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Aktivnosti in prireditve 

Udeležujemo se raznih natečajev (foto, likovni, literarni; 
npr. Evropa v šoli), redno sodelujemo na domijadi 
(vsakoletno športno-kulturno srečanje dijaških domov 
Slovenije), obiščemo bližnji gasilski dom, novince sprej-
memo na spoznavnem večeru, se posladkamo na kosta-
njevem pikniku in na novoletni prireditvi (naši gostinci in 
turisti so pravi mojstri), se »bašemo« s krofi na pustni 
prireditvi, s svečano večerjo se poslovimo od dijakov 
zaključnih letnikov itd. 

Prijava in vpis 

Izpolnjeno Prijavnico za sprejem v dijaški dom   

(Obr. PSDD-MŠŠ-1/19 (dobite jo na spletnih straneh 

portala gov.si in e-uprava, v dijaškem domu)       

pošljite na naslov Dijaškega doma Bled.                     

V skladu z razpisom se lahko prijavite le v en dijaški 

dom. 

Oglasite se ali nas pokličite — z veseljem vam bomo 

odgovorili in svetovali. 

Pričakujemo vas in                                                

se veselimo srečanja z vami. 

Kje nas najdete 



Prosti čas... 

Potem ko opravijo svoje učne obveznosti, ostane       

dijakom še dovolj časa za raznovrstne dejavnosti in      

aktivnosti:  organizirana rekreacija v šolski telova-

dnici, možnost treningov streljanja z zračno puško, 

sodelovanje na domskih prireditvah, branje, ogled 

filmov, družabne igre, namizni nogomet, namizni 

tenis, pikado, obisk knjižnice, športne aktivnosti ter 

rekreacija in treningi izven dijaškega doma, delo na 

računalniku itd.  

Na Bledu so idealni pogoji za stik z naravo,       

sprehode (na grad, v sotesko Vintgar, okrog       

Učenje... 

V domu so organizirane učne ure od 16.00 do 17.45. 

To je čas, ki je namenjen učenju oz. pripravi na pouk. 

O obliki učnih ur se  dijaki in dijakinje dogovarjajo z 

vzgojiteljico. (Lahko se učijo v učilnici, sobi, v klubski 

sobi, samostojno, v paru, v manjši skupini...) 

Dijaki in dijakinje svojo matično vzgojiteljico sproti  

obveščajo o učni vsebini, ocenah, morebitnih 

izostankih od pouka.  

Šola... 

Vzgojiteljica redno sodeluje z razredniki, profesorji, 

šolsko svetovalno službo. Udeležuje se konferenc,  

govorilnih ur, sodelujejo tudi pisno oziroma preko  

telefonskih razgovorov in elektronske pošte. 

Starši... 

POZDRAVLJENI! 

 

Dijaški dom pomeni v času šolanja marsikateremu   
srednješolcu in srednješolki drugi dom. 

V njem biva, se uči, spoznava nove ljudi, sklepa  

nova prijateljstva, preživlja svoj prosti čas... 

Morda se jim boš v našem domu pridružil-a tudi ti.                                            

Veseli te bomo. 

V dom sprejemamo dijake in dijakinje srednjih šol. 

V kolikor ostanejo prosta mesta, sprejmemo tudi 

študente in študentke višje šole. 

V domu trenutno deluje ena vzgojna skupina  

dijakov in dijakinj. Za njeno delovanje je odgovorna 

vzgojiteljica kot vodja, svetovalka, mentorica. 

Dom je odprt predvidoma od nedelje od 19.00 do 

petka do 15.00. 

Majhen internat, veliko veselja 

V našem domu je prostora za 44 fantov in deklet,          

ki so ločeni po nadstropjih in razporejeni                         

v štirinajstih sobah oziroma sobah s kopalnicami: 


