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OBVESTILO O IZVAJANJU POUKA NA MATIČNI ŠOLI SLOVENSKE KONJICE 

ZA ČAS SANACIJE OŠ POD GORO (predvidoma do konca šolskega leta) 

 

Spoštovani,  

 

obveščamo Vas, da bo pouk v času sanacije starega dela OŠ Pod goro, nad katerim tudi mi izvajamo 

pouk delno spremenjen.  

 

1. Vhod v šolo je nespremenjen (iz strani športne dvorane). 

 

2. Pouk nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice poteka na 

isti lokaciji, tako kot do sedaj.  

Opomba:  

Po prvem tednu pouka po zimskih počitnicah bomo ugotovili, če bo potrebna tudi sprememba 

urnikov, saj otroci prve triade OŠ Pod goro pridejo k pouku iz lokacije starega vrtca. Starše 

naprošamo, da poskušajo sami urediti spremstvo, če je le to mogoče. Če bo potrebno, naj se 

pogovorijo z učiteljem predmeta za spremembo urnika, je pa potrebno biti pazljiv na urnik 

nauka o glasbi. Če tudi to ne bo šlo, bo šola poskušala urediti spremstvo, tako kot je to urejeno 

z OŠ Ob Dravinji. 

 

3. Pisarna tajništva je nespremenjena in deluje tako kot do sedaj. 

 

4. Pisarna ravnatelja, zbornica, baletna dvorana in sanitariji so zaprti. Ravno tako je zaprt prehod 

preko mostovža na drugo stran šole. Učenci in delavci šole bomo po dogovoru uporabljali 

sanitarije na OŠ Pod goro (v delu, ki ga ne prenavljajo). 

 

5. Pouk baleta in plesne pripravnice bomo izvajali na odru Kulturnega doma Slovenske Konjice in 

občasno v Koncertni dvorni naše šole. Za mesec februar in marec ste starši že prejeli obvestilo, 

za naprej Vas bomo obvestili  konec meseca marca. 

 

 

                                                                    

                                                       

GLASBENA ŠOLA Slovenske Konjice 
Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice 
tel.: 03 759 39 03   

e-mail: info@gsslovenskekonjice.si 

spletna stran: www.gsslovenskekonjice.si 

https://www.facebook.com/glasbena.sola.slov.konjice/ 

https://www.facebook.com/glasbena.sola.slov.konjice/


2 
 

6. Prehod v učilnice na drugo stran šole je urejen preko Koncertne dvorane. Pouk v Koncertni 

dvorani bo potekal kljub prehodu.  Učence prosimo, da so pri prehodu skozi dvorano čim manj 

moteči. 

 

7. Na strani cerkve je zaprta knjižnica in učilnica klavirja št. 9 (Vesna Govedič, Maja Kastratovik). 

Učiteljici bodo poučevali v drugih učilnicah na tej strani šole, o spremembah bodo same 

obvestile učence. 

 

8. Pouk v vseh ostalih učilnicah na strani cerkve ni spremenjen.  

 

9. Ravnatelj bo poučeval v hišnikovem kabinetu. Pouk šolskega pihalnega orkestra bo 

predvidoma potekal v koncertni dvorani, kot do sedaj. O morebitnih  spremembah pouka 

orkestra bodo učenci pravočasno obveščeni.    

 

10. Koncerti in nastopi v koncertni dvorani potekajo predvidoma nespremenjeno. O morebitnih 

spremembah Vas bomo sproti obveščali. 

 

Vse morebitne težave, ki jih verjetno v tem času ne bo manjkalo, bomo reševali sproti.  Potrudili se 

bomo po najboljših močeh in poiskali za vse nas najboljšo možno rešitev.  

Opomba:  

V primeru prevelikega hrupa in posledično nezmožnosti izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa, bo 

potrebno poiskati druge rešitve, ki pa zaradi narave našega dela predvsem iz vidika logistike niso najbolj 

primerne (pouk na večih različnih lokacijah, ki pa so tudi že dogovorjene). 

 

 

Najlepša hvala za razumevanje. 

 

Slovenske Konjice. 3.2.2023                                                                                 Branimir Klevže, ravnatelj 

 

 

 

Kontakti: 

Tajništvo šole: info@gsslovenskekonjice.si, 03 759 39 03 

Branimir Klevže, ravnatelj: branimir.klevze@gsslovenskekonjice.si, 031 673 404 
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