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Datum: 22. 8. 2022 
 
Spoštovani bodoči dijaki in starši! 
 

Vabimo vas na sprejem v dijaški dom, ki bo potekal dan pred začetkom pouka,  
v sredo, 31. 8. 2022, od 14.00 dalje. 

 
Roditeljski sestanek 
Starše vabimo, da se na dan sprejema udeležite tudi roditeljskega sestanka, ki bo 15. oz. 16. uri. 
Natančen razpored z uro in prostorom sestanka za posamezno vzgojno skupino, bo objavljen na dan 
sprejema na oglasni deski dijaškega doma.   
 
Dnevni red roditeljskega sestanka: 

• Predstavitev vzgojnega programa doma. 
• Obravnava pravil življenja in dela v domu. 
• Seznanitev s protokolom sodelovanja s starši. 
• Izvolitev predstavnika v Svet staršev Dijaškega doma Ivana Cankarja ter evidentiranje 

kandidatov za  predstavnika staršev v Svet Dijaškega doma Ivana Cankarja in v Upravni odbor 
Domskega sklada Dijaškega doma Ivana Cankarja. 

• Soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov in dijakov za obdelavo osebnih podatkov/za 
novince. (obrazec v prilogi) 

• Pobude in predlogi. 
 
V prilogi vam posredujemo Soglasje staršev/zakonitega zastopnika in dijaka za obdelavo osebnih 
podatkov. Prosimo, da podpisano soglasje prinesete na sprejem in ga oddate vzgojitelju. 
 
Osebne potrebščine dijakov 
Dijaki ob vselitvi s seboj prinesite osebne potrebščine, ki naj vsebujejo: pripomočke za osebno higieno, 
brisače, sobne copate in posteljnino (po želji). Na dan sprejema bo za dijake organizirana večerja. 
 
Možnost parkiranja na dan sprejema, 31. 8. 2022 
Parkiranje bo možno na skupnem parkirišču pred Dijaškim domom -  pred uvozom na parkirišče z Roške 
ceste pozvonite za dvig zapornice. Število parkirišč je omejeno, zato predlagamo, da v kolikor ne bo 
dovolj prostora za vse, v domu odložite prtljago in poiščete parkirišče v okolici doma. 
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko Nino Žurga, po telefonu 01 4748 651 
ali po elektronski pošti nina.zurga@dic.si. 
 
Na dan sprejema bomo upoštevali ukrepe in priporočila za varovanje zdravja in preprečevanja okužbe 
s COVID-19 skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ. 
 
 
Veselimo se srečanja z vami! 
 

Šemso MUJANOVIĆ, ravnatelj 
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