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Spoštovani starši oz. vzgojni upravičenci!  

Na enem naših starševskih večerov smo že govorili o verjetnosti dolgoročnega izpada 
električne energije in o pripravah nanj. V zvezi s tem vprašanjem je vaš otrok prejel ta dopis, 
ki vsebuje pomembne informacije za vas in vašo družino o ravnanju v primeru izpada 
električne energije. 

Vsi smo v enako težavnem položaju. Prosimo, da otroku stojite ob strani tako, da ostanete 
mirni in pomirite tudi otroka. Izpad električne energije bo minil. Dokler se električni tok ne 
vrne, ostanite po možnosti doma pri otroku in poslušajte radijsko postajo Ö3 in lokalne 
postaje, ki vas bodo obveščale o položaju. Do ponovnega odprtja šole pouka seveda ne bo.  

Ko se bo električni tok vrnil in bodo šole ter prometna sredstva spet delovali, se bomo 
zanesljivo javili glede nadaljnjih informacij o pouku. Prosimo, pošljite otroke v šole šele, ko 
vam bomo posredovali informacije o nadaljnjem ravnanju ob začetku pouka. 

Do takrat vam želimo vse dobro in da vztrajate! 

Vodstvo šole 
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Električni mrk – informacije za starše in vzgojne upravičence 

V primeru daljšega izpada električne energije v več državah bodo takoj izpadli vsi sistemi 
električnega toka, infrastrukture in oskrbe. Nikogar ne morete poklicati ali pisati sporočil, ne 
morete nakupovati, ne morete uporabljati javnih prometnih sredstev, ne domofonov ali 
zvoncev ali dvigal. 

Mrk lahko traja cele dneve, dokler ne bo ponovno vzpostavljena celotna infrastruktura, tudi 
če bo oskrba z električnim tokom spet delovala. Samo radijska postaja Ö3 avstrijskega ORF-a 
bo oddajala pomembna sporočila.  

1. Dijaki/-inje višje gimnazije ali srednjih šol bodo odpuščeni domov v skladu z načrtom o 
odpustu (gl. prilogo) in se bodo odpravili domov.  

2. Če je več otrok neke družine na kampusu, bodo starejši otroci šli po mlajše brate ali 
sestre v izobraževalno ustanovo in vsi otroci te družine bodo šli skupaj domov.   

3. Prosimo, da starši (vzgojni upravičenci) učencev/-k nižje stopnje gimnazije ali srednjih šol 
izpolnijo prilogo, navedeno v nadaljevanju, in jo predajo razredniku/razredničarki tako 
hitro, kot je mogoče.  

Odrezki se natisnejo in shranijo na osrednjem kraju ter bodo uporabljeni, če bo treba.   

[opcijsko dijakinje in dijaki, ki živijo v dijaškem domu] 

1. Dijaki/-inje višje gimnazije ali srednjih šol, katerih bližnji sorodniki prebivajo v kraju šole, 
bodo odpuščeni domov tako hitro, kot je to mogoče v skladu z načrtom o odpustu (gl. 
prilogo).  

2. Starši učencev/-k nižje stopnje gimnazije ali srednjih šol, katerih bližnji sorodniki 
prebivajo v kraju šole, prav tako izpolnijo prilogo in bodo odpuščeni po navedenih 
kriterijih. 

3. Dijaki/-inje nižje in višje stopnje gimnazije in srednjih šol, katerih bližnji sorodniki ne 
prebivajo v kraju šole (v tujini ali v drugi zvezni deželi) in ki še nimajo lastnega 
prometnega sredstva, 
a. ostanejo v dijaškem domu tako dolgo, dokler ne pride kdo po njih, ali 
b. lahko gredo domov s prijatelji, ki prebivajo v kraju šole. 

Prosimo, da prav tako izpolnite prilogo. 
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Priporočamo, da med izpadom električnega toka ostanete doma in poslušate radio (ob 
polnih urah), da pomagate sosedom, da varčno ravnate z vodo in živili in da skrbno zapirate 
odpadne vreče oz. kontejnerje, da preprečite morebitno kontaminacijo. 
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BEILAGE Blackout – Entlassungsmanagement /PRILOGA Izpad električne energije – 
upravljanje odpusta otrok 

Zuname/priimek: ______________________ Vorname /ime: ______________________ 
Klasse /razred: ____ 

Geschwisterkind(er) am Campus /bratje ali sestre na kampusu: o Ja/da          o Nein/ne          
Wenn ja wo? /Če je odgovor pritrdilen, kje? ____- 

(Lebensmittel-) Allergien /alergije (na živila): 
____________________________________________________ 

Mein Kind darf / wird im Falles eines Blackouts /Moj otrok sme / bo v primeru izpada 
električne energije … (bitte Zutreffendes ankreuzen)/(prosimo, prečrtajte ustrezno) 

o o alleine nachhause gehen /šel sam domov. 
o o mit seinen Geschwistern /šel domov z bratom/s sestro – ohne Begleitung eines/r 

Erwachsenen nachhause gehen /brez spremstva odrasle osebe. 
o o von einem/r Erziehungsberechtigten zeitnah abgeholt /šel domov v spremstvu 

vzgojnega upravičenca, ki bo prišel kmalu.  
o o im Internat bleiben /ostal v dijaškem domu. 
o o mit folgendem/r Schüler:in bzw. folgender Familie mitgehen:/šel z dijakom/-injo oz. 

družino, navedenim/-o v nadaljevanju: 

____________________________________________________Klasse/razred:____________ 

Ich habe die Informationen, wie im Falle eines Blackouts im [Schulname] gehandelt wird, 
gelesen und zur Kenntnis genommen. /Prebral/-a sem informacije, kako je treba ravnati v 
primeru izpada električne energije v šoli [ime šole], in jih vzel/-a na znanje. 

________________________________________________________________________ 

Datum Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten/Datum in podpis vzgojnega 
upravičenca/-ke:  


