
DOMSKE KAPACITETE 

Dijaški in študentski dom Kranj sestavljajo tri gradbene enote: 

 dijaški dom, kjer so tri etaže namenjene bivanju dijakov, pritličje pa turistični
dejavnosti,

 stari študentski dom – v pritličju, 1. In 2. nadstropju so našli prostor
varovanci Centra Korak (rehabilitacija ljudi po pridobljenih možganskih
poškodbah), v 2. nadstropju so prostori Zavoda za šolstvo OE Kranj, v dveh
nadstropjih pa so enoposteljne študentske sobe s skupnimi prostori;

 novi študentski dom – 6 nadstropij z apartmaji za dve ali štiri osebe.

Po dijaških sobah so po tri postelje, toaletni prostori so skupni (v vsaki skupini 
trije tuši in štirje WC-ji), vsaka skupina pa ima še svojo  čajno kuhinjo ter 
učilnico oziroma družabni prostor s TV aparatom in računalnikom. Stanovalci 
doma imajo možnost brezplačnega dostopa do interneta. 

V pritličju sta kuhinja in  domska jedilnica s 140 sedeži. Nudimo samopostrežni 
zajtrk in za kosilo mesni in vegetarijanski jedilnik. Za vrati uprave so zbornica, 
tajništvo, pisarna ravnatelja in računovodstvo Manjše prireditve, predavanja, 
srečanja in ostali dogodki potekajo v mladinski sobi. V tretjem nadstropju smo 
uredili majhno računalnico in ji priključili domsko knjižnico.  Fantje in dekleta se 
lahko družijo, posedajo, klepetajo in gledajo TV v družabni sobici na vrhu 
stopnišča v 4. nadstropju. 

Gospodarski prostori: 

Pralnica in likalnica pokrivata potrebe dijaškega in študentskega doma. 
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OPIS LOKACIJE DOMA 

Dijaški in študentski dom Kranj je lociran na severnem robu mesta, v soseski Zlato 
polje. V neposredni bližini so Šolski center Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna, 
Fakulteta za organizacijske vede (FOV) ter sodobna telovadnica. V istem okolišu so 
tudi Osnovna šola Helene Puhar, Varstveno–delovnim center in Osnovna šola France 
Prešeren, skoraj čez cesto pa je tudi Zdravstveni dom Kranj. 

Od šol, ki jih obiskujejo dijaki, so najbližje Srednja tehniška šola in Tehniška 
gimnazija v okviru ŠC Kranj ter Gimnazija Franceta Prešerna, do Srednje 
ekonomske, storitvene in gradbene šole ter Gimnazije Kranj se pride v desetih 
minutah. Biotehniški center Naklo  s šolo in posestvom v Strahinju je nekaj kilometrov 
severno od mesta, dijake tja odpelje avtobus.   

Dom nekoliko umaknjen iz mestnega vrveža, vendar je do avtobusne postaje le nekaj 
minut hoda, pa tudi do železniške se da sprehoditi kljub potovalnim torbam v rokah.  

NAMEMBNOST DOMA 

Dom je namenjen bivanju, oskrbi in vzgoji dijakov, ki obiskujejo srednje šole v Kranju. 
Skupni glavni cilj je, da je šolanje uspešno, zato posvečamo veliko pozornost učenju 
in šolskemu delu. Dijakom poleg osnovnih bivalnih zahtev (spanje, prehrana, 
zagotovljen prostor za delo in sprostitev ipd.) nudimo ali organiziramo tudi pomoč pri 
učenju, inštrukcije matematike, angleščine in nemščine so brezplačne. 

Dom je mešan, v njem torej bivajo fantje in dekleta. Po skupinah so ločeni, v prostem 
času pa se lahko družijo v skupnih prostorih, predvsem v jedilnici, avli in manjšem 
prostoru za druženje v 4. nadstropju, lahko pa si tudi skuhajo čaj in posedijo v čajnih 
kuhinjah po nadstropjih. 

Poleg dijakov bivajo v našem domu tudi študentje, ki večinoma obiskujejo Fakulteto 
za organizacijske vede v Kranju in so nastanjeni v študentskem delu doma. Del te 
stavbe zasedajo tudi uporabniki Centra Korak in enota zavoda za šolstvo RS. 

Občasno poteka v domu tudi turistična dejavnost. Gostoljubje nudimo raznim 
športnim, kulturnim, poslovnim in ostalim skupinam, pa tudi posameznikom. 

 DELO IN ŽIVLJENJE V DOMU 

Delo in življenje v dijaškem domu potekata po ustaljenem dnevnem redu. 

Zjutraj ob 6.15 vzgojitelj zbudi dijake po sobah, po zajtrku in urejanju sob sledi odhod 
v šolo. Kosilo je od 12.00 do 15.00, od 16.00 do 18.00 pa so po domskem redu 
obvezne učne ure. Takrat pričakujemo, da bodo dijakinje in dijaki po sobah, se učili in 
pripravljali za šolo. Zvečer je dovolj prostega časa za druženje in klepet, za kino, 
sprehode, šport, obiske ali za udejstvovanje na izbranih področjih - bodisi tistih, ki jih 
učencem ponuja dom (prostočasne dejavnosti, knjižnica, krožki) ali tistih, ki si jih je 
izbral zunaj doma.  

Dom se zvečer zapira ob 21. uri. Z dovoljenjem vzgojitelja dobi dijak podaljšan izhod 
do 22. ure. Ob tem času pa želimo, da so dijaki v svojih sobah, urejeni in pripravljeni 
na počitek. Nočno varovanje izvaja zunanja varnostna služba. 

Ob petkih se dom zapre ob 18.00 in spet odpre v nedeljo ob 18.00. 

Fantje in dekleta so razdeljeni v vzgojne skupine in imajo svojega vzgojitelja. Pri 
razporejanju dijakov po sobah v kar največji meri upoštevamo njihove želje. V sobah 
so po tri postelje, vendar nameščamo v vsako sobo le po dva stanovalca, če je to le 
možno, in skušamo tudi na ta način poskrbeti za čim boljše počutje naših dijakinj in 
dijakov. 

Poleg nudenja osnovnih bivalnih pogojev si prizadevamo vzgojitelji in ostali delavci 
doma pozitivno vplivati tudi na razvoj posameznikovih osebnostnih lastnosti in 
značajskih potez. To dosegamo z razgovori, z organiziranjem pomoči, s 
spremljanjem osebnostnega razvoja dijaka, predavanji, delavnicami, tematskimi 
večeri ipd. Dijake spodbujamo, da bi si življenje v domu naredili čim bolj prijetno. Z 
veseljem tudi prisluhnemo njihovim predlogom za skupne ali skupinske dejavnosti, 
izboljšave v domu, teme za razgovore in predavanja ipd. 

Od dijakov v domu pričakujemo, da bodo spoštovali pravila skupnega življenja in tako 
prispevali k dobrim odnosom in medsebojnemu sožitju. Poleg tega si zelo želimo tudi 
čim tesnejšega sodelovanja s starši, ki smo jim vedno na voljo za osebno srečanje ali 
pogovor po telefonu.  

DEJAVNOSTI V PROSTEM ČASU 

V prostem času se lahko fantje in dekleta, ki bivajo v našem dijaškem domu, vključijo 
v katero izmed dejavnosti, ki tu potekajo.  

Ljubitelji športa lahko igrajo košarko, odbojko, namizni tenis, mali nogomet, se 
preizkusijo v pikadu ali biljardu ali pomerijo s študenti na namiznoteniškem turnirju. 

Vsako leto glede na interes dijakinj in dijakov izvajamo ustvarjalne delavnice z 
različnimi vsebinami: slikanje na svilo, steklo ali keramiko, oblikovanje gline ali nakita, 
slikanje s folijskimi barvami, origami, na voljo imamo tudi šivalni stroj. 

V domu pa potekajo tudi druge dejavnosti, n.pr. tematske delavnice in  predavanja v 
mladinski sobi, turnirji v računalniških igricah, sodelujemo v projektih, pred novim 
letom spečemo piškote, glasbeni navdušenci občasno sestavijo domski ansambel, 
omogočimo obiskovanje tečaja cestno-prometnih predpisov in prve pomoči, občasno 
v domu gostujejo gledališke ali glasbene skupine.  

V neposredni bližini doma so športna igrišča za mali nogomet, košarko in odbojko, 
enkrat tedensko pa imajo dijaki in dijakinje doma možnost igranja košarke, odbojke, 
ali nogometa v bližnji telovadnici. Med šolskim letom potekajo športna tekmovanja 
med dijaškimi domovi Gorenjske, vsako leto pa se udeležimo tudi Domijade – 
družabnega, kulturnega in športnega srečanja dijakov slovenskih dijaških domov, kjer 
prikažemo svoje delovanje na nekaterih od omenjenih področij.   




