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O NAS  

 

Glasbena šola Radovljica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja dejavnost osnovnega 

glasbenega izobraževanja vse od ustanovitve leta 1956 dalje. 

 

Šola s svojim glasbenim izobraževanjem in vzgojo omogoča učencem pridobitev splošne 

glasbene in kulturne razgledanosti. Najbolj nadarjene učence pripravlja na nadaljnje glasbeno 

izobraževanje, druge pa spodbuja, da se po zaključenem šolanju vključijo v amaterske glasbene 

sestave. Vsem učencem pa skozi glasbeno izobraževanje pomaga oblikovati družabni, socialni 

in kulturni čut in jih s tem vzgaja tudi za življenje. 

 

V šolskem letu 2015/16 smo začeli z razvijanjem baletnega oddelka (kot nadstandardna oblika 

s soglasjem Občine Radovljica).  Tako bodo letos 6, 7 in 8 let stari otroci vključeni v tri skupine 

plesne pripravnice, imeli pa bomo tudi 2., 3., 4., 5. in 6. razred baleta.

 

USTANOVITELJ ŠOLE 
 

Ustanovitelj šole je Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, sofinancirajo pa jo tudi Občine 

Bled, Bohinj in Gorje. 

 

 

ORGANI UPRAVLJANJA  
 

Svet šole je bil izvoljen oktobra 2020 za štiriletno obdobje. Sestavljajo ga: 

 

- trije predstavniki ustanovitelja  

- trije predstavniki staršev 

- pet predstavnikov delavcev šole.  

 

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni 

načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 

obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s 

statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 

delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, 

reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev in opravlja druge naloge, 

določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 

Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o 

predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, obravnava pritožbe staršev v  

 

 



 

 

zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge 

v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

Svet staršev sestavljajo starši iz različnih občin šolskega okoliša in različnih oddelkov. 

 

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Ravnatelj organizira, načrtuje in vodi delo 

šole, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, spodbuja 

strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, odloča o napredovanju 

delavcev v plačilne razrede, skrbi za sodelovanje s starši, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja 

druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  

 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

Učiteljski zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci šole, obravnava in odloča o strokovnih 

vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu 

in o predlogu za imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih, daje pobude za 

napredovanje strokovnih delavcev ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Razredniki opravljajo razredniško delo za svoje učence, urejajo dokumentacijo, zbirajo 

podatke, sodelujejo s starši in drugimi učitelji, razrešujejo učno in vzgojno problematiko, 

oblikujejo program za delo z nadarjenimi učenci itd. 

 

Strokovni aktivi so sestavljeni iz učiteljev istega predmeta oziroma predmetnih področij. 

Učiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, usklajujejo 

merila za ocenjevanje, obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja ter 

pripombe staršev in učencev, ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim 

delovnim načrtom. 

 

Na šoli deluje šest aktivov: 

 

 aktiv klavir, orgle (vodja Martina Okoliš); 

 aktiv godala in citre (vodja Vanja Stare Vinkovič); 

 kitarski aktiv (vodja Zoran Kaličanin); 

 aktiv harmonika (vodja Gašper Primožič); 

 aktiv pihala (vodja Dejan Rihtarič); 

 aktiv trobila, tolkala (vodja Alen Ojcinger) in 

 aktiv NGL, petje, PGV, GP, PP in balet (vodja Uroš Atanasovski). 

 

 

 

 



 

 

 

ŽIVLJENJE IN DELO NA ŠOLI 
 

ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

V Glasbeno šolo Radovljica so praviloma vpisani učenci, ki imajo stalno prebivališče na 

območju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. 

 

PROSTORSKI POGOJI 
 

Vzgojno-izobraževalno in umetniško delo Glasbene šole Radovljica izvajamo v Radovljici v 

prostorih mestne graščine, v kateri je 19 učilnic za izvajanje individualnega in skupinskega 

pouka, zbornica, manjša dvorana za nastope, knjižnica in uprava šole. Pouk plesne pripravnice 

in baleta poteka v Plesni dvorani graščine.  

 

Dislocirani oddelki gostujejo v prostorih osnovnih šol na Bledu, v Bohinju, v Gorjah in Lipnici, 

v Kulturnem domu Joža Ažmana na Bohinjski Bistrici, v godbenih prostorih Pihalnega orkestra 

Lesce in v stavbi nekdanjega Zasebnega zavoda GŠ Avsenik v Begunjah.  

 

UČNI PREDMETI 
 

 
 

Izobraževalni programi v Glasbeni šoli 

Radovljica so naslednji: 

 

1. INDIVIDUALNI POUK 

 godala: violina, viola, violončelo; 

 pihala: flavta, kljunasta flavta, 

klarinet, fagot, saksofon, oboa; 

 trobila: trobenta, pozavna, tuba, 

evfonij, rog; 

 tolkala; 

 petje; 

 inštrumenti s tipkami: klavir, 

harmonika in orgle; 

 brenkala: kitara in 

 ljudska glasbila: citre. 

 

2. SKUPINSKI POUK   

 predšolska glasbena vzgoja; 

 glasbena pripravnica; 

 nauk o glasbi; 

 solfeggio; 

 komorna igra ; 

 orkestri:  

o godalni 

o pihalni 

o dva harmonikarska 

o kitarski ansambel 

o godalni ansambel in 

 ples: 

o balet 

o plesna pripravnica.

 



 

 

 

Program glasba 

 

Pri večini inštrumentov traja šolanje 8 let (nižja stopnja 6, višja pa 2 leti). Izjema so le orgle (2 

+ 2 leti) ter petje in citre (4 + 2 leti).  

 

Delo pri predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici poteka skupinsko enkrat tedensko 

po 45 oziroma 60 minut. 

 

Pouk instrumenta poteka individualno dvakrat tedensko po 30 oziroma 45 minut (izjemoma, 

zaradi utemeljenih razlogov, po dogovoru z učiteljem in z dovoljenjem ravnatelja enkrat 

tedensko). 

 

Pouk nauka o glasbi in solfeggia poteka skupinsko in sicer enkrat tedensko po 45 oziroma 60 

minut (odvisno od velikosti skupine). 

 

Nauk o glasbi ali solfeggio je obvezen predmet poleg instrumenta. Korepeticije, orkestri in 

komorno-ansambelska igra so prav tako obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta 

glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti. 

 

Plesna pripravnica je namenjena 6, 7 in 8 let starim učencem, ki se pri pouku dvakrat po 45 

minut tedensko skozi igro naučijo prvih baletnih korakov ter se spoznavajo s pravimi baletnimi 

plesi. Seznanijo se s klasičnim baletom ter se pripravljajo na vpis v baletno šolo. 

K pouku baleta vpisujemo 9 let stare učence – pouk poteka dvakrat tedensko po 60 minut. 

 

V tem šolskem letu bodo na šoli delovali naslednji orkestri in komorni sestavi: 

 

Godalni orkester: enkrat tedensko po 90 minut 

Dirigent: Peter Avšič 

Pihalni orkester: enkrat tedensko po 90 minut 

Dirigent: Dejan Rihtarič 

Starejši harmonikarski orkester: enkrat tedensko po 180 minut 

Dirigent: Gašper Primožič 

Mlajši harmonikarski orkester: enkrat tedensko po 90 minut 

Dirigent: Gašper Primožič  

Godalni ansambel: enkrat tedensko po 60 minut 

Mentorica: Vanja Stare Vinkovič 

 

Stalne komorne skupine: kvintet harmonik, trio LinhArt, skupina harmonikarjev v Bohinju, 

kvartet klarinetov, citrarska skupina, klavirski trio. Druge komorne skupine bodo sestavljene 

priložnostno, npr. klavir štiriročno, dueti flavta – kitara, komorni sestavi trobil in pihal, pevske 

skupine, ipd. 

 

 



 

 

 

Modul Avsenikova glasba 

 

Od šolskega leta 2017/18 dalje v GŠ Radovljica izvajamo tudi program po modulu Avsenikova 

glasba. Za standardno zasedbo pri izvajanju le-te velja kvintet: trobenta, klarinet, harmonika, 

kitara in bariton oziroma kontrabas ter pevci. Znotraj te vokalno-inštrumentalne zasedbe pa 

delujejo tri večje podskupine ali sekcije s točno določenimi funkcijami, to so: pevska sekcija, 

duet trobente in klarineta ter ritmično-harmonična sekcija. 

 

Med cilji in nalogami modula Avsenikova glasba so: 

- odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti za igranje Avsenikovega sloga igranja, 

- izobraževanje za pravilen način izvajanja Avsenikove glasbe, 

- načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva in ozaveščanje glasbene 

identitete, ki sloni na pojmu Avsenik, 

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz slovenske tradicije. 

 

Izobraževanje v programu traja 6 let. 4 leta so namenjena pridobivanju osnovnih znanj pri 

inštrumentu, petju in teoriji glasbe, zadnji dve leti pa pridobivanju specialnih znanj, ki so 

povezana z interpretacijo Avsenikove glasbe in značilna za ta modul. 

 

  

STIKI MED STARŠI IN ŠOLO 
 

Želimo, da starši kar najtesneje sodelujejo s šolo in obratno. Starši so lahko v dogovoru z 

učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok, zaželjeni so redni pogovori med  

učitelji in starši, udeležba na govorilnih urah (vsak učitelj jih določi za svoj razred) in 

roditeljskih sestankih. Učitelji in učenci so še posebej veseli obiska staršev na internih in javnih 

nastopih v organizaciji glasbene šole. 

 

Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok. 

 

Prosimo, da starši redno pregledujete glasbene beležke, opravičite izostanke svojih otrok od 

pouka učitelju predmeta in pravočasno poravnate svoje finančne obveznosti do šole. 

 

Starši imajo možnost vplivati na delo šole preko svojih predstavnikov v svetu staršev in svetu 

šole. Priporočamo staršem, naj učenci ne bodo preobremenjeni z raznimi aktivnostmi, saj je 

redno vsakodnevno vadenje izbranega inštrumenta eden izmed pogojev za napredek v glasbeni 

šoli. 

 

Učenec je lahko izključen iz glasbene šole, če neredno obiskuje pouk, iz učnih ali vzgojnih razlogov in 

če ne plačuje šolnine! 

 

Učenec se lahko med letom izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba poravnati 

prispevek za tekoči mesec.  



 

 

 

PREDSTAVITEV HIŠNEGA REDA 
 

 Učenci naj prihajajo v šolo pet do deset minut pred pričetkom pouka in naj se mirno 

pripravijo, da ne motijo drugih. 

 Denarja in vrednih predmetov naj ne prinašajo v šolo oziroma ne puščajo na hodnikih. 

 V šolskih prostorih naj pazijo na red in čistočo. 

 Na nastope naj prihajajo pravočasno in vedno počakajo do konca nastopa.  

 Med čakanjem na nastop naj bodo zbrani in se kulturno obnašajo.  

 S primerno obleko pokažejo spoštovanje do svojega dela, dela drugih nastopajočih ter do 

poslušalcev. 

 Z lepim vedenjem, s prijaznim in spoštljivim odnosom do sošolcev in učiteljev ter 

pozdravljanjem starejših prispevajo učenci k svojemu ugledu in ugledu šole. 

 

 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV       
 

Šola poskrbi za varnost učencev s tem, da skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu 

z veljavnimi normativi in standardi. 

 

Varnost in nemoteno delo našim učencem zagotavljamo tudi z oblikovanjem oddelkov in 

skupin v skladu z veljavnimi normativi in standardi  glasbene šole. 

 

 

PRAVICE UČENCEV 

 

 Da obiskujejo pouk in pridobivajo kakovostno znanje;  

 da se pri pouku upošteva njihova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in 

individualne sposobnosti;  

 da dobijo pri svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo; 

 da sodelujejo pri ocenjevanju; 

 da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz 

življenja in dela šole, ki jih zadevajo; 

 da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja in 

 da imajo zdravo, vzpodbudno in varno delovno okolje. 

 

 

DOLŽNOSTI UČENCEV 

 

 Da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti; 

 da upoštevajo pravila hišnega reda – na Bledu, v Bohinju v Gorjah in Lipnici se 

upošteva hišni red osnovnih šol, ki nam zagotavljajo prostore za pouk; 

 da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole; 

 da nastopajo na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom; 



 

 

 

 da vnaprej obveščajo šolo in učitelja o drugih javnih zunajšolskih nastopih; 

 da prispevajo k ugledu šole in 

 da varujejo in ohranjajo premoženje šole, lastnino učencev in delavcev šole. 

 

 

ŠOLSKO LETO 2022/23 
 

 

ŠOLSKI KOLEDAR  
 

Začetek pouka: 1. 9. 2022 
  

 Ocenjevalni obdobji:  

  1. ocenjevalno obdobje: od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023 

2. ocenjevalno obdobje: od 28. 1. 2023 do 23. 6. 2023. 

 

 Šolske počitnice: 

  jesenske: od 31. 10. 2022 do 4. 11. 2022 

   novoletne: od 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023 

  zimske: od 6. 2. 2023 do 10. 2. 2023 

  prvomajske: od 27. 4. 2023 do 2. 5. 2023 

  

Pouka prosti dnevi: 

            Pouka prosti dnevi so sobote in nedelje (razen, če je z učiteljem drugače 

dogovorjeno) in prazniki: 

 31. 10. 2022 – Dan reformacije 

 1. 11. 2022 – Dan spomina na mrtve 

 25. 12. 2022 – Božič 

 26. 12. 2022 – Dan samostojnosti in enotnosti 

 10. 4. 2023 – Velikonočni ponedeljek 

               26. 4. 2023 – Pouka prost dan? 

  27. 4. 2023 – Dan upora proti okupatorju 

 1. in 2. 5. 2023 – Praznik dela 

 

Letni izpiti: 

 20. – 30. januar 2023 (zimski rok) 

 15. – 29. maj 2023 (zaključni razredi OŠ in SŠ)   

 12. – 20. junij 2023 (junijski rok) 

 

 

 

 



 

 

 

STROKOVNI DELAVCI 
 

Ravnatelj: Marko Možina 

Pomočnik ravnatelja: Žan Legat    

 

Aktiv za klavir in orgle 

Tamara Krajnc Stepišnik – klavir, orgle, komorna igra, korepeticije  

Lucija Verdnik – klavir, komorna igra, korepeticije  

Irena Kolar – klavir, komorna igra, korepeticije 

Martina Okoliš – klavir, orgle, čembalo, korepeticije, komorna igra 

Ana Maria Beguš – klavir, korepeticije, komorna igra, PGV* 

Marko Stajnko – klavir, komorna igra, korepeticije 

         

       Aktiv za harmoniko 

Gašper Primožič – harmonika, harmonikarska orkestra 

Tomaž Cilenšek – harmonika, komorna igra, modul Avsenikova glasba 

Mitja Jeršič – harmonika, komorna igra 

Žan Legat – harmonika, modul Avsenikova glasba, pomočnik ravnatelja 

  

Aktiv za godala in brenkala 

Zoran Kaličanin – kitara, komorna igra, GP* 

Tomaž Pinter – violina, viola, Trio LinhArt  

Vanja Stare Vinkovič – violina, komorna igra, godalni ansambel 

Urška Praprotnik Zupan – violina, viola, citre, komorna igra 

Peter Avšič – violončelo, godalni orkester 

Mateja Blaznik – kitara, komorna igra 

Ravi Shrestha – kitara, komorna igra 

 

       Aktiv pihal 

Dejan Rihtarič – fagot, komorna igra, PO*, GP*  

Ana Resnik – kljunasta flavta, komorna igra 

Klemen Ramovš – kljunasta flavta, komorna igra 

Maja Gogala Dvoršak – flavta, komorna igra 

Eva Dolžan – flavta, komorna igra (nadomeščanje porodniške odsotnosti Nicole Presler Kemperle) 

Liza Hawlina – flavta 

Rozalija Dvoršek – oboa (nadomeščanje) 

Gregor Vindiš – klarinet, saksofon, modul Avsenikova glasba, komorna igra  

Rok Felicjan – klarinet, saksofon, komorna igra 

Matej Kužel – saksofon 

 

 

 

 



 

 

 

Aktiv trobil in tolkal 

Alen Ojcinger – trobenta, pozavna, tuba, evfonij, komorna igra 

Marko Možina – trobenta, komorna igra, ravnatelj 

Benjamin Prešern – trobenta, pozavna, rog, evfonij 

Luka Ipavec – trobenta, komorna igra 

Martin Janežič – tolkala 

 

Aktiv NGL, SFG, PETJE, PGV, GP, PP in balet 

Uroš Atanasovski – nauk o glasbi, solfeggio                         PGV* – predšolska glasbena vzgoja 

Karin Vidmar – nauk o glasbi, solfeggio                     GP* – glasbena pripravnica   

Mojca Bedenik – petje, komorna igra                                 PO* – pihalni orkester                                

Katarina Škrjanc – plesna pripravnica, balet (nadomeščanje porodniške odsotnosti Tiha Celinšek 

Kaličanin)                    

  

 

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI 
 

Jacinta Žmitek – računovodkinja 

Karmen Schindler Bernard – tajnica VIZ VI  

Ana Trček – knjižničarka, računalničar 

Damjana Tavčar – čistilka  

Ervin Bec, Mirko Oblak – hišnika 

 

 

ŠTEVILO UČENCEV         

                          

 
 

       individualni pouk (redno): 379   

       individualni pouk (nadstandard): 12  

       samo nauk o glasbi: 1 

predšolska glasbena vzgoja: 12  

glasbena pripravnica: 28 

plesna pripravnica: 18 (nadstandard) 

balet: 26 (nadstandard) 

Število učencev po občinah:   

oddelek Radovljica: 250 

oddelek Bled: 54 

oddelek Bohinj: 57 

oddelek Gorje: 18 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOŽNOSTI IZPOSOJE ŠOLSKIH GLASBIL IN ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Za prvo leto šolanja je možna izposoja inštrumentov pri godalih, pihalih, trobilih in harmoniki. 

 

Učenci si iz šolske knjižnice lahko izposodijo tudi glasbeno literaturo, za kar poskrbijo učitelji 

posameznih inštrumentov. 

 

 

NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 
 

Znanje se na predšolski stopnji in v pripravnici ne ocenjuje.  

 

Znanje učencev v glasbeni šoli se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih 

in izpitih. Znanje učenca iz posameznega predmeta praviloma ocenjuje učitelj, ki ga poučuje. 

Pri letnih in popravnih izpitih učenčevo znanje oceni izpitna komisija. 

 

Pri individualnem pouku spremlja učitelj učenčevo delo skozi vse leto. Pri tem upošteva obseg 

in kvaliteto predelane snovi, učenčev muzikalni in tehnični razvoj, marljivost in uspešnost pri 

nastopanju. Učitelj med letom seznanja starše o uspehu učenca. Na letnem izpitu, ki praviloma 

poteka ob koncu šolskega leta, pa znanje oceni komisija, ki oceni, v kolikšni meri učenec dosega 

standarde znanja. Pri oblikovanju letne ocene upošteva tudi vse ocene, ki jih je učenec pri 

predmetu prejel med šolskim letom. Izpit opravljajo učenci ob koncu vsakega razreda, razen po 

prvem letu prvega obdobja nižje stopnje (izjema so petje, citre in orgle). 

 

Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in 

projektno delo.  

 

Znanje učencev pri komorni igri in orkestru se ocenjuje pri pouku in nastopih.  

 

Zelo nadarjeni učenci, ki so nadpovprečno uspešni, lahko na predlog učitelja ali izpitne komisije 

hitreje napredujejo. O tem odloča učiteljski zbor v soglasju s starši. Na predlog predmetnega 

učitelja in v soglasju s strokovnim aktivom, je lahko izredno nadarjen in marljiv učenec 

oproščen opravljanja letnega izpita oziroma lahko, namesto na izpitu, pokaže rezultate svojega 

dela na samostojnem nastopu. Prav tako je lahko oproščen letnega izpita učenec, ki se je uvrstil 

na državno tekmovanje. 

 

Popravne izpite opravljajo učenci iz nauka o glasbi in solfeggia v juniju ali avgustu (samo 

enkrat v posameznem šolskem letu). Izpite opravlja učenec pred izpitno komisijo, ki ima 

predsednika in dva člana. Če izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia 

(le enkrat v posamezni stopnji izobraževanja). Pri inštrumentu in petju učenec ne opravlja 

popravnega izpita. 

 



 

 

Letne izpite lahko v skladu s Pravilnikom o opravljanju privatnih izpitov v glasbenih šolah za 

Gorenjsko opravljajo tudi učenci, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Radovljica (potreben je 

vnaprejšnji dogovor z vodjo aktiva določenega predmeta). 

 

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše opravičene odsotnosti, bolezni, 

preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne 

zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko učenec v drugem obdobju nižje stopnje glasbene 

šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ter učenec na višji stopnji glasbene 

šole izobraževanje podaljša za eno leto. V tem primeru je učenec ob koncu pouka neocenjen iz 

enega ali več predmetov. 

 

Za eno leto se lahko izobraževanje na nižji stopnji glasbene šole podaljša tudi, če je učenec pri 

inštrumentu, petju ali plesu ob koncu šolskega leta ocenjen z oceno nezadostno. 

 

 

NASTOPI, KONCERTI, SREČANJA, REVIJE, PROJEKTI 

 

Nastopanje učencev spada med obvezne dele vzgojno-izobraževalnega procesa. Je oblika 

prikazovanja rezultata dela učencev in učiteljev ter slišni in vidni stik šole s starši in javnostjo. 

Vsak učenec mora svoje pridobljeno znanje pokazati najmanj dvakrat letno (vsako ocenjevalno 

obdobje enkrat) na internem ali javnem nastopu. Uspešno nastopanje bistveno pripomore k 

dobri oceni iz glavnega predmeta.  

 

Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti glasbeno 

šolo. 

 

 

NASTOPI 
 

Na razrednih nastopih je razvidno delovanje celotnega razreda oziroma oddelka. Nastopajo vsi 

učenci določenega učitelja. Po nastopu učitelj seznani starše z napredkom oziroma s 

problematiko v razredu. 

 

Interni nastopi zajemajo različne oddelke in potekajo v šolski dvorani praviloma ob 18.30. 

Točni datumi nastopov (dva do trije na mesec) so določeni z letnim delovnim načrtom šole. 

 

Tekmovalcem omogočamo nastope pred regijskim in državnim tekmovanjem ter 

mednarodnimi tekmovanji. 

 

Izvenšolske javne nastope pripravljamo v sodelovanju z vrtci, glasbenimi in osnovnimi šolami, 

občinami, krajevnimi skupnostmi, kulturnimi ustanovami ter društvi. Praviloma nastopajo 

komorne skupine in najuspešnejši solisti. 

 



 

 

KONCERTI 
 

Vsako leto prirejamo božično-novoletne koncerte, koncerte ob slovenskem kulturnem prazniku, 

materinskem dnevu, pustni nastop, nastope prvošolcev, učencev, ki zaključujejo šolanje, javne 

nastope na Bledu in v Bohinju, zaključne koncerte komornih skupin, orkestrov in učencev PGV 

in GP ter zaključne recitale solistov. Natančni datumi koncertov so opredeljeni z letnim 

delovnim načrtom šole. 

 

 

SREČANJA, REVIJE 

 

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali z osnovnimi šolami v občinah Radovljica, Bled, 

Bohinj in Gorje. Organizirali bomo učne ure za učence, nastopali na literarnih večerih, 

proslavah in drugih prireditvah, ki jih izvajajo v njihovih prostorih. 

 

Za učence OŠ A. T. Linharta načrtujemo predstavitev pihalnega in harmonikarskega orkestra v 

Baročni dvorani. Predstavitve instrumentov bomo pripravili tudi za otroke iz vrtcev Radovljica 

(predvidoma v aprilu) ter OŠ Bohinj, Bled, Lipnica in Gorje. Letos je poleg tradicionalne 

Glasbene pravljice za otroke radovljiškega vrtca, v planu tudi pravljica v Bohinju in na Bledu. 

 

Načrtujemo sodelovanje na 47. Srečanju glasbenih šol Gorenjske in zamejstva v Kranju (24. 

marec 2023), na prireditvi Evropska vas (predvidoma v maju 2023) in na 11. srečanju 

harmonikarskih orkestrov (petek 14. 4. 2023). 

 

Srečanje učencev prečne flavte gorenjskih glasbenih šol bo predvidoma 19. januarja 2023 v GŠ 

Kranj. 

 

25. marca 2023 bo srečanje Mladih slovenskih orglavcev v org. GŠ Škofja Loka. 

 

 

PROJEKTI 
 

Šola bo poleg delovanja na ravni javnega programa izvajala tudi druge naloge, ki jih na grobo 

lahko razdelimo na organizacijo dogodkov in projektov (to sodelovanje je zasnovano projektno 

in poteka največkrat kot oblika nastopov naših učencev) ter na servisne storitve uslug in 

najemov. 

 

Aktivno bomo sodelovali s pedagoškimi ter kulturnimi in umetniškimi društvi, Knjižnico A. T. 

Linharta, občinami, Muzeji radovljiške občine, KGB Ljubljana, Akademijo za glasbo v 

Ljubljani, Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo, JSKD 

– območna izpostava Radovljica, s strokovnimi združenji in zavodi kot so TEMSIG, EPTA, 

Zveza slovenskih glasbenih šol, Glasbeno društvo Saksofonija, Festival Radovljica, Javni 

zavod Turizem Radovljica, Triglavski narodni park, Fotografsko društvo Radovljica in drugimi. 

 



 

 

TEKMOVANJA 
 

O udeležbi učencev na tekmovanjih odloča šola v soglasju s starši in posvetu s člani 

strokovnega aktiva. Načrtujemo, da se bodo najbolj nadarjeni učenci udeležili naslednjih 

tekmovanj: 

 

1. TEKMOVANJE TEMSIG  

 

52. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije je razpisano za naslednje tekmovalne 

discipline: trobenta, rog, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, 

klavirski duo, komorne skupine z godali in klavirjem ter jazz solo.  

 

Tekmovanje bo potekalo od 27. 2. – 17. 3. 2023 na glasbenih šolah okolice Ljubljane in Zasavja. 

Prijave na razpis bodo odprte decembra 2022, zadnji in dokončni rok za prijavo (velja datum 

poštnega žiga) bo 4. 1. 2023. 

 

2. DRUGA TEKMOVANJA  

 

Šola spodbuja udeležbo tudi na drugih tekmovanjih, učitelji pa učence na domača ali tuja 

tekmovanja prijavljajo v skladu z internim pravilnikom šole o tekmovanjih in glede na finančne 

zmožnosti šole. O udeležbi in plačilu kotizacije odloči ravnatelj po razgovoru z učiteljem. 

 

V letošnjem šolskem letu planiramo udeležbo na naslednjih mednarodnih tekmovanjih:  

Emona, Fantast, M. Bravničar, Tekmovanje za violončelo v Gorici, Međunarodni susret 

harmonikaša Pula, Concorso musicale internazionale »Tomaž Holmar«, 16. mednarodno 

srečanje Pannoniaccordion, 4. mednarodno tekmovanje Celeia, Dnevi kitare Krško, Treviso, 

Davorin Jenko Beograd, pevsko tekmovanje (Alessandro Svab) idr. 

 

 

NAGRADE, PRIZNANJA IN POHVALE  
 

Ob koncu šolskega leta učence še posebej pohvalimo in nagradimo za uspešno delo med letom, 

pogosto nastopanje, dosežen uspeh na raznih tekmovanjih, za uspešno opravljen sprejemni izpit 

na srednjo stopnjo izobraževanja. Nagrade in priznanja podeli ravnatelj na javnem zaključnem 

koncertu šole, pohvale pa razredniki na podelitvi spričeval. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DENARNI PRISPEVKI ZA ŠOLANJE V GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA V 

ŠOLSKEM LETU 2022/23 
 

Prispevki, ki jih plačujejo starši oziroma skrbniki za učence glasbene šole, so namenjeni za 

pokrivanje tistega dela materialnih stroškov šole, za katerega ne zagotavlja sredstev 

ustanovitelj.  

 

Prispevki so (v enkratnem znesku): 

 

 inštrument z naukom o glasbi 26,00 € 

 samo nauk o glasbi 18,00 € 

 predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica 18,00 € 

 plesna pripravnica in balet 35,00 € 

 izposojnina oziroma obrabnina glasbil 14,00 € 

 

ali mesečno 10 obrokov ne glede na odsotnost: 

 vpisnina 20,00 €       

 inštrument z naukom o glasbi 260,00 € 

 samo nauk o glasbi 180,00 € 

 predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica 180,00 € 

 plesna pripravnica in balet 350,00 € 

 izposojnina oziroma obrabnina glasbil 140,00 € 

 

Če obiskuje Glasbeno šolo Radovljica več otrok iz ene družine, plačuje najstarejši otrok v 

glasbeni šoli polno šolnino, vsak naslednji pa znižano. 

 

Nadstandardni program se v celoti pokriva iz prispevkov staršev: 650,00 € letno ali mesečno 

10 obrokov po 65,00 €. 

 

 
 



 

 

VPIS V GLASBENO ŠOLO 
         
    

Pet let stari otroci se lahko vpišejo v program predšolska glasbena vzgoja. Program traja eno 

leto, vanj se lahko učenci vpišejo brez predhodnega preizkusa elementarnih glasbenih 

sposobnosti. Pouk poteka skupinsko enkrat tedensko 45 minut. 

 

V program glasbene pripravnice se vpisujejo šestletni otroci, oziroma tisti, ki v koledarskem 

letu vpisa v glasbeno šolo dopolnijo starost šest let in so praviloma učenci prvega razreda 

osnovne šole. Tudi ta program poteka skupinsko, enkrat tedensko 60 minut. Vključevanje otrok 

v ta program poteka brez predhodnega preizkusa. Uspešno končan program pripravnice ni niti 

pogoj niti zagotovilo za nadaljevanje šolanja na izbranem inštrumentu.  

 

Učenci, ki se želijo vpisati k pouku inštrumenta, morajo opravljati preizkus glasbenih 

sposobnosti. Pri tem preizkusu ne ugotavljamo otrokovega glasbenega znanja, temveč glasbene 

in fizično-motorične sposobnosti, ki so potrebne za pouk posameznih glasbenih inštrumentov. 

 

Pouk plesne pripravnice in baleta se v celoti financira iz prispevkov staršev, preizkus 

sposobnosti ni potreben. V plesno pripravnico se vpišejo 6, 7 in 8 let stari otroci – pouk poteka  

dvakrat tedensko po 45 minut. K pouku baleta vpisujemo 9 let stare otroke, pouk pa poteka 

dvakrat tedensko po 60 minut. 

 

Vpis novih učencev za šolsko leto 2023/2024 bo izveden v predpisanih rokih. Učitelji sporočijo 

število učencev, ki zaključujejo šolanje najkasneje do 21. aprila 2023. Na podlagi tega se objavi 

razpis za nove učence. 

 

Razpis za vpis novih učencev za šol. leto 2023/24 bo, kot predvideva šolski koledar, objavljen 

v majskih številkah lokalnih časopisov občin, na spletni strani in oglasni deski šole. Obvestilo 

o razpisu bo obljavljeno že pred prvomajskimi počitnicami.  

 

Zbiranje prijav bo potekalo elektronsko (in v tajništvu šole v času uradnih ur) od 3. do 23. maja 

2023. Dan odprtih vrat  bo predvidoma 17. maja 2023 v Radovljiški graščini. Tako bodo otroci 

in starši spoznali način dela na šoli in posamezne inštrumente. Dan odprtih vrat bo v letošnjem 

šolskem letu, ne glede na situacijo, potekal tudi na naši spletni strani z objavo posnetkov 

učencev in učiteljev. 

 

Sprejemni preizkusi bodo potekali 29. in 30. maja 2023 po vnaprej pripravljenem razporedu in 

skladno z uredbo o izvedbi sprejmnih preizkusov (sprejeta je bila leta 2007).  

 

Naknadni rok sprejemnih preizkusov (samo za instrumente, kjer bodo še prosta mesta) bo od 

21. do 25. avgusta 2023. 

 



 

 

Vsi učenci, ki bodo opravljali sprejemni preizkus glasbenih sposobnosti, bodo o rezultatih 

obveščeni izključno na oglasni deski šole in na spletni strani šole. Sprejeti učenci bodo po pošti 

prejeli navodila za vpis v šolsko leto 2023/2024.  

 

Izpis med šolskim letom praviloma ni mogoč. Samo v izjemnih primerih se učenec lahko izpiše 

med letom s pisno obrazložitvijo staršev. Pri tem morajo poravnati akontacijo materialnih 

stroškov za tekoči mesec in vse morebitne druge obveznosti do šole. 

Za učence, ki so že vključeni v glasbeno šolo (2. in višji razred), bodo vpisne liste za novo 

šolsko leto zbrali razredniki. 

 

 

Uredila: Ana Trček 

Izdajatelj:  Glasbena šola Radovljica, zanjo Marko Možina 

Oblikovanje: Ana Trček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVNATELJ 

 

SVET 

STARŠEV 

SVET ŠOLE 

3 predstavniki ustanovitelja 

5 predstavnikov kolektiva 

3 predstavniki staršev 

 

USTANOVITELJ 

(Občina Radovljica) 

KOLEKTIV 

 

strokovno pedagoško področje  

aktiv klavir, orgle 

aktiv harmonika 

aktiv godala, brenkala 

aktiv pihala 

aktiv trobila, tolkala 

aktiv NGL, petje, PGV, GP, PP in 

balet 

 

administrativno tehnično področje 

tajništvo 

računovodstvo 

knjižnica 

tehnično osebje 

POMOČNIK 

RAVNATELJA 


