekala na osrednjo temo letošnje Domijade Maske so padle. Gost 

okrogle mize bo Jure Godler. Dijake in dijakinje, kot tudi vzgojitelje in vzgojiteljice, vabimo 

k aktivnemu sodelovanju tako s pošiljanjem vprašanj vnaprej, kot tudi na dan dogodka z 

izražanjem svojih razmišljanj, argumentov, postavljanju vprašanj gostu, in podobno. 

Moderatorja bosta dijaka iz Jegličevega dijaškega doma.    

 

Kratek glasbeni program z nagovori pa bo poskrbel tudi za uradno otvoritev 

dogodka.  

 

Rok za oddajo vprašanj vnaprej :  do 30. marca 2022  

Organizator:  Jegličev dijaški  dom ,  Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid  

Kontaktna oseba:  Simon Jeglič  

E-naslov: domijada.20.22@gmail.com  
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KULTURNI PROGRAM – ZAKLJUČNA PRIREDITEV 
 

Za razliko od prejšnjih Domijad bomo imeli tokrat le zaključni kulturni program, kjer se 

nam bodo predstavili dijaki s svojimi glasbenimi, plesnimi in gledališkimi točkami. 

Zaželeno je, da vsaka regija predstavi eno točko, dijaki domov ljubljanske regije bodo 

pripravili kakšno točko več. 

Točke, ki jih bodo dijaški domovi pripravili in posneli vnaprej, bodo objavljene na spletni 

strani Domijade. 

Pomembna navodila mentorjem: 

- video naj bo posnet v osnovnih videoformatih (mp4, avi ipd.); 

- video naj bo v ležečem formatu 16 : 9;  

- hitrost sličic naj bo 24 fps (sličice na sekundo); 

- zaželeno je, da so posnetki snemani s kamero in stativom; 

- posnetki naj bodo dolgi max. 4 minute. 

Vsak poslan posnetek mora vsebovati podatke po naslednjem vzorcu: 

Naslov točke: 

Ime in priimek izvajalca: 

Ime in priimek mentorja: 

Dijaški dom:  

 

V primeru boljših epidemioloških pogojev bo možna (vsaj v omejenem številu) tudi 

predstavitev točk v živo. O tem boste obveščeni naknadno. V tem primeru bodo mentorji 

sporočili tudi, katere tehnične zahteve potrebujejo za uspešno izvedbo. 

 

Rok za oddajo posnetkov: do 30. marca 2022 

Organizator: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana 

Kontaktne osebe: Miha Maver, Tjaša Strmšek in Neža Ahčin  

E-naslov: domijada.20.22@gmail.com 

 



DVD1 20.22 
 

DVD 1 - ŠPORT 

Zaradi trenutnih razmer v državi športnih prireditev v obliki, ki jo poznamo iz preteklih 

Domijad, ni moč organizirati. Kljub temu pa pozivamo, da koordinatorji športa v vsaki 

regiji spodbudijo posamezne dijaške domove in izvedejo vsaj eno obliko športa, saj je naša 

skupna želja, da se mladina ponovno aktivira, giblje, druži. Poudarek naj v tokratni 

Domijadi ne bo na tekmovanju, temveč vseh drugih pomembnih in potrebnih segmentih 

športa. Predlagamo izvedbo teka, namiznega tenisa, strelstva in šaha zaradi večje 

možnosti izvedbe tudi v slabših epidemioloških razmerah. Nikakor pa to ne predstavlja 

dokončnih okvirjev, saj so tako panoga, oblika in velikost zasedbe  v domeni regije 

oziroma posameznega dijaškega doma. Naprošamo pa, da aktivnost, ki jo izvedete, 

fotografirate ali posnamete. Kratko reportažo o dogodku ali športni aktivnosti naj 

koordinatorji pošljejo na spodnji e-mail naslov. Organizatorji Domijade 20.22 bodo vse 

prispele reportaže pripravili za objavo in delitev med vse udeležence virtualne Domijade. 

 

Rok za oddajo posnetkov: do 30. marca 2022 

Organizator:  Dijaški dom Poljane, Potočnikova ul ica 3,  Ljubljana 

Kontaktna oseba: Jure Rugani  

E-naslov: domijada.20.22@gmail.com 

 

DVD 2 - DOBRODELNA 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. Številni 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 

                                                           
1 DVD – prvotni pomen kratice je bil Digital Video Disc, sodobni pa je Digital Versatile Disc. V pričujočem 
besedilu pomen »dodana vrednost Domijade«, saj že poznane kulturne dejavnosti razširja z aktivnostmi, 
predstavljenimi v nadaljevanju desedila.  

mailto:domijada.20.22@gmail.com


prevzemajo odgovornost skrbi za družinska finančna sredstva in so izjemno pazljivi, da 

družini ne nalagajo dodatnih stroškov. Nekateri najstniki pa pomoč potrebujejo tudi zato, 

ker v primarnem domu ne prejemajo podpor in spodbud, ki bi jih potrebovali. Za njih je 

bivanje v dijaškem domu, kjer lahko imajo 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 brezskrbneje šolajo, štipendije, če jih prejemajo, pa 

namenijo za osnovno preživetje ali šolske potrebščine, prav tako se tudi v družbi 

vrstnikov počutijo bolj sprejete. 

Veliko breme je odvzeto tudi 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 bi jih nato nakazali 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 544-3 

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 in 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 30. marca 2022 

Organizator:  Dijaški dom Tabor ,  Kotnikova ul ica 4,  Ljubljana 

Kontaktna oseba: Saša Jerman Šterk 

E-naslov: domijada.20.22@gmail.com 
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DVD 3 - SKUPINSKI  NATEČAJ INSTALACIJ Z RAZSTAVO 

V okviru Domijade 20.22 organiziramo  natečaj na temo Maske so padle. 

Instalacije so lahko poljubne velikosti in iz poljubnih  materialov, tehnika izdelovanja je 

poljubna. Gre za  interaktivni likovni izdelek, ki je vmeščen v prostor z določenim 

namenom (sporočilom).  

Mentorji, prosimo vas, da do 30. marca 2022 pošljete 2 fotografiji vaše instalacije v 

digitalni obliki (.jpg ali .jpeg) in dodate spodaj zahtevane podatke  na e-naslov: 

domijada.20.22@gmail.com. 

1.fotografija: instalacija v prostoru 

2.fotografija: instalacija /izdelek (fotografirano čim bližje) 

Ime in priimek avtorjev (najmanj 3 avtorji):  

Naslov instalacije:  

Letnica nastanka, dimenzije izdelka,  uporabljeni  materiali  in tehnika 

izdelovanja:  

Ime in priimek mentorja:  

Dijaški dom:  

Opis  (v treh do desetih povedih):  

 Kriteriji ocenjevanja: izvirnost predstavitve ter avtentičnost, sporočilnost, izraznost ideje 

in likovne tehnike. 

S poslano fotografijo avtorji in mentorji dovoljujete, da so fotografije lahko objavljene v 

kateri od publikacij oz. na spletu tudi po Domijadi 20.22. Avtorji treh najbolj uspešnih del 

bodo predstavljeni na zaključni prireditve Domijade 20.22 in prejmejo nagrado. 

Rok za oddajo fotografij instalacij :  do 30. marca 2022  

Organizator:  Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova  c.  74, Ljubljana 

Kontaktna oseba:  Siniša Borovičanin  

E-naslov: domijada.20.22@gmail.com  
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PROGRAM DOMIJADE 20.22 
 

Od četrtka, 7. 4. 2022 - Ogled prispevkov na spletišču 

https://www.sdds.si/domijada/ 

Sreda, 13. 4. 2022 – otvoritev Domijade z okroglo mizo ob 17.00 uri prek Zooma 

Četrtek, 14. 4. 2022 – zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalnih/nagrajenih 

prispevkov ob 17.00 uri. 

. 

SPLOŠNA NAVODILA 
 

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. Pričakujemo poznavanje in upoštevanje spletne etika (netetike), ki pomeni 

vzorno in odgovorno vedenje na internetu in tak odnos do drugih ljudi, kot ga želi 

udeleženec zase. 

 

NAVODILA ZA UPORABO WE TRANSFER SPLETNE STRANI 
 

Omenjena navodila so dostopna na: 

 https://www.sdds.si/navodila-za-uporabo-we-transfer-spletne-strani/ 
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ORGANIZACIJSKI DBOR DOMIJADE 20.22 

Neža Ahčin 
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Maruša Gajić 
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Miha Maver 
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