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V naš dijaški dom
sprejemamo dijake

vseh mariborskih
srednjih šol.

Dijaški dom Antona Martina Slomška,
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

dijaski.dom@z-ams.si 
Telefon: 059092500, 041 716 561

031 712 589
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Celovito oskrbo za srednješolce v
večinoma dvoposteljnih sobah in skupne
prostore, namenjene učenju, ustvarjanju
in druženju. Ker se dom nahaja v
čudovitem zelenem okolju, je možnosti
za sprehode in rekreacijo veliko.
Različne dejavnosti na športnem,
kulturnem, družabnem, socialnem,
duhovnem področju itd. za krepitev
telesa, duha in srca: domska skupnost,
nogomet, odbojka, košarka, namizni
tenis, dvoranski hokej, glasbena
skupina, učenje kitare, prostovoljno
delo, plesi, filmi, razstave, jahanje,
kreativne, debatne in kulinarične
delavnice, učenje spretnost in veščin,
zanimivi gostje, duhovni dogodki,
tabori, meddomska, mednarodna in
medgeneracijska sodelovanja ter
program MEPI – mednarodno priznanje
za mlade.



O DIJAŠKEM
DOMU A. M.
SLOMŠKA SO
POVEDALI ...

V dijaškem domu mi
je všeč, ker se lahko
med učnimi urami v

miru učimo, če kaj ne
vemo ali če

potrebujemo pomoč,
vprašamo koga iz
vzgojne skupine.

 
Ajda, 3. letnik





V dijaškem imamo na
izbiro veliko interesnih

dejavnosti, ki nam
pomagajo razvijati naše

sposobnosti. Poleg tega se
pri tem zabavamo in si
popestrimo prosti čas.

Julija, 3. letnik



V dijaškem domu mi je
všeč, ker imamo na voljo

telovadnico in veliko
različnih športov. Prav

tako si vedno dobrodošel,
lepo te sprejmejo.

 
Karin, 3. letnik





Imamo tudi program MEPI. To je mednarodno priznanje za
mlade, ki je meni osebno zelo zanimiva, poučna in praktična

interesna dejavnost, saj ob tem spoznavaš sebe in odkrivaš, česa
vse si sposoben. Zelo sem vesela, da nam dijaški dom nudi

toliko različnih dejavnosti, saj imaš res priložnost, da si izbereš
tisto, ki ti najbolj ustreza.

Pia, 4. letnik
 

V dijaškem domu mi je všeč, ker imaš možnost sodelovati v
skupini Rhytmos Cordis, v kateri prepevamo duhovno-ritmične

pesmi. Dom mi nudi tudi prostor za vadenje inštrumenta, kar mi
zelo pomaga, saj mi ni treba preživeti večerov na šoli.

Ema, 3. letnik







 Česar se človek v mladosti navadi,
vse svoje žive dni zna.

(bl. Anton M. Slomšek)



V dijaškem domu mi je všeč, ker se včasih skupaj
družimo v vzgojiteljski sobi, se pogovarjamo,
smejimo, igramo in pojemo. Radi imamo tudi
bonbone, nastavljene na vzgojiteljičini mizi.

Tjaša, 3. letnik
 

V dijaškem domu sem spoznala veliko novih ljudi,
ki jim že lahko rečem prijatelji. Všeč mi je, da smo
tako povezani med seboj, tudi starejši so prijazni

do nas – prvih letnikov.
Ana Zoja, 3. letnik

 
 





V dijaškem mi je všeč, ker sem tukaj
spoznal veliko novih ljudi, naučil sem

se postati bolj družaben, lažje se
pogovarjam z ljudmi in se hitreje

sprostim.
Staš, 4. letnik

 
Tukaj mi je lepo, saj sem spoznala

nove prijatelje. Šola je blizu in mi ni
treba zgodaj vstajati.

Nekdanja dijakinja
 

V dijaškem domu te sprejmejo
takšnega, kot si, imamo tudi zelo lepe

sobe. 
Nekdanja dijakinja

 
 





Kot mama lahko rečem,
da sem pomirjena, ker
vem, da je moj otrok v

dijaškem domu, kjer je
sprejet, slišan in

potrpežljivo spremljan
na poti odraščanja. 

 
Zadovoljna mama

 
 





- status dijaka katerekoli srednje šole,

- izpolnjena prijavnica (obr. PSDD-MŠŠ-1/19),
ki jo je potrebno oddati do 4. aprila 2022.

- redno plačevanje oskrbnine; izhodiščno ceno
določi MIZŠ in za leto 2021 znaša 220€ na mesec
(± 10%, odvisno, v kateri sobi otrok biva),

-subvencija pripada drugemu otroku v družini,
ki ima status dijaka in biva v dijaškem domu, 

- ob sprejemu v dom dijak skupaj s starši
podpiše izjavo, da se strinja s pravili in
svobodno sprejema krščansko usmeritev doma.
Tako želimo, da se svobodno odločite o bivanju
v našem domu in s tem omogočite najboljše
pogoje za bivanje in delo vsakega posameznika
ter celotne skupnosti doma.

P
O

G
O

JI
 Z

A
 V

P
IS



DAN IN
NOČ 

Varnost

Znanje

Smeh

Prijatelji Šport

VIZIJA

Druženje

MEPI

Glasba 

Pogovor 

Duhovnost

DIJAŠKI
DOM
ANTONA
MARTINA
SLOMŠKA 

Veselje
Prosti čas

Skupnost

Zabava 
Zaupanje 

INFORMATIVNI
DAN

 
11. - 12. 2. 2022



9. 12. 2021 od 18.00 do 19.00

3. 2. 2022 od 18.00 do 19.00

17. 2. 2022 od 18.00 do 19.00

Doživi DAN in NOČ  

v Dijaškem domu A. M. Slomška

Drage devetošolke in

devetošolci, vabimo vas na DAN

in NOČ . Ker se v tem času ni

možno srečati v našem dijaškem

domu, se bomo zato srečali v 

 ZOOM sobah ali v živo. Spoznali

boste utrip življenja v dijaškem

domu. Poklepetali z našimi dijaki

in vzgojitelji ter tako dobili

informacije iz prve roke. 

Prijave
Po prijavi na naš e-naslov: dijaski.dom@z-ams.si,
vam bomo poslali povezavo do srečanja, ki bo
potekala preko platforme ZOOM ali v živo. 

Dijaški dom Antona Martina Slomška

dijaški_dom_ams

27. 1. 2022 od 18.00 do 19.00
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Dijaški dom 
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http://www.z-ams.si/index.php/sl/


