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Rogaška Slatina, 14. 5. 2020 

Obvestilo domskim dijakom in njihovim staršem o ponovnem odprtju 
dijaškega doma 

 
Spoštovani domski dijaki in starši! 

V nedeljo, 17. maja 2020, se od 18.00 dalje znova odpira dijaški dom. Pod posebnimi pogoji bo 
omogočeno bivanje dijakom zaključnih letnikov, dijakom, ki potrebujejo učno pomoč ali morajo 
opraviti še praktični del izobraževanja.  

Bivanje v dijaškem domu je možno zgolj po predhodni prijavi.  

V prilogi k temu obvestilu vam pošiljamo:  

 pravila za zagotavljanje kontinuiranega dela v dijaškem domu ŠCRS v času virusa COVID-19, ki 
so usmerjena v preprečevanje okužbe s COVID-19; njihovo dosledno spoštovanje je pogoj za 
bivanje v dijaškem domu,   

 ter izjavo o tem, da ste zdravi in da v zadnjih 14 dneh niste bili v stiku z okuženo osebo.  

Prosimo, da ob prihodu v dijaški dom obvezno s seboj prinesete oba dokumenta: polnoletni dijaki ju 
podpišete sami, v imenu mladoletnih dijakov pa ju podpišejo vaši starši.  

Zagotovili vam bomo, da bo vsak dijak nastanjen v svojo sobo. Zaradi posebnih higienskih ukrepov 
vas naprošamo, da si prinesete svojo posteljnino. Tudi vse ostale potrebščine (za šolo in dom) si 
prinesite s seboj, saj je izmenjava pripomočkov, učbenikov ipd. odsvetovana.  

V času bivanja v dijaškem domu bo poskrbljeno za prehrano kot običajno. 

Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bo delo in življenje v dijaškem domu  potekalo čim bolj ustaljeno 
in nemoteče. Od dijakov, ki boste bivali v dijaškem domu pa pričakujemo, da boste s strpnostjo, 
zrelostjo in upoštevanjem navodil prispevali, da uspešno prebrodimo to krizno obdobje. S skupnimi 
močmi bomo uspeli uresničiti naše cilje. 

Za vse morebitne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu jernej.lakner@scrs.si ali med 
11.00 in 17.00 uro na tel. številko 03/818 20 29. 

Ostanite zdravi! 

Vodja DD ŠCRS        Ravnateljica ŠCRS 
mag. Jernej Lakner in        mag. Dubravka Berc Prah 
zaposleni v dijaškem domu 
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