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Spoštovane dijakinje in dijaki.  Spoštovani starši. 

Dokumenti, ki ste jih prejeli ob vpisu v dijaški dom (Sklep o sprejemu, Pogodba o bivanju in Izjava o strinjanju 

z vzgojno usmeritvijo našega doma), veljajo do konca šolanja dijaka oz. do izpisa. 

V dom se boste dijaki lahko vselili v četrtek, 31. avgusta 2017, od 15.30 do 17.30 ure. Da bo naselitev 

potekala čim bolj usklajeno in tekoče, prosimo dijake in starše, da upoštevate predviden čas naselitve oz 

sprejema. Na oglasni deski doma bodo seznami vzgojnih skupin z razporejeno namestitvijo po sobah in 

označenim mestom sprejema. Pred sprejemom vselitev v sobe ne bo mogoča – sobe bodo zaklenjene. Ob 

sprejemu dijak: 

 preveri svoje osebne podatke na predloženem listu, 

 prejme: obesek s čipom, ključ sobe in ključ omare v sobi. 

 

Sprejem bo potekal po naslednjem zaporedju: 

 

 od 15.30 do 17.30 sprejem za vse letnike: 

o 1. letnik: 8. vzgojna skupina: učilnica ob vhodu; 1. vzgojna skupina: nova učilnica v pritličju,  

o 2. letnik: 4. vzgojna skupina: prva učilnica v I. nadstropju; 7. vzgojna skupina: druga učilnica v I. 

nadstropju, 

o 3. letnik: (5. in 6. vzgojna skupina) učilnica francoščine v II. nadstropju, 

o 4. letnik: (2. in 3. vzgojna skupina) nova učilnica v II. nadstropju, 

 

 ob 18.00 sestanek staršev z matičnim vzgojiteljem v matičnih učilnicah vzgojnih skupin ali drugih 

prostorih (navodila bodo podana ob naselitvi), 

 

 ob 19.00 večerja za dijake. 

 

 

Izhodiščna cena mesečne oskrbnine za šolsko leto 2017/2018, ki jo je določil minister za šolstvo na predlog 

komisije za določanje oskrbnine v dijaških domovih, je enaka kot lani, in sicer 215 EUR.  

 

Želim vam sproščujoče počitniške oz. dopustniške dni in obilo božjega blagoslova. 

 

Rozalija Jezernik Špec, ravnateljica 


