
 

               Ljubljana, 15. 10. 2020 

 

Spoštovani dijaki in starši! 

 

Šolsko leto 2020/21 se je začelo optimistično in uspešno. V skladu z določili nam je uspelo upoštevati 

preventivne ukrepe, kar je razvidno tudi iz zelo nizkega procenta okužb v našem dijaškem domu (0,3%). 

Kljub prilagoditvam  smo uspeli ohranjati pozitivno vzdušje in dijakom nuditi podporno učno in socialno 

okolje. 

Kot ste že seznanjeni iz javnih sredstev obveščanja, je Vlada RS, z dnem, 14. 10. 2020 odločila, da bo 

pouk v srednjih šolah, od 19. 10. 2020 - 25. 10. 2020, potekal na daljavo. Teden za tem, od 26. 10. 

2020 do 30. 10. 2020, pa so jesenske počitnice.  

V skladu z odredbo vlade bodo pri obračunu oskrbnine za mesec oktober, za obdobje, ko poteka pouk 

na daljavo, poleg stroškov prehrane, odšteti tudi režijski stroški.  

Povsem mogoče je, da bo po tem obdobju ukrep podaljšan ali spremenjen v C model in se bodo dijaki 

v šole in dom vrnili še kasneje oz. izmenično. Tega za zdaj še ne moremo predvideti, zato svetujemo: 

- da dijaki pred odhodom domov sobe pospravite in počistite ter odnesete svojo posteljnino, 

- v kolikor je to mogoče, odnesite domov tudi vse preostale osebne stvari, 

- če je le možno, pridite po dijake starši, saj bodo imeli tokrat več prtljage kot običajno.   

Dijake, ki doma nimate ustreznih pogojev za šolanje na daljavo naprošamo, da to sporočite svojemu 

vzgojitelju. V tem primeru bomo v dijaškem domu zagotovili nadomestno namestitev. Vzgojitelji bodo 

dijakom in staršem na voljo tudi v času izvajanja pouka na daljavo, preko elektronske pošte in ostalih 

komunikacijskih kanalov. 

 

Zaposleni v domu se zavedamo, da je trenutna epidemiološka slika lahko razlog za povečano skrb, 

vendar trdno verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli 

izboljšati epidemiološko sliko in se v najkrajšem času ponovno vrnili v šolske klopi in dijaški dom.  

Želimo vam, da ta čas, kljub vsemu, lepo in mirno preživite ter, da ostanete zdravi.  
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