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Spoštovana ministrica gospa Simona Kustec! 
 
Na vas se obračamo, ker menimo, da se morajo naši otroci in mladostniki v najkrajšem možnem času 
vrniti v srednješolske klopi. S prelaganjem odgovornosti in odločitve, kdaj in ali naj bi se to sploh zgodilo, 
ste odgovorni izgubili dragocene dneve, ko bi bila vrnitev v šole še razumna.  
 
Dijaki so se na novo situacijo šolanja od doma odzvali zelo različno. Nekateri med njimi po zadnjih 
raziskavah doživljajo tesnobo, dolgčas, negotovost in osamljenost. Mnogim zelo popuščata tudi 
koncentracija in volja do dela. S tem izgubljajo prepotreben čas, ko bi bilo treba pridobljeno znanje še 
utrditi in preveriti. Za natančnejšo evalvacijo učinkovitosti dosedanjega načina poučevanja in pripravo 
na morebitni drugi val ter ponovno šolanje od doma bi bila vrnitev v šolske klopi pred počitnicami za 
strokovne delavce pomemben vir informacij. 
 
S svojim položajem predstavljate varuhinjo omenjene skupine otrok in mladostnikov in jo morate 
zaščititi. Starši vas prosimo, da prevzamete odgovornost za te mladostnike in vplivate na NIJZ, da pri 
vračanju dijakov v šole in posledično v dijaške domove naredi izjemo za normalno delovanje omenjenih 
inštitucij. Zahteva NIJZ po enem dijaku v sobi v dijaškem domu je nerazumna ovira za normalno delovanje 
vseh srednjih šol. V osnovnih šolah v razredih po novem ni več omejitev, kar pomeni, da učenci sedijo 
skupaj. Torej bi tudi dijaki v dijaških domovih lahko bivali skupaj v eni sobi. 
 
Pravite, da v času mature dijaki in dijakinje preostalih letnikov izobraževalni proces običajno izvajajo 
izven šole, da imajo maturantke in maturanti dovolj prostora in miru. Srednje šole imajo mnogoletne 
izkušnje z organizacijo takšnega pouka in tudi to ne bi smela biti ovira. 
 
V zadnjih dneh smo dobili s strani vlade pozitivna sporočila glede uspešnosti premagovanja epidemije in 
nova sproščanja ukrepov. Življenje se vrača v normalo, dijaki pa ostajajo pozabljeni in  medtem zgubljajo 
dragocene dni in mesece ter nova nepozabna doživetja. Ko si mlad, so dva ali trije meseci osamitve lahko 
neskončno dolgi. Odgovorni od mladostnikov neutemeljeno pričakujete, da bodo z razumevanjem in 
brez posledic sprejeli šest mesecev šolanja brez sošolcev in šolske rutine. 
 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in pomoč in vas lepo pozdravljamo. 
 

Alenka Šenk Erpič, 
predsednica sveta staršev Gimnazije Novo 
mesto 

 


