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Ljubljana, 23. 12. 2021 

 

Spoštovani starši dijakinj in dijakov Dijaškega doma Vič! 

Meseci v šolskem letu 2021/2022 si hitro podajajo roko in že smo globoko v 

zadnjem koledarskem mesecu: decembru. Rad bi vam zapisal nekaj misli o dijaškem 

utripu življenja v prvih mesecih šolskega leta, ki ga je znova krojil virus SARS-CoV-2. 

Najprej bi se vam rad zahvalil za vso razumevanje in pripravljenost slediti 

spreminjajočim se ukrepom NIJZ-a glede epidemije. Marsikdo od vas je moral po svojo 

hčer ali sina v Ljubljano sredi tedna, zaradi različnih karanten, s čimer ste bili nam, kot 

dijaškemu domu, v veliko pomoč in za kar se vam še v naprej priporočam. Na tem mestu 

se moram zahvaliti tudi našim dijakinjam in dijakom, ki so pripravljeni slediti vsem 

ukrepom in navodilom, da le lahko spremljajo šolski pouk v živo in bivajo v zavodu. 

Večkrat imam občutek, da so naši zamaskirani obrazi razlog, da je medosebna 

komunikacija postavljena na veliko preizkušnjo do te mere, da se tudi ne slišimo in 

hodimo eden mimo drugega, ne da bi se opazili. Upam in želim si, da bi v letu 2022 

prebrodili to epidemijo in lahko živeli v normalnih pogojih delovanja šolskega okolja in 

življenja nasploh. 

V letošnje šolsko leto smo vstopili s kadrovsko spremembo pri strokovnih 

sodelavcih. Vzgojiteljica Terezija Erjavec se je upokojila, pridružila se nam je 

vzgojiteljica Maruša Gajić, ki je pod svoje okrilje vzela vzgojno skupino 2B. Skupaj s 

svetovalno delavko, Rezar Tino, počasi med strokovne delavce prihajajo mladi in s tem 

prinašajo večje sorazmerje med strokovnimi sodelavci, kjer si roko podajata mladost s 

svežimi idejami ter dolgoletne izkušnje sodelavcev v zrelih letih.  

Kar nekaj sprememb se nam napoveduje v tekočem šolskem letu. Prva se bo 

zgodila takoj po novem letu, in sicer na pobudo Sveta staršev doma, se je preverila 

dolgoletna praksa nočnega zaklepanja vzgojnih skupin. Pooblaščeni varnostni inženir 

nam je izdal navodila, da moramo to prakso prekiniti zaradi požarne varnosti. V prvem 

tednu januarja 2022 bodo na nihajnih vratih vzgojnih skupin zamenjane ključavnice, ki 

bodo imele na notranji strani vzgojnih skupin kljuke s t. i. bunko, s katerimi se bodo 

lahko vrata odklenila. Torej bo nameščena enaka ključavnica kot je na vratih dijaških 

sob. V primeru višje sile bodo dijaki lahko sami odklenili vhodna vrata v vzgojno 

skupino in se po potrebi umaknili na varno.  





Da bi bilo leto pravo,
da bi bilo zdravo,
s toplim srcem, 

toplih rok...
 

(S. Makarovič)

Želimo vam mirne praznične dni!

SREČNO 2022

Ljubljana, 23. 12. 2021

Dijaški  dom Vič


