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1. PODATKI O ŠOLI IN PRIKAZ ORGANIZACIJE 
 

USTANOVITEV 
 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140 člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 19. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/95) je Svet Mestne občine Velenje, na svoji 26. seji, dne 20. 
maja 1997 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski 
Velenje. 
Zavod ima organizirano glasbeno izobraževanje v: 
- matični šoli v Velenju 
- dislociranem oddelku glasbene šole v Šoštanju 
- dislociranem oddelku glasbene šole v Šmartnem ob Paki. 
 

ORGANI ZAVODA 

SVET ZAVODA 
Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov 
staršev in petih predstavnikov kolektiva: 

 predstavniki ustanovitelja - Silvija Pirtovšek, Maja Hribar in Milena Pečovnik. 
 predstavniki staršev - Marta Brunšek Strašek, Franjo Cesarec in Tanja Verboten. 
 predstavniki delavcev Glasbene šole Velenje - Sonja Beriša, Jelka Hrovat, Jerneja Mastnak Vesel, 

Davor Plamberger in Špela Zamrnik. 
Predsednica sveta šole je Sonja Beriša, njen namestnik pa Franjo Cesarec. 
 

RAVNATELJ 
Ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski je Boris Štih. Pomočnika ravnatelja sta Matjaž Emeršič in Rok 
Volk. 
 

SVET STARŠEV 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje Svet staršev (ZOFVI 66. člen). 
Svet staršev je po zakonu (ZOFVI 66. člen) sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 
predstavnika: 

 oddelek za inštrumente s strunami: Vanja Govek in Mateja Regvat. 
 oddelek za pihala, trobila in tolkala: Marta Brunšek Strašek in Franjo Cesarec. 
 oddelek za inštrumente s tipkami: Tanja Verboten in Sašo Šonc. 
 oddelek za nauk o glasbi, petje in ples: Ona Čepaityte Gams in Jože Poznič. 

 

Predsednik sveta staršev je Franjo Cesarec, njegova namestnica pa Tanja Verboten. 
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VODJE STROKOVNIH AKTIVOV 
 

Kitara, citre, harfa: Tadej Žibrat Pihala: Lovro Vrzelak  
Godala: Peter Napret  Trobila: Mitja Škorjanc 
Klavir: Nina Verboten Tolkala: Janez Marin 
Orgle in čembalo: Barbara De Costa  Teoretiki sred. stopnje: Urška Šramel Vučina 
Harmonika: Mojca Volavšek NGL, ples, zbori: Jerica Žgeč 
Petje: Gordana Hleb Oddelek Šoštanj: Urban Meža 
  Oddelek Šmartno ob Paki: Fia Selič 

 

 
UČITELJI GLASBENE ŠOLE FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE 
 

 Beriša Sonja - harmonika, komorna igra 
 Berke Neva - flavta, komorna igra 
 Blejwas Joanna - kljunasta flavta, saksofon, komorna igra 
 Brizani Bernardo - violončelo 
 Čas Valentina - klavir, korepeticije 
 De Costa Barbara - orgle, čembalo, klavir, komorna igra 
 Drovenik Adamec Tjaša - orgle (srednja stopnja) 
 Emeršič Matjaž - klarinet, komorna igra, kljunasta flavta, pomočnik ravnatelja 
 Glavač Andreja - glasbena pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio I, solfeggio II,  

kljunasta flavta, korepeticije 
 Gojkošek Luka - orgle, klavir 
 Golež Gruden Andreja - orgle, klavir, komorna igra 
 Gombač Tamara - violončelo, komorna igra 
 Goršič Ernst Alenka - flavta, komorna igra 
 Gošnik Vovk Manja - klavir, komorna igra, otroški pevski zbor 
 Grebenšek Jerneja - klavir 
 Gregorc David - klarinet 
 Guček Tomaž - diatonična harmonika 
 Hleb Gordana - petje 
 Hočevar Monika - violončelo, komorna igra 
 Hrovat Jelka - klavir 
 Ivanovič Ines - klavir, korepeticije 
 Jan David - nauk o glasbi, solfeggio I, solfeggio II 
 Kokovnik Izidor - harmonika, diatonična harmonika 
 Koren Danica - violina 
 Koren Miha - kontrabas 
 Krajnc Štih Monika - kitara, kitarski orkester, komorna igra 
 Kranjc Primož - harmonika 
 Lajlar Rok - kitara 
 Lojen Tomaž - tolkala, komorna igra 
 Marin Janez - tolkala, pihalni orkester 
 Marinšek Jernej - flavta 
 Mesarec Boštjan - klarinet, kljunasta flavta, komorna igra 
 Meža Urban - kitara, vodja oddelka Šoštanj 
 Mlinar Marin Sanja - klavir, korepeticije 
 Mohorič Andreja - glasbena pripravnica, solfeggio I, nauk o glasbi - balet,  

violina, komorna igra, mlajši godalni orkester 
 Mohorič Naja - harfa, komorna igra 
 Napret Peter - citre, violina, komorna igra, citrarski ansambel 
 Petrej Tanja - oboa, kljunasta flavta, komorna igra 
 Pincolič Janez - fagot, kljunasta flavta, komorna igra 
 Pintar Teja - kitara 
 Plamberger Davor - tolkala, komorna igra 
 Plamberger Gregor - tolkala 
 Plazl Tea - klavir, korepeticije, komorna igra, mladinski pevski zbor 
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 Podpečan Alenka - solfeggio,  
Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje (srednja stopnja) 

 Podpečan Anja - flavta 
 Ponebšek Maja - balet, plesna pripravnica, baletni vrtec 
 Potočnik Janko - petje, komorna igra 
 Ravnikar Zabukovšek Anja - violončelo 
 Rosec Anja - klavir, korepeticije, komorna igra 
 Rotovnik Blanka - glasbena pripravnica, nauk o glasbi 
 Selič Fia - vodja oddelka Šmartno ob Paki, klavir, korepeticije 
 Serdar Aleksandar - klavir (srednja stopnja) 
 Slakan Tilen - glasbeni stavek (srednja stopnja) 
 Slatinek Sara - klavir, korepeticije 
 Srebernjak Jerneja - violina, komorna igra 
 Šehić Urška - harmonika, diatonična harmonika 
 Škorjanc Mitja - tuba, bariton 
 Šnofl Timotej - rog 
 Špec David - kljunasta flavta, evfonij, trobenta, rog, bariton, komorna igra 
 Špec Jasmina - viola, violina, komorna igra 
 Šramel Vučina Urška - zgodovina glasbe (srednja stopnja) 
 Štih Boris - ravnatelj, kitara 
 Štih Zmago - harmonika, diatonična harmonika 
 Šuligoj Janez - kljunasta flavta, trobenta, rog, pozavna, tuba,  

bariton, evfonij, komorna igra, Big band, Orffova skupina 
 Šumečnik Katja - harfa, komorna igra 
 Šumečnik Miran - rog, pozavna, tuba, bariton, simfonični - godalni orkester,  

mladinski pihalni orkester oddelka Šoštanj 
 Tkavc Damir - trobenta, bariton, komorna igra, kljunasta flavta 
 Topolovec Gorazd - saksofon, kljunasta flavta 
 Ulaga Neža - orgle, klavir 
 Ulokina Margarita - violina, komorna igra 
 Ulokina Olga - solfeggio, korepeticije 
 Ulokin Igor - violina 
 Ušen Tkalčec Mojca - flavta, piccolo 
 Vehovec Matjaž - nauk o glasbi, solfeggio I, solfeggio II 
 Vehovec Monika - klavir 
 Vehovec Pascal - klavir, korepeticije 
 Verboten Nina - klavir, korepeticije, komorna igra 
 Volavšek Mojca - harmonika, harmonikarski orkester, komorna igra 
 Volk Rok, saksofon, kljunasta flavta, pomočnik ravnatelja 
 Vollmaier Sašo - klavir, korepeticije 
 Vrzelak Lovro - klarinet, kljunasta flavta, komorna igra, mlajši pihalni orkester 
 Zajc Smolčnik Ana - flavta, komorna igra 
 Zamrnik Špela - flavta, komorna igra 
 Zapušek Ema - orgle, klavir, komorna igra 
 Železnik Matjaž - nauk o glasbi, sintetizator 
 Ževart Pavšek Nataša - predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica,  

nauk o glasbi, solfeggio I 
 Žgeč Jerica - predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica,  

nauk o glasbi, violončelo, komorna igra 
 Žibrat Tadej - kitara 
 Žličar Marin Katja - klavir 
 Žličar Nikolaj - korepeticije 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 
Knjižnica se nahaja v osrednjem delu šole. Vsebuje tiskane, zvočne, slikovne in elektronske  zapise.  
V knjižnici poteka prezenčna izposoja (v čitalnici) in izposoja na dom, za uporabnike pa so na razpolago 
računalniki z internetno povezavo. 
 
Odpiralni čas šolske knjižnice: 
 

Ponedeljek 10.00 – 18.00 
Torek 10.00 – 17.00 
Sreda 10.00 – 16.00 
Četrtek 10.00 – 18.00 
Pe tek  12.00 – 16.00 

 

2. PREDSTAVITEV PROGRAMA 
 

OSNOVNA STOPNJA 
 

 

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 
V predšolsko glasbeno vzgojo se vključijo otroci brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih 
sposobnosti. Namen te vzgoje je petletnim otrokom omogočiti intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do 
glasbene vzgoje v predšolskem obdobju. Otroci razvijajo glasbene sposobnosti skozi igro. Izvaja se enkrat 
tedensko po eno šolsko uro. 
 

GLASBENA PRIPRAVNICA 
Šestletni otroci, učenci prvega razreda osnovne šole skozi igro razvijajo glasbene sposobnosti in osvajajo 
informacije, da se po enoletnem zaključku lažje odločajo za vpis k instrumentalnemu pouku. Pouk traja 
enkrat tedensko po 60 minut. Vpis učencev v glasbeno pripravnico poteka brez predhodnega preizkusa 
razvitosti glasbenih sposobnosti. 
 

GLASBA 
Sprejemni preizkus je pogoj za vpis v izobraževalni program glasba. Z njim se ugotavlja glasbena 
nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in zdravstveno stanje 
učencev. 
Izobraževanje v programu glasba traja 4, 6, oziroma 8 let. 
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Komorna igra, orkester, zbor 
 

Pouk komorne igre se izvaja v skupinah od dva do devet. Učenci pridobijo izkušnje na začetku pri 
vključevanju v skupinsko muziciranje. 
 

V letošnjem šolskem letu delujejo na šoli naslednji orkestri: 
- Mlajši godalni orkester 
- Godalni orkester 
- Simfonični orkester 
- Pihalni orkester 
- Mlajši pihalni orkester 

- Mladinski pihalni orkester oddelka Šoštanj 
- Harmonikarski orkester 
- Kitarski orkester 
- Big band 
- Orffov orkester 

 

Učenci praktično uporabljajo znanja, ki so jih pridobili pri pouku instrumenta, komorne igre in nauka o 
glasbi. Z nastopanjem na koncertih učenci pridobivajo prakso javnega nastopanja. Orkestrska igra se izvaja 
kot obveznost na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje. 
 

V letošnjem šolskem letu delujeta na šoli dva pevska zbora: 
- Otroški pevski zbor 
- Mladinski pevski zbor 
 
BALETNI VRTEC 
Pri nadstandardnem programu baletni vrtec (4 in 5 let) se otroci učijo prvih baletnih korakov ter se 
pripravljajo na vpis v plesno pripravnico. 
 
PLESNA PRIPRAVNICA 
V plesno pripravnico se vpišejo učenci stari 6, 7 in 8 let oziroma obiskujejo 1., 2., ali 3. razred osnovne 
šole. Otroci pri pouku odkrivajo osnovne plesne prvine in pridobivajo znanje za nadaljnje plesno 
izobraževanje. 
Po opravljenem sprejemnem preizkusu se lahko vpišejo v 1. razred baleta. 
 
PLES - BALET 
Učenci se vpišejo v prvi razred programa balet na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. Balet 
omogoča otroku celovit telesni in duševni razvoj. Pri pouku spoznavajo baletne prvine in pridobivajo znanje 
klasičnega baleta, ki je osnova vseh plesov. Učenci se učijo obvladovati svoje telo, osvajajo lepo in pravilno 
držo ter pridobivajo na moči in eleganci. Pouk v skupini spodbuja tudi otrokov socialni razvoj, predvsem pa 
plesno doživljanje in izražanje. 
Učenci baletnega vrtca, plesne pripravnice in baleta enkrat letno pripravijo baletno predstavo, ki jo 
predstavijo v Veliki dvorani Glasbene šole Velenje. 
 
Več o programih na www.gsvelenje.si. 
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Načini preverjanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih ocenjevalnih obdobij: 
Znanje učencev se preverja pri pouku in nastopih, ocenjuje pa pri izpitih, ki jih učenci opravljajo praviloma 
ob koncu pouka. Izpitni program je določen v učnih načrtih, izpitne roke in druge določbe o preverjanju in 
ocenjevanju znanja učencev pa z ustreznim izvršilnim predpisom določi minister, pristojen za šolstvo.  
 
Projekt sodelovanja s starši 
Staršem so posamezni učitelji na razpolago ob tedenskih govorilnih urah. Starši so redni gostje tako samega 
pouka individualnih instrumentov, kot šolskih in drugih nastopov.  
 
Nastopanje učencev in povezovanje z drugimi organizacijami 
Učenci redno nastopajo na razrednih in javnih koncertih, ki potekajo v učilnicah in v dvoranah. Poleg tega 
sodelujejo tudi na večernih koncertih. Na njih nastopajo tako v solističnih in komornih točkah kot v različnih 
orkestrih in zborih. Učenci se predstavljajo tudi na prireditvah zunaj šole. Sodelujemo tudi z osnovnimi 
šolami in drugimi glasbenimi šolami.  

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SMER GLASBA 
 
PROGRAM 
Na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje izvajamo strokovni del Umetniške gimnazije smer glasba – 
petje in instrument ter program vzporednega izobraževanja (18. člen Zakona o gimnazijah), ki poteka po 
programu umetniške gimnazije in zajema samo strokovni del programa. Oba programa trajata štiri leta. 
Dijaki lahko vpišejo program B (petje – instrument), katerega cilj je obvladovanje glasbenih področij, ki se 
nanašajo na ustvarjalne, poustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine glasbene umetnosti.  
 

PREDMETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE - SMER GLASBA 
 

 
 

Pogoji za vpis: 
- uspešno opravljena osnovna šola 
- uspešno opravljen sprejemni preizkus  
 

Sprejemni preizkus je sestavljen iz dveh delov: 
- znanja nauka o glasbi 
- nadarjenosti pri instrumentu 
 

Sprejemni preizkus obsega znanje po programu glasbene šole za posamezen instrument, izvaja se v mesecu marcu. 
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Pogoji za napredovanje in pridobitev izobrazbe: 
V drugi in naslednje letnike lahko napredujejo dijaki, ki so pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov v 
predhodnem letniku. Dijak konča izobraževanje po programu, ko uspešno konča četrti letnik, opravi vse po 
programu določene obveznosti ter uspešno opravi maturo. Program omogoča pripravo na maturo iz 
obveznih predmetov (slovenski jezik, matematika, tuji jezik I) in izbirnih predmetov (glasba, tuji jezik II, 
zgodovina). Z uspešno opravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba. Matura se opravlja v skladu s 
Pravilniki o maturi.  
 

Nadaljnje izobraževanje: 
Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo univerzitetni študij na Akademiji za glasbo in na drugih 
fakultetah, razen na tistih, ki določajo posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.  
 

Več o programu umetniške gimnazije na www.gsvelenje.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ŠOLSKI IN HIŠNI RED 
 

 

 Šola zagotavlja učencem reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih 
glasbenikov in prilagoditev dela za zelo nadarjene. 

 Učenci so v glasbeni šoli lahko obremenjeni z največ osmimi šolskimi urami pouka na teden. K pouku, 
vajam in nastopom prihajajo redno in točno po urniku ter dogovorih. Izpolniti morajo minimalni program, 
ki je določen z učnim načrtom. Učenci nastopajo v skladu z izobraževalnim programom. O morebitnem 
javnem nastopu izven glasbene šole morajo vnaprej obvestiti šolo in dobiti soglasje svojega učitelja. Vsak 
učenec prispeva k ugledu šole s kvalitetnimi nastopi. Za uspešno delo v šoli in zunaj nje lahko ob koncu 
šolskega leta dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje. 

 Učenci z vso odgovornostjo skrbijo za izposojeno šolsko glasbilo. V primeru poškodbe ali okvare glasbila 
krijejo stroške popravila sami oziroma njihovi starši. Varovati morajo vso imovino šole in spoštovati šolski 
red. 

 Učenci so pri pouku disciplinirani, umirjeno in zbrano poslušajo razlago, navodila in aktivno sodelujejo. 
Prav tako so mirni in tihi, ko pred učilnicami in hodnikih čakajo na začetek pouka ali nastopa, saj pogosto v 
istem času v bližnjih učilnicah poteka pouk. Učenci velenjske predšolske glasbene vzgoje in pripravnice 
čakajo na pouk v avli Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, v Šoštanju pa v spremstvu staršev 
počakajo pred učilnico. V učilnice odidejo v spremstvu učiteljice. 

 Učenci so med čakanjem na nastop zbrani in se kulturno obnašajo. 
 O odsotnosti od pouka in drugih organiziranih oblik izobraževalnega dela starši obvestijo učitelja, oziroma 

odsotnost opravičijo, in sicer najpozneje v treh dneh po izostanku oziroma najpozneje v petih šolskih dneh 
po prihodu v šolo. V primeru daljše bolezni, odsotnosti več kot sedem šolskih dni oziroma več kot tri 
zaporedne ure individualnega pouka, lahko šola zahteva zdravniško potrdilo. 

 Vzgojni ukrepi so opomin učitelja, opomin ravnatelja in izključitev iz šole, ki jo izreče učiteljski zbor. Učenci 
so lahko izključeni iz šole zaradi hujših kršitev šolskega reda ter zaradi neizpolnjevanja obveznosti in 
neplačevanja akontacije materialnih stroškov. 

 Učitelji sodelujejo s starši na posebej dogovorjenih individualnih govorilnih urah, po razrednih nastopih, ob 
javnih nastopih in na roditeljskih sestankih. 

 Starši lahko spremljajo napredovanje svojega otroka tudi z navzočnostjo pri individualnem pouku po 
predhodnem dogovoru z učiteljem. 

 Učilnice so v odsotnosti učitelja praviloma zaklenjene. 
 Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je med tednom odprta med 7.00 in 21.00 uro, ob sobotah pa 

med 8.00 in 14.00 uro. Po 22.00 uri je na šoli vključen alarm. Na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje 
so za vaje predvidene učilnice v času, ko niso zasedene zaradi pouka. Učitelj mora ime in priimek učenca 
ter uro vadbe vpisati v svoj urnik. Učenec prevzame odgovornost za red v učilnici v času vaje. Ob večernih 
prireditvah poskrbi za red na šoli organizator. 

 Oddelek Šoštanj je med tednom odprt med 12.00 in 17.00 uro, ob sobotah pa zaprt. Klavir je možno vaditi 
v učilnicah po vnaprej določenem urniku in po dogovoru med starši, učiteljem in vodstvom šole. 

 V času pouka je v šoli receptor, ki nadzira zasedenost učilnic in skrbi za red in varnost učencev. 
 V prostorih šole in na njenih uporabnih površinah je prepovedano kajenje. 
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4. AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 
 

Koledar za glasbene šole je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za glasbene šole. Ta pravilnik ureja 
razporeditev pouka, roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin, proste 
dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence prav tako pa tudi razporeditev letnega dopusta, 
strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev šole. 
 

1. september 2021 ZAČETEK POUKA 
10. do 15. september 2021 LETNI IZPITI - JESENSKI ROK 
25. oktober  
do 1. november 2021 

JESENSKE POČITNICE 

31. oktober 2021 DAN REFORMACIJE 
1. november 2021 DAN SPOMINA NA MRTVE 
25. december 2021 BOŽIČ 
26. december 2021 DAN SAMOSTOJNOSTIIN ENOTNOSTI 
25. december 2021  
do 2. januar 2022 

NOVOLETNE POČITNICE 

1. in 2. januar 2022 NOVO LETO 
20. do 28. januar 2022 LETNI IZPITI - ZIMSKI ROK 
31. januar 2022 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 
8. februar 2022 PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KUL TURNI PRAZNIK 
11. in 12. februar 2022 INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 
 
 
21. do 25. februar 2022 
 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, 
NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE,OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTICNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA 
IN KOSTEL. 

 
28. februar  
do 4. marec 2022 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, 
Osilnica in Kostel), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE 
IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE 

5. do 25. april 2022 EVIDENČNO ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE 
RAZREDE 

18. april 2022 VELIKONOČNI PONEDELJEK 
27. april 2022 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
27. april  
do 2. maj 2022 

PRVOMAJSKE POČITNICE 

1. in 2. maj 2022 PRAZNIK DELA 
3. do 13. maj 2022 OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2022/2023 
16. do 20. maj 2022 LETNI IZPITI - MAJSKI ROK ZA UČENCE 

ZAKLJUČNIH RAZREDOV OŠ IN SŠ 
20. do 30. maj 2022 SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS 
1. do 10. junij 2022 VPIS UČENCEV V 1. RAZRED 
11. do 20. junij 2022 LETNI IZPITI - JUNIJSKI ROK 
20. do 24. junij 2022 VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE 
24. junij 2022 ZAKLJUČEK POUKA - RAZDELITEV SPRIČEVAL 
20. do 30. junij 2022 POPRAVNI IZPITI 
22. do 25. avgust 2022 SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS - NAKNADNI ROK 
22. do 30. avgust 2022 POPRAVNI IZPITI 
22. do 31. avgust 2022 LETNI IZPITI - JESENSKI ROK 
26. do 31. avgust 2022 VPIS UČENCEV - NAKNADNI ROK 
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VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 
OSNOVNA STOPNJA 

 
Za vpis v spodnje programe je obvezen sprejemni preizkus. S sprejemnim preizkusom se ugotavlja glasbena 
nadarjenost, fizične dispozicije in zdravstveno stanje učenca. Učenec predstavi eno pesem po lastnem 
izboru, nato sledi posnemanje krajših melodičnih in ritmičnih vzorcev. Glasbeni pedagogi svetujejo pri 
izboru inštrumenta in odgovorijo na vsa vprašanja v zvezi z izobraževanjem. Prijavnico boste dobili na dan 
sprejemnega preizkusa na glasbeni šoli. 
 
PROGRAM GLASBA 
PRVI RAZRED INŠTRUMENTA - starost 7 let in več 
PRVI RAZRED PETJA - starost 16 let in več 
 
Učenci lahko izbirajo med naslednjimi instrumenti: 
kljunasta flavta • flavta • oboa • fagot • klarinet • saksofon • trobenta • rog • pozavna • tuba in druga 
konična trobila • violina • viola • violončelo • kontrabas • tolkala • klavir • orgle • kitara • harfa • petje • 
harmonika• diatonična harmonika • citre. 
 
PROGRAM PLES 
BALET - starost 9 let in več  
 
Vpis brez sprejemnega preizkusa je mogoč v naslednje programe: 
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA - starost 5 let  
GLASBENA PRIPRAVNICA - starost 6 let (letnik 2016) 
BALETNI VRTEC - (nadstandardni program) – starost 4 in 5 let 
PLESNA PRIPRAVNICA - starost 6, 7 in 8 let 
 
Dan odprtih vrat bo predvidoma v sredo, 25. maja 2022, ob 17.00. Prijazno vabljeni, da od blizu spoznate 
našo šolo in različne možnosti glasbenega izobraževanja, ki ga ponujamo. Spoznali boste lahko različne 
inštrumente, naše učitelje in prostore. Med drugim boste imeli možnost pokukati v posamezne učilnice, na 
uro baleta ali na vajo orkestra. 
 

Sprejemni preizkusi (inštrument, petje in balet) bodo potekali med 20. in 30. majem 2022 v Velenju, 
Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Točni termini in lokacije bodo objavljeni na naših spletnih omrežjih. 
Predhodna prijava na sprejemni preizkus ni potrebna, je pa priporočljiva preko elektronske prijavnice, ki bo 
objavljena na naši spletni strani. 
 
V programe Baletni vrtec, Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica in Plesna pripravnica je vpis 
mogoč brez sprejemnega preizkusa preko spletne prijavnice, ki bo v času vpisa objavljena na naši spletni 
strani. Vpis bo mogoč tudi v recepciji glasbene šole. 
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SREDNJA STOPNJA 
         

Pomembni datumi za vpis: 
Informativni dan: 11. in 12. februar 2022 
Preizkus znanja in nadarjenosti: 12. in 18. marec 2022 
Rok prijave za opravljanje preizkusa znanja in nadarjenosti je 2. marec 2022.  
Prijavo pošljete ali oddate v Gimnaziji Velenje ali v Glasbeni šoli Velenje. 
 
Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus nadarjenosti. Preizkus je 
sestavljen iz dveh delov.  
 
 1. Vsi kandidati najprej pišejo teoretični test, ki obsega: ritmični in melodični narek, slušno in teoretično 
razpoznavanje durovih in molovih lestvic ter intervalov v obsegu čiste oktave, slušno in teoretično 
prepoznavanje kvintakordov z obrnitvami ter dominantnega septakorda z obrnitvami, poznavanje glasbenih 
izrazov. 
Sledi ustni preizkus (melodična in ritmična vaja a vista, preverjanje  splošne glasbene razgledanosti).  
 2. Pri drugem delu izpita se ugotavlja nadarjenost pri instrumentu (oz. petju) in preverja znanje zaključnega 
razreda po programu glasbene šole za posamezen instrument. 

 
Priprave za teoretični del opravljanja preizkusa znanja in nadarjenosti za vpis v 1. letnik Umetniške gimnazije 
in vzporednega izobraževanja  bodo potekale od 12. 11. 2021 dalje ob petkih, od 16.00 do 17.00, v učilnici P 5.  

Več o vpisu in o srednji stopnji na: 

https://www.gsvelenje.si/sl/p/izobrazevanje/srednja-stopnja-umetniska-gimnazija 
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KOLEDAR AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 - VEČJI PROJEKTI 
 

september Pikin festival 

oktober Seminar za kitaro (Simon Krajnčan Fojkar) 

november 
Mednarodno tekmovanje klasične kitare veleposlaništva Španije v Sloveniji 
Seminar za harmoniko (Neža Torkar) 

december Praznični koncerti (šolske skupine, zbori, harmonika, orgle) 

januar 
Seminarji za violino, klavir in petje 
Umetniški večer dijakov 4. letnika Umetniške gimnazije Velenje 
Koncert godalcev in pianistov 

februar 
Predtekmovanje mladih glasbenikov TEMSIG – disciplina saksofon 
Umetniški večer dijakov 3. letnika Umetniške gimnazije Velenje 
Koncert učiteljev Glasbene šole Velenje ob slovenskem kulturnem prazniku 

marec 
51. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije 
Kreativna jazz klinika 
Koncerti godalcev, tolkalcev in kitaristov, harfistov ter citrarjev 

april 

Revija citrarskih orkestrov slovenskih glasbenih šol 
Umetniški večer dijakov 2. letnika Umetniške gimnazije Velenje 
Koncerti godalcev, pihalcev, harmonikarjev in kitarskega orkestra ter koncert 
»Mladi ustvarjalci« 

maj 
Slavnostni koncert ob 70-letnici Glasbene šole Velenje (Vista Velenje) 
Letni koncert učencev oddelka Šoštanj, koncerti pianistov, orglavcev, pevskih 
zborov  in dijakov vzporednega izobraževanja 

junij 

Kvizi iz nauka o glasbi 
Koncert pihalnih orkestrov ob 70-letnici Glasbene šole Velenje – s svečanim 
poimenovanjem dvorane Ivana Marina 
Pojemo, plešemo in igramo 
Podelitev spričeval in Korunovih nagrad 

 
Vsi ostali projekti bodo redno objavljeni na šolski spletni strani na www.gsvelenje.si. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


