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Si za?
INFORMACIJE

Zavod sv. Frančiška Saleškega
Dom Janeza Boska

Peter Končan, ravnatelj 
040 367 131
peter.koncan@zelimlje.si

√dom √prijateljstvo 
√povezanost √veselje



prostor za 63 
fantov in deklet

VPIS

Prijavnico za 
dijaški dom je 
potrebno poslati 
do 5. aprila 2018 

na naslov

Zavod sv. Frančiška Saleškega 
OE Dom Janeza Boska
Želimlje 46 
1291 Škofljica

Kakšen dom torej 
ustanavljamo?

∂ Prizadevamo si, da bi bilo 
življenje v dijaškem domu bolj 

podobno življenju v družini kot v 
internatu. Zato želimo fantom 
in dekletom ponuditi prostor, 

kjer se bodo počutili doma, ter 
okolje, kjer bodo lahko razvijali 
spoštljive prijateljske odnose.

√ Omogočamo primerne pogoje, 
ki mladim pomagajo uspešno 
opraviti šolanje ter nato tudi 
najti sebi primerno zaposlitev.

∏ Želimo zagotoviti varen in zdrav prostor 
za mladostnike, zato pri nas ni prostora  
za fizično in verbalno nasilje.

∑ Mladim želimo zagotoviti 
pogoje za celosten razvoj – 
s tem namenom ponujamo 
veliko možnosti za športne, 

glasbene in druge aktivnosti, 
ki pomagajo k zorenju v 

odgovorne in vsestransko 
zrele osebnosti. 

Ω Smo 
katoliški dijaški 
dom, zato se 
trudimo, da bi v 
mladih prebudili 
tudi duhovne 
vrednote, ki jim 
bodo pomagale 
osmisliti njihovo 
življenje.

   lokacija

Rakovniška 6
1000 Ljubljana

mestni avtobus št. 3

Salezijanci v Želimljem 
mladim že 25 let zagotavljamo 
primerno okolje za vsestranski razvoj 
skozi srednješolsko obdobje. 

To uspešno vzgojno tradicijo želimo 
nadaljevati in oplemenititi tudi  
na Rakovniku. 

Po don Boskovem zgledu se želimo 
prednostno posvetiti fantom 
in dekletom iz poklicnih šol, 
dobrodošli pa so tudi drugi.

INFORMATIVNA DNEVA

petek, 9. februar, 11.00–15.00
sobota, 10. februar, 9.00–13.00
V DIJAŠKEM DOMU NA RAKOVNIKU
(vhod mimo cerkve na desni strani)


