
 
                      Ljubljana, 5. 5. 2020 
 
 
 
Spoštovani dijaki in starši! 
 
 
Obdobje ukrepov proti širjenju koronavirusa traja veliko dlje, kot smo, tako mi kot vi, pričakovali. Od 
13. marca, ko ste dijaki zapustili dijaški dom, misleč, da se čez 14 dni vrnete, je minilo že 7 tednov. Na 
to, da se večina dijakov v dijaški dom v tem šolskem letu ne bo več vrnila, ni pomislil nihče. V teh 
sedmih tednih se je ritem našega delovanja postavil na glavo. Že pri obisku trgovine smo morali 
upoštevati kopico navodil, v javne zaprte prostore moramo kljub rahljanju ukrepov še vedno vstopati 
z masko in upoštevati varno razdaljo, vi pa ste se izurili v učenju na daljavo.  
 
Kot ste zagotovo zasledili v medijih, je Vlada RS Slovenije 29. aprila sprejela Okvirni načrt sproščanja 
omejitev ukrepov, v katerem je predvideno, da se na področju srednjega šolstva, ob upoštevanju 
strogih zdravstvenih ukrepov, 18. maja 2020 vrnejo v šolske klopi dijaki zaključnih letnikov, medtem ko 
se bodo vsi ostali dijaki do konca pouka tega šolskega leta izobraževali na daljavo.  
 
Izjemoma bo prihod v šolo omogočen tudi dijakom nižjih letnikov, in sicer tistim, ki potrebujejo 
dodatno učno pomoč, in dijakom, ki niso mogli pridobiti praktičnega znanja in veščin na svojem 
izobraževalnem področju preko izobraževanja na daljavo. 
 
V nedeljo, 17. maja, bomo vrata za dijake zaključnih letnikov odprli tudi v dijaških domovih. 
Za nastanitev dijakov se moramo dijaški domovi pripraviti v skladu s posebnimi usmeritvami, ki jih 
pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. V vsaki sobi bo lahko nastanjen le en dijak.  
 
Dijake nižjih letnikov, ki še niste povsem izpraznili svoje sobe, zato prosimo, da se v tednu: 
od torka, 12. maja, do petka, 15. maja, vsak dan med  11. in 17. uro oglasite v DIC-u in odnesete vse 
svoje osebne stvari ter vzgojitelju oddate ključe vaše sobe in omare.   
Prosimo, da svojemu vzgojitelju po elektronski pošti sporočite dan in uro vašega prihoda v DIC.   
 
Izpraznitev sob bo potekala po naslednjem protokolu: 
 
1. Ko pridete v DIC, počakate pred glavnim vhodom. 

 
2. Receptor vas bo po vrstnem redu poklical in odprl vrata. 

 
3. V dom boste lahko vstopili samo dijaki. Morebitno spremstvo prosimo, da počaka pred vhodom 

ali v avtomobilu. 
 

4. S seboj prinesite masko in si jo pred vstopom obvezno nadenite ter jo uporabljajte ves čas gibanja 
po domu. 

 
5. Na vsakem nadstropju bo v tem času prisoten vzgojitelj, ki mu predate ključa od sobe in omare 

ter se podpišete na seznam, ki bo veljal kot potrdilo, da ste svoje stvari odnesli in oddali ključe. Če 
imate izposojeno knjigo, jo prav tako oddate vzgojitelju, ki bo takrat na oddelku.  

 
6. Če ste vse svoje stvari odnesli že v mesecu marcu ali aprilu, niste pa oddali ključev, ni potrebno, da 



samo za to hodite v Ljubljano, temveč jih s priporočeno pošto pošljite na naš naslov.  
 
Hkrati vas obveščamo, da za vpis v višji letnik ni potrebno oddati prijavnice, vsem se vpis avtomatsko 
podaljša. Če imate kakršnokoli vprašanje in želje glede bivanja v domu v prihodnjem šolskem letu, se 
obrnite na svojega vzgojitelja in svetovalno delavko Katjo Čarman. 
 
Mi komaj čakamo,  da se naši dijaki vrnete v DIC. Kaj pa vi? 
 
Pišite nam in spremljajte naša socialna omrežja, posebej ob torkih ob 20. uri, ko je na sporedu naš 
tedenski program v Kreatoriju, ki je zaradi spleta okoliščin postal televizija.  
 
Lepo vas pozdravljamo in se veselimo ponovnega snidenja! 
 
 
 
Ravnateljica in vzgojitelji 

 


