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Prihod in namestitev 

Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 3. julija 

2022, od 15.00 naprej. Informativni sestanek za starše/spremljevalce dijakov in dijake, ki bivajo v di-

jaškem domu, bo ob 19.00 v Dijaškem domu Bežigrad. Večerja za dijake bo po sestanku.  

 

 

Kako priti do dijaškega doma? 

Z letališča Jožeta Pučnika: Vožnja z letališča do centra Ljubljane traja približno 45 minut (30 km). Če se 

boste z letališča v Ljubljano pripeljali s taksijem, boste plačali okoli 40 EUR, z avtobusom pa 5 EUR. 

Avtobus vozi vsako uro. 

Z glavne železniške ali avtobusne postaje v Ljubljani: taksi z glavne železniške ali avtobusne postaje v 

Ljubljani do Dijaškega doma Bežigrad stane približno 5 EUR (npr. taksi Laguna: 080 1117,  

taksi Metro: 080 1190). 

V bližino Dijaškega doma Bežigrad in  Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana vas pripeljejo 

mestni avtobusi 6, 8, 11 (izstopna postaja Mercator) oziroma 20 (izstopna postaja Kardeljeva 

ploščad). Za prevoz z mestnim avtobusom potrebujete kartico Urbana, ki jo kupite v trafiki, v trafiki 

nanjo naložite tudi denar. Cena ene vožnje je 1,30 EUR.  

Namestitev: Spali boste v dvoposteljnih oziroma troposteljnih sobah. Vsaka soba ima svojo 

kopalnico, dijaki in dijakinje so ločeni med seboj. Posteljnino in brisačo za osebno higieno priskrbi 

dijaški dom. Na voljo je tudi pralnica s pralnim strojem in sušilcem.  

V Dijaškem domu velja hišni red, ki se ga morate držati. Hišni red prepoveduje kajenje, posedovanje 

in pitje alkohola ter zahteva tišino po 22. uri. Ob odhodu bomo preverili, v kakšnem stanju ste 
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zapustili prostore v dijaškem domu. Če boste sobo pustili neurejeno, nasmeteno in poškodovano, 

bomo zaračunali 50 EUR za čiščenje.  

Če boste kršili hišni in šolski red, boste morali predčasno zapustiti mladinsko poletno šolo. Če ste 

štipendist, boste morali v tem primeru vrniti štipendijo.  

Najprimernejši čas za sprejemanje telefonskih klicev v recepciji doma je med 13. in 14. uro in med 19. 

in 22. uro: +386 (0)1 5340 061. 

Prehrana: V Dijaškem domu boste imeli polni penzion (zajtrk, kosilo in večerjo). Prvi obrok bo večerja 

v nedeljo, 3. julija, zadnji pa kosilo v petek, 15. julija.  

V Dijaškem domu Bežigrad se lahko prehranjujete tudi udeleženci Mladinske poletne šole, ki 

stanujete pri sorodnikih. K obroku se morate prijaviti en dan prej ali zjutraj na recepciji dijaškega 

doma. 

 

 

 

 

 

Odhod: Svoj odhod načrtujte tako, da boste Dijaški dom zapustili v petek (15. julija) po zaključku 

tečaja. 

Jezikovni tečaj 

V ponedeljek, 4. julija 2022, se bo tečaj začel z otvoritveno slovesnostjo, ki bo ob 8.30 v dvorani 

Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, potem se bomo razdelili v skupine in začeli s 

poukom. Ob 13.00 bo kosilo, popoldne pa ogled Ljubljane.  

Pouk bo potekal vsak dan od 9.00 do 12.30 na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana na 

Kardeljevi ploščadi 28a, ki je v bližini Dijaškega doma Bežigrad.  

 

Spremstvo 

Vsak dan od 13.00 do 22.00 bodo za vas skrbeli asistenti Mladinske poletne šole, od 22.00 do jutra pa 

nočni dežurni. V domu so vam na voljo športni rekviziti, telovadnica in igrišča.  

V center Ljubljane boste lahko odhajali samo v spremstvu asistentov, kadar se boste tako dogovorili. 

Stroške prevoza pa boste morali kriti sami. 

7.00–8.30 zajtrk 4 EUR 

12.30–14.00 kosilo 7 EUR 

18.00–19.30 večerja 6 EUR 



Kaj vzeti na poletno šolo? 

1) Obleka in obutev: 

- obleka za 14 dni bivanja (oblačila za toplo in hladno vreme) 

- kopalke in kopalna brisača 

- športni čevlji, primerni za daljšo hojo 

- poletna obutev, copati 

2) Drugo: 

- dežnik 

- manjši nahrbtnik, plastenka za pijačo 

- zvezek, pisalo, mapa (registrator) na dve luknji za vlaganje učnega gradiva 

- zaščita proti soncu (pokrivalo, krema za sončenje) 

- sredstvo proti klopom 

 

3) Dokazilo o zdravstvenem zavarovanju: 

Udeleženci mladinske poletne šole niso posebej zdravstveno in nezgodno zavarovani, zato vas 

prosimo, da pred odhodom v Slovenijo v državi stalnega bivališča uredite zdravstveno zavarovanje 

(npr: zavarovanje Corris, Elvia, evropska kartica zdravstvenega zavarovanja …). Potrdilo boste oddali 

organizatorju Mladinske poletne šole ob prihodu. 
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Spremljevalni program 
 

Popoldne in med vikendom bodo za vas organizirane različne kulturne, športne in zabavne dejavnosti ter izleti (glej 

spremljevalni program). Pri tem vas bodo spremljali asistenti in asistentke Mladinske poletne šole. Upamo, da boste uživali! 

nedelja, 3. 7. nedelja, 10. 7. 

od 15.00 
Prihod udeležencev, ki stanujejo v DDB 
19.00 
Sestanek s starši, predstavniki skupin (DDB) 

Izlet na Primorsko  

ponedeljek, 4. 7. ponedeljek, 11. 7. 

8.30 
Otvoritev (dvorana SVŠGUGL) 
9.30-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
15.00  
Ogled Ljubljane  
20.00 
Spoznavni večer (DDB) 

9.00-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
15.00  
Ponedeljkove delavnice (DDB)  
20.00 
Sprehod v mesto  

torek, 5. 7. torek, 12. 7. 

9.00-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
14.00 
Pohod na Šmarno goro  
19.00  
Ogled slovenskega filma (dvorana SVŠGUGL)  

9.00-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
14.30 
Popoldne v BTC-ju 
20.00 
Družabni večer (DDB) 

sreda, 6. 7. sreda, 13. 7. 

9.00-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
14.30 
Kopanje  
20.00 
Impro liga večer (DDB) 

9.00-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
14.30 
Turnir v odbojki/nogometu (SVŠGUGL) 
20.00  
Nastop slovenskih dijakov iz Argentine  (dvorana SVŠGUGL) 

četrtek, 7. 7. četrtek, 14. 7. 

9.00-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
14.00 
Izlet na Bled 
20.00 
Družabni večer (DDB) 

9.00-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
14.30 
Obisk ZOO Ljubljana 
20.00 
Zaključni večer (DDB) 

petek, 8. 7. petek, 15. 7. 

9.00-12.30 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
14.30 
Popoldne v Ljubljani  
20.00  
Slovenski večer  (DDB)  

9.00-12.00 
Jezikovni tečaj (SVŠGUGL) 
12.00 
Zaključek MPŠ s starši udeležencev: predstavitev skupin in 
podelitev potrdil (dvorana SVŠGUGL) 

sobota, 9. 7.  

Izlet na Gorenjsko   

Pridržujemo si pravico do spremembe programa! 

SVŠGL = Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, DDB = Dijaški dom Bežigrad, MPŠ = Mladinska poletna šola 


