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Jegličev dijaški dom, ki deluje v okviru Zavoda sv. Stanislava

v Šentvidu (na severnem obrobju Ljubljane), je zasebni katoliški dom.

Večina dijakov, ki biva v Jegličevem dijaškem domu, obiskuje
Škofijsko klasično gimnazijo, ki
deluje v isti stavbi kot dijaški
dom, kar nekaj pa je tudi dijakov
drugih srednjih šol.

Poleg dijaškega doma in
gimnazije so v Zavodu sv.
Stanislava tudi glasbena
šola, vrtec, osnovna šola in
študentski dom.
Poslanstvo našega doma je
spodbujati celostno osebnostno rast mladih, da bodo
postali dobri ljudje ter odgovorni kristjani in državljani. Želimo biti dom pristnih
odnosov in pozitivnih osebnih zgledov, dom, v katerem
se bo vsak čutil sprejetega in
slišanega.

V domu lahko biva vsak, ki:
# odda izpolnjeno prijavnico
(obrazec PSDD-MŠŠ-1/18) v
predpisanem roku,
# ima status dijaka,
# se strinja z vzgojno usmeritvijo dijaškega doma in domskim redom in ga je pripravljen upoštevati.
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dobre pogoje za bivanje in učenje,
številne možnosti za vključevanje v različne interesne dejavnosti,
ogromno priložnosti za druženje z dijaki z vseh koncev Slovenije in tudi tujine,
učenje življenja v skupnosti.

Dijaki so v dijaškem domu razdeljeni v vzgojne skupine, vsaka ima svojega matičnega vzgojitelja.
Odhod v dijaški dom bistveno olajša spoznavni
vikend vzgojnih skupin bodočih prvošolcev tik pred
začetkom šolskega leta.
Tudi v višjih letnikih se vsaka skupina enkrat letno
odpravi na vikend vzgojne skupine. Poleg tega se
dijaki skozi celotno šolsko leto po vzgojnih skupinah, letnikih ali na ravni celotnega doma srečujejo na družabnih, duhovnih, športnih in kulturnih
dogodkih.
Organizirane učne ure potekajo ob prisotnosti
vzgojitelja v učilnici (za dijake nižjih letnikov) oziroma po sobah (za dijake višjih letnikov). Poleg
pomoči pri pridobivanju učnih navad dajejo tudi
priložnost za medsebojno učno pomoč.
V dijaškem domu so odlični pogoji za rekreacijo,
saj imamo veliko športno dvorano, fitnes in različne
zunanje športne površine.

#
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#
#

Za dijake
vzgojitelji skrbijo:
ravnatelj
kaplan
svetovalna delavka
tajnica
nočni varnostnik
receptor

Dan v dijaškem domu
6.30–7.00: vstajanje
6.30–7.30: zajtrk
		/pouk/
14.00–15.00: kosilo
do 16.00: prosti čas
16.00–19.00: učne ure
17.30–17.45: odmor
19.00–20.00: večerja
19.30–21.30: večerne prostočasne dejavnosti,
		 po potrebi učenje
21.30: priprava na počitek
22.00–6.30: nočni počitek

Duhovno življenje
#
#
#
#
#
#
#
#

večerna molitev po vzgojnih skupinah
sredina skupna molitev ali maša
vsakodnevna možnost obiska maše
priprava na praznike z adventnimi in postnimi
meditacijami
možnost duhovnega pogovora ali spovedi
adoracija
ministrantska skupina
fantovska kongregacija bl. Alojzija Grozdeta

Interesne
dejavnosti
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

kuharski krožek
kvačkarije
akvarel
vokalno-instrumentalna skupina
domski band
prostovoljno delo
misijonski krožek
domski kino
delavnice o poklicanosti
šport (nogomet, odbojka,
košarka, namizni tenis, šah …)

Dogajanje skozi leto
# spoznavno srečanje družin bodočih
dijakov
# spoznavni vikend novincev
# izlet v Ljubljano
# sprejem novincev
# vikendi vzgojnih skupin
# družabna srečanja vzgojnih skupin
# domski plesi
# razstave v domski galeriji
# jesenski in spomladanski domski
piknik
# dan JDD
# praznovanje godu sv. Stanislava s
prireditvijo in slavnostno večerjo
# adventni sejem
# miklavževanje
# blagoslov doma
# športno srečanje katoliških dijaških
domov
# dan odprtih vrat in informativni
dnevi
# Gregorček (športno-družabno tekmovanje med vzgojnimi skupinami)
# Boj za žirafo (športno tekmovanje
s Študentskim domom Janeza F.
Gnidovca)
# Primula (spomladanski koncert in
razstava JDD)
# Domijada
# slovo od maturantov
# zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

V dijaškem domu se za vsakogar nekaj najde, ne glede na to, ali
si športnik ali lenuh ali umetnik. Sam najraje hodim na športne
dejavnosti, ki so sicer super, le kdaj so premalo obiskane. Zares
športni pa postanemo na našem super dogodku Gregorčku –
srečanju in tekmovanju med vsemi vzgojnimi skupinami.
Matija, dijak 2. letnika

V domu mi je všeč, ker se med seboj vsi razumemo, tudi medgeneracijsko. Super se mi zdijo domski plesi, všeč pa so mi tudi
različni dogodki, kot so npr. dan JDD, domski kino ipd.
Luka Florjan, dijak 2. letnika

Duhovnost v domu je na zelo visoki ravni. Ni preveč vsiljiva,
čeprav marsikdo to stereotipno misli, ko mu omenim, da obiskujem Zavod sv. Stanislava. Duhovne ponudbe imaš na voljo
dovolj, koliko se je udeležiš, pa je le tvoja odločitev. Edino sredine molitve so obvezne, kar pa tudi ni slaba stvar, saj človek
občasno rabi nekoga, da te "prisili" k premiku iz tvoje sobe.
Vid, dijak 4. letnika

Zavod sv. Stanislava
Jegličev dijaški dom
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
www.stanislav.si/jeglicev-dijaski-dom
jdd@stanislav.si
(01) 582 22 55
(040) 632 895

Vikendi vzgojnih skupin so super, ker se na njih ponovno povežemo in obnovimo vezi, ki mogoče skozi leto splahnijo. Za
tisti vikend zbežimo pred šolskimi obveznostmi, pozabimo na
težave in se imamo skupaj lepo. Tam se lahko sproščeno pogovarjaš o stvareh.

Jeglicev
jeglicevdijaskidom

Me

K ra

Praktično gledano so ena izmed največjih prednosti JDD dragocene ure jutranjega spanca. Vendar pa ima v dobi virtualnega razcveta zagotovo še večjo vrednost prizadevanje celotne
skupnosti dijaškega doma za vzpodbujanje osebnih stikov in
druženja na področju športa, glasbe, vere in izobrazbe, obenem pa je ves čas prisotna skrb za zabavo, ugodje in dobro
počutje dijakov.
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Ema, dijakinja 2. letnika
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ZAVOD SV. STANISLAVA
JEGLIČEV DIJAŠKI DOM
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Benjamin, nekdanji dijak
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Kolofon
Izdal in založil: Zavod sv. Stanislava
Odgovarja: mag. Anton Česen
Zbrala in uredila: Irena Jamnik in Vid Urh
Lektorirala: Tjaša Plut
Risba na naslovnici: Meta Jesenko
Oblikoval: Marko Grimani
Fotografije: arhiv dijaškega doma in zavoda
februar 2020
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