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NAČRT ZAGOTAVLJANJA DELOVANJA ZAVODA GLASBENE ŠOLE SLOVENSKE KONJICE V ČASU 
IZVAJANJA UKREPA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V ŠOLAH  

(od 16. 3. 2020  do  31. 3. 2020 oz. do preklica) 

 

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni CoVID-19 se na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije št. 18100-7-2020-2 ter Odredbe ministra za zdravje 12. 3. 2020 prične izvajati 
ukrep začasne prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

V prostorih Glasbene šole Slovenske Konjice se skladno z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ) od ponedeljka, 16. 3. 2020 do nadaljnjega vzgojno-izobraževalna dejavnost 
začasno ne bo izvajala. 

Vsi zaposleni, ki so zdravi in se lahko prosto gibljejo, izvajajo svoje delovne obveznosti v skladu z 
organizacijo dela, kot jo določi ravnatelj. V času, ko je glasbena šola zaprta za učence, se ne 
uporabljajo določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki se nanašajo na trajanje pouka, 
urnik in pouka proste dneve. Način in roke za izpolnitev izobraževalnega programa bo MIZŠ sporočilo, 
ko bo znano, koliko časa bo trajal začasni ukrep prekinitve vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

Od 16. 3. 2020  do  22. 3. 2020 veljajo naslednja navodila: 

- Na podlagi 50. člena KPVIZ so vsi delavci šole odsotni z dela v trajanju 5 delovnih dni, zaradi 
naravne nesreče pojava nalezljive človeške bolezni; v tem času so zaposleni upravičeni do 
nadomestila plače v višini 100% (kot če bi delali). 
 

Od 23. 3. 2020  do  31. 3. 2020 oz. do preklica veljajo naslednja navodila: 

- Strokovnim delavcem (učiteljem), se delovni čas razporedi tako, da v času trajanja ukrepa 
nimajo delovne obveznosti (podobno kot za čas počitnic); posledično se nadomeščanja opra-
vijo v času, ko se bo pouk zopet pričel izvajati. 

- Strokovni delavec od tega tedna naprej uveljavlja podpisano soglasje o delu izven zavoda 
(glede na delež zaposlitve), ure evidentira v prisotnosti na delu (eGlasbenaŠola). 

- Pedagoški delavci čimprej vzpostavijo vse pogoje izobraževanja na daljavo od doma. S pe-
dagoškim procesom začnejo takoj, ko so za to zagotovljeni vsi pogoji. Pedagoški proces 
natančno evidentirajo v aplikaciji eGlasbenaŠola. Izpeljane ure se štejejo v končno ralizacijo 
pedagoškega procesa. 

- Tehnični in administrativni del zaposlenih opravlja delo v dogovoru z ravnateljem oz. se up-
oštevajo sprotna navodila MIZŠ.  
 

Vsi zapisi v tem dokumentu predstavljajo začasen ukrep in se lahko spreminjajo glede na potrebe po 
zagotavljanju delovanja zavoda ter glede na aktualna priporočila, smernice državnih organov in 
organizacij. O vseh nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali. 

Slovenske Konjice, 13.3.2020                                                                             Branimir Klevže, ravnatelj
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