
 

 

 

Spoštovani dijaki in starši, 

 

v sredo, 1. 9. 2021, začenjamo z novim šolskim letom. Pouk bomo izvajali po modelu B, kar 

pomeni: pouk se izvaja v šolskih prostorih, obvezna je uporaba zaščitne maske (razen pri pouku 

športne vzgoje), razkuževanje rok, medosebna razdalja, zračenje prostorov.  

 

 

PRIHOD V ŠOLO IN POUK 

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Dijaki pridete v 

šolo po naslednjem razporedu: 

 

Razred Učilnica  Ura  Razrednik/čarka 

1. a 15 9.00 Masterl (Dragovan) 

1. c + 1. d 16 9.00 Gregorčič Markovič (Šilc) 

2. a 23 8.30 Novak  

2. b 24 8.30 Adamič Varga 

2. c 13 8.30 Murn  

2. d 5 8.30 Delač  

3. a 11 8.10 Škof  

3. b 12 8.10 Mesojedec Behin 

3. c 17 8.10 Potisk  

3. d 3 8.10 Dedo Lale 

4. a 26 7.50 Nina Papež  

4. b 25 7.50 Bončina  

4. d 6 7.50 Oražem  

 

 

Razred Učilnica  Ura  Razrednik/čarka 

1. MIZ + OKO + PRO 2 8.30 Markelj  

1. OBL 4 8.30 Kaplan  

2. OKO + PRO 9 8.00 Devjak  

2. MIZ 3 8.00 Marinč  

2. OBL 3 9.30 Marinč  

3. MIZ + OKO + PRO 8 8.00 Šalehar 

4. ET (PTI) 10 9.00 Marolt (Recek)  

5. ET (PTI) 5 9.00 Pavlič  (Recek) 

 

Dijake vseh letnikov bodo pri vhodu v šolo počakali razredniki. 

 

SAMOSTESTIRANJE 

Od 1. septembra naprej je določeno samotestiranje dijakov s hitrim antigenskim testom, ki ga 

dijaki izvajate doma. Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih in je 

brezplačno. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijaki oz. starši ali 

zakoniti zastopniki pridobite v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Samotestiranja ne izvajate dijaki, ki ste preboleli covid-19 in od začetka simptomov bolezni ni 

minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki ste bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti covid-

19 minilo manj kot devet mesecev. Pogoj za samotestiranje doma je, da se počutite zdravi in 



 

brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru pozitivnega rezultata testa pri 

samotestiranju dijaki oz. starši nemudoma obvestite izbranega osebnega zdravnika zaradi 

testiranja s testom PCR. Dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do 

prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji. O pozitivnem rezultatu testa PCR 

dijaki oz. starši obvestite ravnatelja šole. 

 

POGOJ PCT 

Pogoj PCT (pogoj prebolevnosti, cepljenosti, testiranja) morajo izpolnjevati tudi vse druge 

osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.  

 

MALICA 

V novem šolskem letu bo šolsko malico zagotavljal nov ponudnik malice, podjetje Slorest. 

Dnevno bo na voljo sedem različnih menijev. Prvi šolski dan vas bo pričakala suha malica, 

naslednje dni pa raznolika topla, sadna, solatna in suha malica. Menije boste izbirali preko 

eAsistenta. Prvi jedilniki so že objavljeni, oglejte si jih in si izberite meni.  

 

SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA 

Dijaki vozači si subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem ali železniškem 

prometu lahko v celoti uredite elektronsko, brez obiska prodajnega mesta (dodatna navodila so 

priložena).  

 

UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Razpored prevzema učbenikov: 

 

Sreda, 1. 9. 2021 

7.30 – 7.45 4. a 

8.00 – 8.30 4. b 

8.45 – 9.15 4. d 

 

Četrtek, 2. 9. 2021 

7.30 – 8.00 3. c 

8.15 – 8.30 3. d 

8.45 – 9.15 2. d 

 

Petek, 3. 9. 2021 

7.15 – 7.30 2. c 

7.45 – 8.15 2. a 

8.30 – 8.45 2. b 

9.00 – 9.15 1. d 

9.30 – 10.00 1. c 

10.45 – 11.15 1. a 

 

Dijaki 3. a GIM, 3. b GIM, 1. MIZ/OKO/PRO, 2. MIZ/OKO/PRO, 3. MIZ/OKO/PRO, 4. in 5. 

ET (PTI) ter 1. in 2. OBL boste o datumu in uri prevzema učbenikov obveščeni prvi šolski dan 

v šoli.  

Prevzem učbenikov je možen le s potrdilom o plačanem 1. obroku izposojevalnice.  

 

 

 


