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Samoevalvacijsko poročilo predstavlja dopolnilo poročilu o realizaciji letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2018/2019.  
V njem predstavljamo dosežke dijakov in s pomočjo kazalcev kakovosti, ki smo jih opredelili v 
razvojnem načrtu za obdobje 2014−2019 ter v LDN za šolsko leto 2018/2019, spremljamo in 
vrednotimo vzgojno-izobraževalne rezultate, zadovoljstvo uporabnikov ter načrtujemo 
področja za izboljševanje dela v prihodnje. 
 
Poročilo so pripravili člani tima za kakovost: 
Manja Petelin, ravnateljica 
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Tjaša Strmšek, pedagoška vodja aktiva BII. 
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1  POVZETEK SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA  
 
V šolskem letu 2018/2019 smo na področjih vzgojno-izobraževalnega dela dosegli dobre 
rezultate. 
Ocenjujemo, da je na dobre vzgojno-izobraževalne rezultate pomembno vplivala uvedba 
izboljšav, ki smo jih načrtovali v okviru izvajanja projektov, v katere so bili vključeni vsi 
pedagoški delavci: Mreža zdravih šol, Mreža Ekošol, projekt BITI ter skupno načrtovanje 
prioritetnih ciljev, ki smo jih usklajevali na uvajalnem seminarju pred pričetkom šolskega 
leta.  
Učni uspeh dijakov kaže trend izboljševanja, v primerjavi z nekaterimi šolami pa je boljši kot 
uspeh dijakov, ki se v šolo vozijo ali bivajo doma. 
V šolskem letu 2018/2019 je delež dijakov, ki se aktivno vključujejo v interesne in druge 
dejavnosti doma 47 %. Ocenjujemo, da k aktivnosti dijakov veliko prispeva tudi uvedba mape 
dosežkov DIC je svet, v katero sistematično beležimo novo pridobljena znanja in veščine, ki 
jih dijaki s svojim udejstvovanjem pridobijo v času bivanja v domu. Mapa dosežkov DIC je 
svet je združljiva tudi z drugimi sorodnimi orodji za evidentiranje kompetenc, pridobljenih z 
neformalnim izobraževanjem (Nefix, Youthpass, Europass ipd.) 
V delavnice za razvijanje samopodobe je bilo v šolskem letu 2018/2019 vključenih 23 % 
dijakov, iz dvanajstih vzgojnih skupin. V LDN smo za pričakovan rezultat sicer določili 20 % 
udeležbo, kar pomeni, da smo cilj presegli za 3 %. 
V primerjavi s preteklimi leti, se povečuje število pohvaljenih in nagrajenih dijakov, hkrati pa 
znižuje število vzgojnih ukrepov. Od leta 2007, ko smo pričeli z analizo vzgojnega ukrepanja, 
je letošnje število dijakov, ki so prejeli vzgojni ukrep, drugo najnižje v vseh letih merjenja 
(glede na število vseh vpisanih dijakov). 
V šolskem letu 2018/2019 smo status odgovornega dijaka podelili 65 (53 %) dijakom četrtih 
letnikov, kar je za 11 % več kot v preteklem šolskem letu. Cilj, predviden v letnem delovnem 
načrtu, smo presegli za 3 %. 
Povečuje se tudi zadovoljstvo staršev z bivanjem njihovih otrok v domu. Anketni vprašalnik o 
zadovoljstvu staršev s storitvami doma izvedemo vsako drugo leto. V šolskem letu 
2017/2018 so starši na petstopenjski lestvici najvišje ocenili zadovoljstvo z informiranjem 
(4,3) odnosom vzgojitelja do njihovega otroka (4,2), in sodelovanje z vzgojitelji v domu (4,2). 
V obdobju ocenjevanja od leta 2001 do 2018 se je najbolj zvišala ocena zadovoljstva z 
bivalnimi pogoji (z 2,8  na 3,8) in ocena zadovoljstva z načinom nagrajevanja in spodbujanja 
dijakov (iz 3,3 na 3,8). 
Vsako drugo šolsko leto izvedemo tudi anketo Ogledalo, s katero želimo preveriti, kako se v 
domu počutijo dijaki. V šolskem letu 2018/2019 so dijaki na štiristopenjski lestvici visoko 
ocenili trditve, povezane s poštenostjo in pravičnostjo ter zaupanjem : DIC je prostor, kjer: so 
vzgojitelji pri ravnanju z menoj pošteni in pravični (3,2), me spoštujejo (3,1), vem, da me 
cenijo (3), mi zaupajo (3). 
Ostali rezultati samoevalvacije kažejo, da smo udejanjali naše poslanstvo in vizijo. Temeljne 
vrednote, ki smo jih sprejeli s konsenzom vseh uporabnikov, pa nas veliko bolj usmerjajo pri 
našem vsakodnevnem delu in življenju v dijaškem domu.  
Premiki in spremembe so opazni na vseh področjih: odgovornega ravnanja do sebe, drugih in  
okolja ter udejstvovanju v športnih in kulturno-umetniških dejavnostih, ki se izvajajo v okviru 
projektov. Vsebinsko povezani in sinergijsko naravnani projekti vključujejo številne dijake, 
vse vzgojitelje in tudi druge delavce doma. Učinki povezanega sodelovanja vplivajo na 
kulturo sobivanja in so vidni tudi v dosežkih dijakov. Najvidnejši so navedeni v poglavju 4.1 
pod naslovom: Drugi pomembni dosežki dijakov in ustanove v šolskem letu 2018/2019.  
V številnih in raznolikih športnih in kulturnih dejavnostih ter usposabljanjih, ki jih vodijo 
strokovno kompetentni vzgojitelji in zunanji mentorji dijaki razvijajo socialne veščine, 
pridobivajo kompetence s specifičnih področij in vzpostavljajo emancipacijski odnos s  



V preteklem šolskem letu smo vzpostavili sodelovanje s Permakulturnim inštitutom Maribor, 
ki se ukvarja z ekosistemsko pridelavo hrane. Sodelovanje predstavlja izobraževanje, 
ozaveščanje o ekosistemski pridelavi visoko kakovostne hrane in njenem vplivu na 
regeneracijo okolja ter dobavo ekosistemsko pridelane hrane za dijake in ostale abonente. O 
naših možnostih prispevanja k trajnejšemu in ekološkemu vedenju ozaveščamo z različnimi 
akcijami; v preteklem šolskem letu smo vsakemu dijaku podarili stekleno DIC flaško in jih ob 
tem pozvali k podpisu Eko zaveze.  
 
 
2  POTEK SAMOEVALVACIJE  
 
V razvojnem načrtu Dijaškega doma Ivana Cankarja smo opredelili okvirne cilje, ki jih želimo 
doseči v obdobju 2014−2020. V pripravo razvojnega načrta so bili vključeni vsi strokovni in 
ostali delavci doma. Obravnavali ter podprli so ga tudi starši in dijaki. 
Na osnovi razvojnega načrta, v katerem smo določili kazalnike, ki jih spremljamo, so 
strokovni aktivi ter člani projektnih skupin pripravili akcijske načrte za šolsko leto 2018/2019 
in jih predstavili na prvi seji vzgojiteljskega zbora. 
Med šolskim letom smo na sejah vzgojiteljskih zborov sproti usklajevali aktivnosti, ki so 
potekale v okviru projektov, dopolnjevali vsebine ter posamezne akcije in jih sproti evalvirali. 
Člani komisije za kakovost ter vodje projektov so za spremljanje realizacije ciljev pripravili 
vprašalnike za zbiranje podatkov in meril za spremljanje in samoevalvacijo (kazalniki 
uspešnosti). Na osnovi vseh zbranih podatkov so člani projektnih timov in strokovni aktivi 
pripravili samoevalvacijska poročila, ki smo jih obravnavali na dveh sejah vzgojiteljskega 
zbora, v juniju in avgustu 2019.  
Na osnovi delnih samoevalvacijskih poročil je komisija za kakovost pripravila skupno 
poročilo, ki smo ga obravnavali na uvajalnem seminarju. 
Samoevalvacijsko poročilo bomo predstavili staršem na roditeljskem sestanku in članom 
Sveta staršev, nameravamo pa ga predstaviti tudi vsem zaposlenim na zboru delavcev ter 
dijakom na sestankih vzgojnih skupin.  
 
 
3 METODOLOŠKI OKVIR 
 
Samoevalvacijo smo izvedli na osnovi rezultatov, ki smo jih pridobili: 
 

 s spremljanjem učnega uspeha dijakov po posameznih vzgojnih skupinah, letnikih in 
pedagoških enotah ob zadnji konferenci (pred popravnimi izpiti), 

 s primerjavo učnega uspeha dijakov na nekaterih šolah (SŠFKZ in SŠGT), 

 s spremljanjem in sprotnim poročanjem o doseženih rezultatih projektov, 

 z analizo podatkov o aktivnih dijakih, podeljenih listinah, statusih odgovornega dijaka, 
pohvalah, priznanjih, nagradah in drugih dosežkov dijakov, 

 z analizo koledarja dogodkov in prireditev, ki so potekale v šolskem letu 2018/2019, 

 z analizo vzgojne problematike, obravnavane na sejah aktivov, 

 z anketiranjem staršev o zadovoljstvu z bivanjem njihovih otrok v Dijaškem domu 
Ivana Cankarja (uporabili smo metodologijo Ogledalo) ter ugotavljanjem trenda 
zadovoljstva glede na pretekla leta, 

 z anketiranjem dijakov o zadovoljstvu z bivanjem v Dijaškem domu Ivana Cankarja 
(uporabili smo metodologijo Ogledalo) ter ugotavljanjem trenda zadovoljstva glede 
na pretekla leta, 

 z anketiranjem strokovnih delavcev o zadovoljstvu glede sodelovanja med 
strokovnimi delavci (uporabili smo metodologijo Ogledalo) ter ugotavljanjem trenda 
zadovoljstva glede na pretekla leta, 



 z anketiranjem dijakov o počutju v sobah, 

 z letnimi razgovori ravnateljice s strokovnimi in tehničnimi sodelavci, 

 z analizo anketnega vprašalnika o zadovoljstvu dijakov in 

 z analizo pobud in pritožb. 
 
 
4 REZULTATI SAMOEVALVACIJE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
 

4.1 DOSEŽKI, REZULTATI DIJAKOV 
 
Učni uspeh  
 
Graf 1: Gibanje povprečnega učnega uspeha dijakov DIC-a ob koncu zadnjega 
ocenjevalnega obdobja 
 
Dijaki so v šolskem letu 2018/2019, po drugi redovalni konferenci, dosegli 90 % učni uspeh, 
enako kot v šolskem letu 2017/2018. Trend učnega uspeha dijakov od šolskega leta 2001 
dalje sicer kaže, da se učni uspeh dijakov izboljšuje. 
 

 
 
Graf 2: Gibanje povprečnega učnega uspeha po letnikih (ob zadnji redovalni konferenci) 
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V primerjavi s preteklim šolskim letom, so v šolskem letu 2018/2019 višji učni uspeh dosegli 
dijaki prvega letnika (za 4 %), dijaki drugega letnika pa za 6 %. Pri dijakih tretjega letnika se je 
učni uspeh znižal za 7 %, pri dijakih 4. letnika pa za 1 %. 
Od leta 2008 dosegajo maturantje najvišji učni uspeh z izjemo v šolskem letu 2015/2016. 
Ocenjujemo, da na boljši učni uspeh maturantov v primerjavi z ostalimi letniki vpliva 
motivacija za uspešen zaključek srednje šole ter vpis na izbrano višjo šolo ali fakulteto. Delno 
njihov visok učni uspeh pripisujemo delovnim navadam, ki so jih razvili in utrdili tekom 
bivanja v DIC-u. Tudi izvajanje projekta Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, pomembno 
prispeva k boljšim učnim rezultatom dijakov.  
V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali z utečenimi oblikami individualnega in 
skupinskega dela in širili mrežo medsebojne učne pomoči.  
 
Graf 3: Gibanje povprečnega učnega uspeha dijakov DIC-a po popravnih izpitih 

 

 
 
Po popravnih izpitih se učni uspeh vsa leta giblje med 96 % in 99 %. Ker nekatere šole še v 
mesecu septembru rešujejo prošnje za pogojni vpis, še nismo pridobili natančnih podatkov o 
številu dijakov, ki so uspešno zaključili šolsko leto 2018/2019, zato  bomo ta podatek vključili  
v samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/2020.  
Na osnovi visokega učnega uspeha pred popravnimi izpiti pa lahko že zdaj sklepamo, da bo 
učni uspeh po popravnih izpitih v šolskem letu 2018/2019 visok. 
 
Graf 4: Povprečni učni uspeh dijakov DIC-a, SŠFKZ in SŠGT   
 

 



 
Primerjave učnega uspeha, ki ga dosegajo dijaki na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo (SŠFKZ) ter Srednji šoli za gostinstvo in turizem (SŠGT), z dijaki DIC-a kažejo, da 
dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, dosegajo boljši učni uspeh kot dijaki na SŠGT in podobno 
visokega kot dijaki SŠFKZ.  
 
Graf 5: Primerjava učnega uspeha dijakov iz dijaških domov in SŠFKZ   
                                           

 
 
Dijaki na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo so v šolskem letu (junija, pred 
popravnimi izpiti) dosegli 92,2 % učni uspeh. Dijaki iz vseh dijaških domov, na isti šoli in v 
istem obdobju, so dosegli 94,2 %, dijaki DIC-a pa 94,7 %.  
Ugotavljamo, da lahko dijaški dom, kot novo učno okolje za dijake, ki nadaljujejo šolanje 
izven svojega kraja bivanja, pomembno prispeva k njihovim boljšim učnim rezultatom. 
Ocenjujemo, da k temu veliko prispevajo: stalen ritem dela in življenja v domu, zagotovljene 
osnovne potrebe po varnosti, redni prehrani, dobri materialni pogoji za učenje, spodbudno 
socialno okolje ter podpora in pomoč vzgojiteljev pri uvajanju v samostojno in odgovorno 
ravnanje dijakov za dosego ciljev, povezanih z uspešnim zaključevanjem šolanja. 
 
Vključenost dijakov v interesne in druge dejavnosti doma  
 
Graf 6: Gibanje deleža aktivnih dijakov 
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V šolskem letu 2018/2019 je bilo v interesne in druge dejavnosti vključenih  47 % dijakov, kar 
je za 6 % manj kot v preteklem letu. 
Ugotavljamo, da se vedno manj dijakov vključuje v interesne dejavnosti, ki potekajo 
kontinuirano celo šolsko leto, narašča pa število dijakov, ki sodelujejo v različnih delavnicah, 
projektih in prireditvah, ki potekajo v domu.  
V preteklem šolskem letu smo nadaljevali z organizacijo različnih dogodkov v domu (Dnevi 
ustvarjalnosti in dobrodelnosti, Dan zemlje, Dan sonca …), ki dijakom omogočajo, da aktivno 
sodelujejo pri pripravi in izvedbi prireditev. 
V razvojnem načrtu smo sicer načrtovali, da bomo do leta 2020 dosegli 58 % vključenost 
dijakov v interesne in druge dejavnosti, vendar ocenjujemo, da je rezultat, ki smo ga dosegli, 
realen in spodbuden. Vključevanje dijakov v interesne in druge dejavnosti namreč ni 
obvezno, zato dosežek, da se skoraj  50 % dijakov prostovoljno vključi v dejavnosti, ki so 
organizirane v dijaškem domu, ocenjujemo kot zelo dober.   
Z organizacijo dogodkov, ki so se že utrdili in postali tradicionalni, bomo nadaljevali, jih 
vsebinsko dopolnjevali in povezovali ter tako razvijali vzvode za krepitev kakovostne 
participacije mladih, ki gradi na socialni povezanosti in medgeneracijskem sodelovanju. 
 
 
Razvijanje  pozitivne  samopodobe dijakov 
 
Graf 7: Delež dijakov, vključenih v delavnice za boljšo samopodobo v zadnjih štirih letih 

 

V delavnice za razvijanje samopodobe je bilo v šolskem letu 2018/2019 vključenih 122 
dijakov  oziroma 23 %. Največ delavnic je bilo namenjenih tematiki asertivnosti ter 
predstavitvi osnovnih tehnik sproščanja in soočanja s stresom. Delavnice izvajamo po 
priročniku Alenke Tacol: »10 korakov do boljše samopodobe«. V delavnice za dvig 
samopodobe so bili vključeni dijaki iz dvanajstih vzgojnih skupin. V LDN smo za pričakovan 
rezultat  določili 20 % udeležbo, kar pomeni, da smo cilj presegli za 3 %. 

V mesecu januarju 2019 smo za dijake organizirali tudi predavanje z naslovom „Premagaj 
stres in strah – skrivnosti genijev“. 

Tudi v prihodnje bomo z izvajanjem delavnic nadaljevali. 

 

 

 



Status odgovornega dijaka  
 
Graf 8: Gibanje deleža dijakov, ki pridobijo status odgovornega dijaka 
 

 
 

V šolskem letu 2014/2015 smo metodologijo merjenja podeljenih statusov dopolnili in 
uskladili s pravili za podelitev statusa. Ker lahko status pridobijo samo dijaki, ki so polnoletni 
oziroma dijaki zaključnih letnikov smo od šolskega leta 2014/2015 za osnovo računanja 
odstotka upoštevali število četrtih letnikov. V šolskem letu 2018/2019 smo status 
odgovornega dijaka podelili 65 (53 %) dijakom četrtih letnikov, kar je za 11 % več kot v 
preteklem šolskem letu. Cilj, predviden v letnem delovnem načrtu, smo presegli za 3 %. 
Dijake bomo še naprej seznanjali s pravili in pogoji za pridobitev statusa odgovornega dijaka. 
Ocenjujemo, da bo trend pridobitve statusa odgovornega dijaka v prihodnje ostal približno 
enak.  
 
 
Vzgojni ukrepi /pohvale, priznanja, status odgovornega dijaka, ukori/ 
 
Graf 9: Primerjava deleža dijakov, ki smo jim izrekli ukrepe različnih stopenj, z deležem 
dijakov, ki smo jim izrekli pohvale/priznanja/nagrade/potrdila   
 

                                     
 

Z grafa je razviden trend naraščanja števila dijakov, ki so prejeli pohvalo, priznanje, nagrado 
oziroma potrdilo ter upadanje števila dijakov, ki smo jim izrekli vzgojni ukrep, opomin ali 
ukor.  



V šolskem letu 2018/2019 je 271 (47 %) dijakov prejelo pohvalo ali nagrado, vzgojne ukrepe 
pa je prejelo 18 dijakov (3 %). Od tega je 18 dijakov (89 %) prejelo po en ukrep, dva ukrepa 
pa sta prejela dva dijaka (11 %). Od leta 2007, ko smo pričeli z analizo vzgojnega ukrepanja, 
je letošnje število dijakov, ki so prejeli vzgojni ukrep, drugo najnižje v vseh letih merjenja 
(glede na število vseh vpisanih dijakov). 
Visoko rast števila dijakov, ki smo jim izrekli pohvalo, priznanje ali nagrado, delno 
pripisujemo  sistemu beleženja izdajanja potrdil, pohval in priznanj v okviru mape dosežkov 
dijakov DIC je svet, ki omogoča bolj sistematično beleženje izdanih potrdil in listin. K rasti 
števila pohval dijakom je pripomogla tudi organizacija različnih dogodkov in prireditev, v 
katere so se dijaki množično vključevali in za svojo aktivnost prejeli potrdilo oziroma 
pohvalo. 
Ocenjujemo, da so k trendu upadanja izrečenih opominov ali ukorov prispevali tudi novi 
pristopi in izboljšave, ki smo jih uvajali v okviru projektov, s katerimi razvijamo uspešne 
strategije za reševanje težav mladostnikov ter hkrati spodbujamo zdrav življenjski slog 
dijakov.  
 
 
Vzgojni ukrepi zaradi kršitev pravil domskega reda 
 
Graf 10: Gibanje pogostosti kršitev, za katere smo izrekli vzgojne ukrepe, v primerjavi s 
preteklimi leti 
 

 

 
 

Z grafa je razvidno, da največ vzgojnih ukrepov izrekamo zaradi kršitev povezanih z 
uživanjem drog in alkohola, kajenja, posedovanja prepovedanih substanc v domu ter zaradi 
kršitev pravil, povezanih z večernimi izhodi.  
V  šolskem letu 2018/2019 smo izrekli 20 ukrepov (8 več kot v letu 2017/2018) in sicer 18 
dijakom. Zaradi kršitev prepovedi uživanja alkohola, drog ali kajenja v domu smo izrekli 9 
ukrepov (45 %), kar je za 5 % manj kot v preteklem letu. 
Na zmanjševanje dejavnikov, ki spremljajo in povzročajo tvegano vedenje (pitje alkohola, 
kajenje in uživanje drugih drog), vplivamo preko interesnih dejavnosti in projektov, 
organizacije domskih prireditev in z izvajanjem delavnic za dvig samopodobe mladih. Prav 



aktivna vključenost dijakov v različne dejavnosti v prostem času je lahko zelo uspešen 
preventivni dejavnik, zato bomo v prihodnje dijake še bolj spodbujali, da aktivno preživljajo  
prosti čas ter se vključujejo v dejavnosti, ki so organizirane v domu.  
 
Zaradi zamud ali nedovoljenih izhodov smo izrekli 6 ukrepov (30 %), kar je en ukrep manj kot 
v preteklem letu. 
Ker je bil trend visokega števila kršitev povezanih s pravili večernih izhodov viden že v 
preteklih letih, smo se tej problematiki v zadnjih šolskih letih posebej posvetili. Kršitve in 
vzroke za kršitve smo spremljali in dosledno ukrepali. V šolskem letu 2014/2015 smo na 
prvem roditeljskem sestanku obravnavali in dopolnili domska pravila, povezana z izhodi 
dijakov.  Izvajanje in učinek dopolnjenih pravil smo spremljali in analizirali vsak mesec ter 
število kršitev primerjali po mesecih. 
 
Graf 11: Gibanje stopenj vzgojnih ukrepov 
 

 
 
S šolskim letom 2018/2019 je pričel veljati nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih, ki nič 
več ne predvideva možnosti stopnjevanja vzgojnih ukrepov. Tako se dijakom zaradi kršitev 
lahko izrečeta le opomin ali ukor. V preteklih letih, ko je možnost stopnjevanja ukrepov še 
veljala, je bil razviden trend izrekanja nižjih vzgojnih ukrepov. 
V letošnjem letu smo izrekli pet alternativnih ukrepov (25 %), kar je za 8 % več kot v 
preteklem letu, 4 opomine (20 %) in 11 ukorov (55 %), kar je za 28 % manj kot lansko šolsko 
leto. 
Od leta 2010 nismo izrekli ukrepa izključitve ali pogojne izključitve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kršitve pravil večernih izhodov 
 
Graf 12: Nedovoljeni večerni izhodi – povprečno število dijakov na dan 
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V šolskem letu 2018/2019 je bilo povprečno število dijakov, ki so imeli evidentiran 
nedovoljen večerni izhod, 4,9 na dan. To je za 1,4  dijaka manj v primerjavi s preteklim letom. 
V LDN smo določili pričakovan rezultat 6. 
Večina dijakov, ki so zamujali, se je vrnila v dom malo po 21. uri in sami ne ocenjujejo, da je 
to kršitev domskega reda, saj so imeli opravičljiv razlog za 10 ali 15 - minutno zamudo. 
Nekateri se vračajo s šolskih obveznosti, predvsem glasbeniki imajo vaje v zboru ali orkestru, 
drugi se vračajo z dejavnosti zunaj doma (treningi). 
Kljub temu, da je razlog opravičljiv, bomo dijake navajali na doslednost ter odgovornost ter s 
tem v prihodnjem šolskem letu poskušali vplivati na zmanjševanje števila nedovoljenih 
izhodov. 
 
Graf 13: Večerne zamude − povprečno število dijakov na dan 
 

 
 
 



V šolskem letu 2018/2019 so v povprečju zamudili 4 dijaki na dan, kar je v primerjavi z 
lanskim šolskim letom za 0,5 dijaka več.  
Razlogi za zamude večernih izhodov so podobni kot za nedovoljene večerne izhode, zato 
bomo tudi dijake, ki pridobijo dovoljenje za večerni izhod in ga prekoračijo, ozaveščali o 
prednostih spoštovanja pravil povezanih z večernimi izhodi ter o posledicah, če se pravil ne 
držijo. Na osnovi letošnjega rezultata predvidevamo, da na ta način lahko še zmanjšamo 
število dijakov, ki zamujajo v dom.    
Tudi v tem  šolskem letu smo se tematiki nedovoljenih izhodov in zamud dovoljenih večernih 
izhodov še posebej posvetili in sicer tako, da so analizo opravljale pedagoške vodje enot, s 
tem smo pridobili tudi najbolj verodostojne in natančne podatke o številu dijakov z 
zamudami ali nedovoljenimi večernimi izhodi. 
 
 
Izstopi dijakov  
 
Med šolskim letom je izstopilo 56 dijakov, kar predstavlja 10 % vseh vpisanih dijakov. Delež 
izpisanih dijakov je v letošnjem letu za 3,1 % višji kot v primerljivem obdobju lani (izpisalo se 
je 17 dijakov več). Takrat smo dosegli najnižje število izstopov (39), vse odkar jih sistematično 
merimo (od leta 2003 dalje). 
 
Graf 14: Gibanje izstopov dijakov med šolskim letom 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 15: Gibanje izstopov dijakov glede na letnike 
 



 
 

Tudi v šolskem letu 2018/2019 je bilo od vseh dijakov, ki so se med šolskim letom izpisali, 
največ dijakov prvega letnika in sicer 41 %. 
Največ novincev se je izpisalo zaradi prešolanja, odločitve za bivanje pri zasebnikih ali 
sorodnikih ter zaradi odločitve, da se bodo v šolo raje vozili.  
 
Odstotek izstopov prvošolcev je v šolskem letu 2018/2019 za 8 % višji kot v šolskem letu 
2017/2018 in enak kot v šolskem letu 2016/2017. 
Zmanjšal se je izpis dijakov drugega letnika (za 11 %), povečal pa se je izpis dijakov tretjega 
(za 1 %) in dijakov četrtega letnika (za 3 %). 
Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo nadaljevali z že utečenimi oblikami dela z novinci in 
dijaki višjih letnikov (upoštevanje želja pri namestitvi dijakov, še posebej novincev, pomoč pri 
prilagajanju na novo okolje, vključevanje v interesne in druge dejavnosti …). 
Nadaljevali bomo z individualnim in skupinskim pristopom dela, s katerim želimo zmanjševati 
stiske in strahove dijakov ter jim pomagati pri prilagajanju na novo okolje. Pri tem 
izkoriščamo vrstniški vpliv in preko delavnic v vzgojnih skupinah razvijamo vživljanje v 
drugega, spodbujanje zaupanja ter sodelovanja in solidarnosti do drugih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 16: Vzroki za izstop dijakov 

 



 
Največ dijakov (20 oziroma 36 %) se je izpisalo, ker so se tekom leta odločili za bivanje pri 
zasebnikih ali sorodnikih, 18 % (10) se jih je izpisalo zaradi prešolanja, 6 dijakov pa je 
izstopilo zaradi odločitve za vožnjo (11 %). 
Trend izstopov dijakov iz doma med šolskim letom (od leta 2003 dalje) kaže, da se delež 
dijakov, ki izstopijo, giblje okoli 10 %. Izjema je bilo šolsko leto 2017/2018, ko smo zabeležili 
najmanjše število izstopov dijakov v vseh letih merjenja. Kljub temu ocenjujemo, da se bo 
trend tudi v prihodnje gibal okoli 10 % in da tega trenda ne bomo uspeli bistveno zmanjšati, 
saj se kljub našim prizadevanjem dijaki zaradi subvencije vožnje odločijo za vožnjo, da bi s 
tem zmanjšali stroške šolanja. Starše in dijake bomo zato obveščali o možnostih za 
pridobitev dodatka k štipendiji za dijake, ki bivajo v dijaškem domu ter o prednostih, ki jih 
imajo dijaki, ki v času šolanja živijo v dijaškem domu (boljši učni uspeh, urejena prehrana, 
interesne dejavnosti in druge neformalne oblike izobraževanja …). 
 
Rezultati projektov 
Projekte, ki potekajo že več let, smo še bolj uskladili s cilji, ki smo jih sprejeli v razvojnem 
načrtu. Ocenjujemo, da smo s tem rezultate še izboljšali, prav tako pa se je izboljšalo 
sodelovanje in timsko delo med strokovnimi delavci. 
Poročila o izvedbi projektov so priložena Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta. 
 
Drugi vidni dosežki dijakov in ustanove 

 V šolskem letu 2018/2019 je 47 % vseh dijakov prejelo (vsaj eno) potrdilo o aktivnem 
sodelovanju na različnih področjih in/ali pohvalo, priznanje, nagrado. Izdali smo 419 
potrdil, 43 pohval in 15 priznanj, 10 maturantov – Luka Kordiš, Vanesa Nemet, Nika Bevk, 
Brina Gabrovec, Vesna Petrič, Ivana Tominc, Špela Vene, Teja Koren, Tia Horvat in Nik 
Tomič − je prejelo knjižne nagrade za svoj izjemni prispevek na področju družabnega, 
športnega in kulturnega življenja v času svojega štiriletnega bivanja v domu. 

 Status odgovornega dijaka je v letu 2018/2019 prejelo 65 dijakov, kar je 53 % od dijakov 
4. letnikov, ki jim je status lahko podeljen. 

 Na športnem področju so dijaki in ekipe dijakov v  šolskem letu 2018/2019 dosegali 
odlične rezultate na medregijskih tekmovanjih: 2. mesto v košarki za fante, 2. mesto v 
šahu za dekleta, 2. mesto v strelstvu za dekleta, 2. mesto v strelstvu za posameznice in 3. 
mesto v namiznem tenisu za dekleta.  



 Na letošnji,  57. Domijadi, športnem in kulturnem srečanju dijaških domov Slovenije, so 
dijaki prejeli 9 priznanj: štiri zlata, dva srebrna in tri bronasta ter s tem postali 
najuspešnejši dijaški dom na Domijadi. Prva mesta so dosegli: v teku, fantje ekipno in 
dekleta ekipno, v teku med posameznicami ter na literarnem natečaju. Drugo mesto so 
dosegli: v šahu med dekleti in v košarki med fanti. Tretje mesto so dosegle posameznice v 
strelstvu, dekleta ekipno v strelstvu in v teku za posameznice.      

 Na Študentskem teku na grad so naši dijaki zasedli: 1. in 3. mesto med fanti ter 2. in 3. 
mesto med dekleti. 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje je Dijaškemu domu Ivana Cankarja podelil priznanje 
za 10 let dejavnega sodelovanja v Slovenski mreži Zdravih šol.  

 Ekipa Prve pomoči Dijaškega doma Ivana Cankarja je dosegla na prvem Državnem 
tekmovanju srednješolskih ekip v prvi pomoči 4. mesto.  

 V okviru Ekošole, na Ekokvizu, so naši dijaki prejeli zlato in dve srebrni priznanji.  

 V okviru Ekošole je bilo na sejmu Altermed podeljeno zlato priznanje Dijaškemu domu 
Ivana Cankarja za ureditev razstavnega prostora, na temo: Košček čokolade pričara 
nasmeh.  

 V okviru Ekošole, v projektu Hrana ni za tjavendan, je Dijaški dom Ivana Cankarja dosegel 
3. mesto.  

 V okviru Ekošole, v projektu Reciklirana kuharija 2019, je Dijaški dom Ivana Cankarja 
dosegel 1. mesto, v kategoriji srednjih šol, za recept Čokoladno-fižolovi smejčki. 

 V okviru Ekošole, v projektu Vem, zato odgovorno jem, je Dijaški dom Ivana Cankarja, na 
natečaju za Pečjakovega Navihanca in navihanko 2018/2019, prejel 2. nagrado.  

 V okviru Ekošole, v projektu Vem, zato odgovorno jem, je Dijaški dom Ivana Cankarja, na 
natečaju za Pečjakovega Projektnega izziva 2018/2019, prejel 2. nagrado.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV  
 



Zadovoljstvo strokovnih delavcev na parametru: medsebojno sodelovanje in timsko delo  
 
Graf 17:  Stališča vzgojiteljev DIC-a  
 
Stališča strokovnih delavcev o: 

  
 

Opazen je trend naraščanja zadovoljstva strokovnih delavcev, še posebno v primerjavi z 
ocenami iz leta 2009. 
Strokovni delavci najviše ocenjujejo prilagodljivost sistema, pripravljenost sprejemanja 
pobud iz okolja, sodelovanje in timsko delo, soočanje s težavami in reševanje le-teh ter 
poznavanje dela sodelavcev.   
V šolskem letu 2015/2016 so strokovni delavci najviše ocenili prilagodljivost sistema (4,2) in 
soočanje s težavami in reševanje le-teh (4,2). Ocenjevanje je potekalo na petstopenjski 
lestvici.  
Največja razlika v oceni, v primerjavi z oceno iz leta 2014, je v oceni trditve o spoštovanju 
pravil in dogovorov. Leta 2014 je bila trditev ocenjena z 2,7, letos s 3,7 na petstopenjski 
lestvici.  
Tudi v prihodnjem letu se bomo zavzemali za enotno ravnanje, saj ocenjujemo, da z dvigom 
zadovoljstva z enotnim ravnanjem lahko vplivamo tudi na dvig ostalih trditev in s tem na 
zadovoljstvo na splošno.  
Zadovoljstvo strokovnih bomo ponovno ugotavljali v septembru 2019, rezultati bodo 
vključeni v Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadovoljstvo dijakov  
 
Graf 18: Povprečna ocena dijakov o počutju v domu 



             
 DIC je prostor, kjer … 

 
 

Zadovoljstvo dijakov merimo od leta 2004 s pomočjo standardiziranega anketnega 
vprašalnika (projekt Ogledalo). Zadnja leta smo anketo dijakom posredovali po elektronski 
pošti preko spletnega orodja 1KA.  
Dijaki so v šolskem letu 2018/2019 na štiristopenjski lestvici visoko ocenili trditve, povezane 
predvsem s poštenostjo in pravičnostjo ter zaupanjem: DIC je prostor, kjer: so vzgojitelji pri 
ravnanju z menoj pošteni in pravični (3,2), me spoštujejo (3,1), vem, da me cenijo (3), mi 
zaupajo (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 19: Pet faktorjev, ki merijo varnost, zadovoljstvo, spoštovanje, samozaupanje in 
strahove 
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Združevanje ocen posameznih trditev v faktorje, ki merijo varnost, zadovoljstvo, spoštovanje, 
samozaupanje in strahove, kaže izboljšanje vseh petih faktorjev – varnosti (iz 2,95 na 3,1), 
zadovoljstva (iz 2,6 na 2,7), spoštovanja (iz 2,96 na 3), samozaupanja (iz 2,85 na 2,9) in upad 
faktorja strahovi (iz 2,36 na 2,3).  
Trend zviševanja občutka strahov je sicer viden od leta 2014 dalje. Raziskava, ki smo jo pred 
leti naredili v domu, je pokazala, da dijaki doživljajo največ stisk in strahov, povezanih z 
neuspehi v šoli in z nezaupanjem vase in svoje sposobnosti. 
Dobljeni rezultati so spodbudni, a vseeno kažejo možnosti za dodatno izboljšanje 
pedagoškega dela. Pomemben del slednjega so poleg velikega števila domskih dejavnosti, 
tudi delavnice za dvig samopodobe. Z njihovo pomočjo bomo pri dijakih razvijali občutke 
varnosti, spoštovanja, identitete in pripadnosti ter tako krepili občutke lastne vrednosti.  
Zadovoljstvo dijakov preko spletnega orodja 1KA ugotavljamo vsako drugo leto, tako bomo 
anketo ponovno izvedli v šolskem letu 2020/2021.  
 
 
Počutje dijakov v sobah   
 
Zanimalo nas je, kako se dijaki počutijo v sobah in vzgojni skupini ter kaj je po njihovem 
mnenju najpomembnejše za prijetno sobivanje v sobi. Zato smo v šolskem letu 2017/2018 
preko spletnega orodja 1KA ponovno izvedli anketo »Počutje v sobi«. Na osnovi rezultatov 
ankete so vzgojitelji izvajali pogovorne ure na izbrano temo, ki se je v anketi za posamezno 
skupino izkazala za najaktualnejšo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 20: Rezultati ankete o počutju dijakov v sobah 
 



 

Na osnovi analize rezultatov ankete, ki jo je izpolnilo 59 % dijakov, lahko sklepamo, da se 
dijaki v sobah in skupnih prostorih počutijo dobro in soustvarjajo pogoje za kulturno 
sobivanje.  
Dijaki so najvišje ocenili trditve, ki so povezane s skrbjo za skupne prostore (ocene so od 2,9 
do 3,7), in trditve, ki se dotikajo medsebojnih odnosov (2,6–3,4). 
Najnižje so dijaki ocenili trditve »kadar težav ne zna rešiti sam, prosim vzgojitelja, da mi 
svetuje in pomaga« z 2, »na hodniku je po 22. uri tiho« z 2,3 (za 0,1 točke višje kot v šolskem 
letu 2015/2016) in »se dogovarjamo o obiskih« z 2,3.  
Splošna ocena počutja se je znižala za 0,2 točke, iz  3,4 (v šolskem letu 15/16) na 3,2.  
Vzgojitelji so rezultate predstavili dijakom na sestankih vzgojnih skupin in oblikovali ukrepe 
za izboljšanje počutja v sobi. 
Večina dijakov še ugotavlja, da je za prijetno bivanje v sobi najpomembnejše predvsem 
medsebojno razumevanje, spoštovanje, zaupanje, prilagajanje in pomoč. 
Anketo o počutju dijakov v sobah bomo ponovili v šolskem letu 2019/2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadovoljstvo staršev s storitvami doma 
 
Graf 21: Primerjava povprečnih ocen staršev o posameznih storitvah 



  
Zadovoljstvo staršev: 

 
 
Iz grafa je razvidno naraščanje zadovoljstva staršev z bivanjem njihovih otrok v dijaškem 
domu. Starši so v šolskem letu 2017/2018 na petstopenjski lestvici najvišje ocenili 
zadovoljstvo z informiranjem (4,3) odnosom vzgojitelja do njihovega otroka (4,2), in 
sodelovanje z vzgojitelji v domu (4,2). Viden je trend, da so te trditve v vseh letih ocenjene 
najvišje.  
V obdobju ocenjevanja od leta 2001 do 2018 se je najbolj zvišala ocena zadovoljstva z 
bivalnimi pogoji (z 2,8  na 3,8) in ocena zadovoljstva z načinom nagrajevanja in spodbujanja 
dijakov (iz 3,3 na 3,8). 
Zadovoljstvo staršev merimo vsako drugo leto, tako bomo anketo  ponovno izvedli v šolskem 
letu 2019/2020. 
 
Zadovoljstvo dijakov s prehrano v domu 
 
Zadovoljstvo dijakov s prehrano smo do leta 2013 ugotavljali na osnovi izpolnjevanja 
anketnega vprašalnika, ki se je nahajal v jedilnici doma. Ker je anketo izpolnjevalo zelo malo 
dijakov in praviloma le tisti, ki s hrano niso bili zadovoljni, smo v šolskem letu 2013/2014  
prvič izvedli spletno anketo, ki smo jo ponovili tudi v šolskem letu 2018/2019.   
 
 
 
Graf 22: Zadovoljstvo dijakov s hrano 
 



 
 

Odgovori kažejo, da je: 

 10 % dijakov s hrano zelo zadovoljnih,  

 57 % dijakov zadovoljnih,   

 33 % dijakov je odgovorilo, da s hrano niso zadovoljni 
Zadovoljstvo dijakov z domsko prehrano se je v šolskem letu 2018/2019 povečalo za 0,3 
točke na štiristopenjski ocenjevalni lestvici (2,7). 
Dijaki v večini primerov predlagajo, naj tedenski jedilnik zajema bolj raznoliko prehrano, z 
manj olja in soli ter večjo izbiro sadja.  
 
Akcija zmanjševanja odpadkov, ki ostanejo na pladnjih 
Predstavniki dijakov, ki sodelujejo v komisiji za prehrano in Mreži zdravih šol, že od leta 2011 
merijo ostanke hrane, ki jo dijaki puščajo na pladnjih. Da smo zagotovili objektivnost, je bil, 
na dan meritve, jedilnik vedno enak.  
 
Rezultati meritev: 

Šolsko leto 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 

2015/2016 2016/2017 

 

 

2018/2019 

% odpadne  

hrane − 

kosilo 20 18 13 15 7,5 8,5 

 

 

12,3 

% odpadne 

hrane − 

večerja  29 15,5 18 16 8 7,2 

 

 

7,7 

 
Količina ostankov hrane, ki ostaja na pladnjih, se je v primerjavi z letom 2016/2017 malo 
povečala (pri kosilu za 3,8 % in pri večerji za 0,5 %). Kuhano hrano, ki ostane, doniramo 
Slovenski filantropiji, ki jo razdeli pomoči potrebnim skupinam: socialno ogroženim 
družinam, beguncem in migrantom.  
 
 
 
 
 
 
Akcija merjenja odpadnega kruha, ki ostane na pladnjih 
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Količina odpadnega kruha, ki ostaja in ga moramo zavreči, ostaja glede na prejšnjo šolsko 
leto enaka. Z akcijo merjenja odpadnega kruha bomo v prihodnje nadaljevali. 
 
 
Sodelovanje v projektu Odgovorno s hrano 
 
V okviru mreže Ekošol in Mreže zdravih šol smo tudi v šolskem letu 2018/2019 sodelovali v 
mednarodnem projektu Odgovorno s hrano. Osrednja tema projekta je bila namenjena 
vplivu hrane na naše zdravje in življenjski slog ter okoljskemu, varnostnemu in 
gospodarskemu vidiku prehranjevanja. Cilj projekta je med mladimi povečati zavedanje in 
razumevanje o medsebojni soodvisnosti lokalnih in globalnih prehranjevalnih verig ter jih 
motivirati in usposobiti za globalno odgovoren način prehranjevanja.  
 
 
Sodelovanje s Permakulturnim inštitutom Maribor  
 
V preteklem šolskem letu smo vzpostavili sodelovanje s Permakulturnim inštitutom Maribor, 
ki se ukvarja z ekosistemsko pridelavo hrane. Sodelovanje predstavlja izobraževanje in 
ozaveščanje o ekosistemski pridelavi visoko kakovostne hrane in nabavo ekosistemsko 
pridelane hrane za dijake, študente in ostale abonente. Kakovost ekosistemske pridelave je 
nadstandardna in neprimerljiva s kakovostjo konvencionalne in celo ekološke pridelave.  
Dobava hrane cenovno presega stroške, ki jih pokrivamo iz oskrbnine. Razliko v ceni 
nameravamo pokriti z donacijsko akcijo h kateri bomo povabili zunanje uporabnike, 
abonente in okoliške prebivalce. Ponudili bomo možnost nakupa Zabojčka 
zdravja/ekosistemsko pridelana zelenjava in 10 % zneska bo nakazano na poseben račun, iz 
katerega bomo sofinancirali nabavo ekosistemsko pridelane zelenjave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri izdelavi samoevalvacijskega poročila smo upoštevali dokumente: 
1. poročilo strokovnih aktivov, 
2. poročila o projektih, 
3. poročilo svetovalne delavke, 
4. poročilo o anketiranju dijakov, 
5. poročilo o anketiranju vseh uporabnikov o zadovoljstvu s prehrano in 
6. koledar dogodkov v šolskem letu 2018/2019. 

 
 
 
Ljubljana, 22.8.2019 


