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Številka:  6030-1/2021/23 
Datum:  4. 2. 2021  
 
 
Zadeva:  Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju glasbenega šolstva od 

9. 2. 2021 naprej  
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 
 
 
obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek 4. 2. 2021, sprejela spremembe Odloka o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, ki bodo objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Spremembe in dopolnitve odloka se začnejo uporabljati  6. februarja 2021, odlok pa velja do 12. 
februarja 2021. S spremenjenim odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v glasbenih 
šolah, razen za izvedbo individualnega pouka, ki je nujno potreben za nadaljevanje in zaključek 
programa. 
 
To pomeni, da bo od torka, 9. 2. 2021 dalje v prostorih glasbene šole lahko potekal 
individualni pouk za tiste učenke/učence, za katere bo šola presodila, da je izvedba pouka 
v prostorih šole za nemoteno nadaljevanje oziroma zaključevanje njihovega izobraževanja 
nujno potrebna. 
 
Pouk vseh skupinskih predmetov: predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, 
baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre 
bo še naprej potekal na daljavo. Prav tako se nastopi učenka/učencev v prostorih šole ne izvajajo.  
 
Vsi zaposleni, ki bodo od 9. 2. 2021 dalje svoje delo opravljali v prostorih šole in v zadnjih treh 
mesecih niso preboleli Covid-19, so pred začetkom dela upoštevajoč Odredbo o izvajanju 
posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2 za 
osebe ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) dolžni opraviti 
testiranje s hitrim antigenskim testom (HAG). V zvezi z izvedbo testiranja se skladno s 
Protokolom, ki ste ga prejeli z okrožnico 6030-19/2021/10,  obrnite na izvajalca testov v vašem 
lokalnem okolju. Ob tem vas prosimo, da vsi deležniki, ki sodelujejo v šolskem procesu, v največji 
možni meri poznajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki smo vam jih 
podrobno predstavili v okrožnici št. 6030-1/2021/10 z dne 20. 1. 2021.  
 
Še posebej upoštevajte priporočila glede temeljitega zračenja prostorov v skladu z načrtom 
prezračevanja, higiene rok in kašlja ter čiščenja in razkuževanja prostorov. V največji možni meri 
upoštevajte tudi priporočeno medsebojno razdaljo. V skladu s priporočili NIJZ priporočamo, da 
vsi zaposleni in učenci v objektu šole nosijo maske, če je to le mogoče, tudi pri pouku. Z 
upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev okužbe. 
Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi. 
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Podrobnejša navodila v zvezi zagotavljanjem varnega delovnega okolja smo vam predstavili že 
v dosedanjih okrožnicah, in sicer v okrožnici št. 6030-1/2021/10 z dne 20. 1. 2021 in okrožnici št. 
6030-1/2021/14 z dne 22. 1. 2021 in drugih. 
 
Ne glede na prepoved zbiranja ljudi odlok določa tudi izjeme, ko je vstop v šolski prostor možen, 
in sicer za: zaposlene v šolah in posameznike, ki na šoli opravljajo delo na drugi pravni podlagi 
(na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter za člane organov šole. Odlok glasbeni šoli še 
vedno daje pravno podlago tudi za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem 
izobraževanja, in sicer v glasbeno šolo lahko vstopajo učenci v zvezi s pripravo oziroma izvedbo 
programa s korepetitorjem, povezanega z vpisom v program umetniške gimnazije ter za namen 
vadenja instrumenta, če z njim ne razpolagajo doma. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
       Anton Baloh 
               generalni direktor  
             Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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