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Ime in priimek: 
______________________________________________________________________________ 
 
Naslov:________________________________________________________________________ 
 
Instrument, letnik:_______________________________________________________________ 
 
Učitelj: ________________________________________________________________________ 
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Ustanovitelj:   OBČINA TRBOVLJE 
 
Sedež šole:   Keršičeva cesta 50a 
    1420 TRBOVLJE 
 
Ravnateljica:             Katja MIKULA, spec. 
 
Tajnica:   Maja PESTELJ 
Računovodkinja:  Claudia LEDINEK 
 
Telefonske številke:  
Tajništvo:   (03) 56 30 820 
Zbornica:   (03) 56 30 919 
Ravnateljica:   (03) 56 30 918 
    031 372 400 
 
Faks:    (03) 56 30 919 
 
E-pošta:  
Tajništvo:    tajnistvo-gstrbovlje@gs-trbovlje.org  
Računovodstvo:   gs-trbovlje@gs-trbovlje.org 
Ravnateljica:    gstrbovlje-ravnatelj@gs-trbovlje.org 
 
Spletni naslov:  www.gs-trbovlje.org,  

www.facebook.com/gstrbovlje/ 
 

Davčna številka: 45428271 
Matična številka: 5088054000 

TRR: IBAN SI56 0233 0001 7815 505 (odprt pri NLB d.d.)  
 

 
URADNE URE:  
 
Tajništvo:   vsak dan od 8. – 14. ure 
Ravnateljica:  vsak dan po potrebi in dogovoru,  

(dosegljiva tudi na šolskem mobilnem telefonu)  



 
3 

 

 
 
 

 
 

SVET ZAVODA  
ima štiriletni mandat 2020 - 2024, sestavljajo pa ga:  
 
 
- trije predstavniki ustanovitelja: 
Adriana ŽLAK, Alenka NEMET REVINŠEK, Aleksandra KOVAČ 

 
 

- trije predstavniki Sveta staršev: 
Đana VOZEL – podpredsednica, Barbara ADEEB, Dejan KORIMŠEK 

 
 

- pet predstavnikov zavoda GŠ Trbovlje: 
Matija DOLENC – predsednik, Barbara ČERNE, Danijela DJORDJEVIĆ, Maja LEBAR KOTAR, Claudia 
LEDINEK  
 
 
SVET STARŠEV 
Vsak oddelek ima svojega predstavnika, ki zastopa interese vseh staršev oddelka, članstvo v svetu staršev 
se prekine, ko otrok nima več statusa učenca naše šole: 
 
 
Predšolska glasbena vzgoja  
in Glasbena pripravnica:  Darja CENIN 
Plesna pripravnica in 
Sodobni ples:    Radivoj RADAK   
Klavir:     Đana VOZEL 
Harmonika:     Urška BABIĆ 
Tolkala:    Katja KOBILŠEK GUNA 
Petje:     Laura BASTIČ 
Kljunasta flavta in flavta:  Urška CILENŠEK 
Klarinet, saksofon:   Dejan KORIMŠEK 
Trobila:    Anja PIŠEK 
Violina, viola, violončelo:  Barbara ADEEB 
Kitara:     Polona TREBUŠAK 

 
ŠOLSKI SKLAD 
Upravni odbor za mandatno obdobje 2022 - 2024 
  
predstavniki šole: 
Maja Lebar Kotar, Claudia Ledinek, Barbara Černe 
predstavniki staršev: Urška Babić, Đana Vozel, Jernej Novak, Anja Pišek 
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Glasbena šola izvaja INDIVIDUALNI POUK instrumentov in petja, ki poteka v posameznih učilnicah, pri 
posameznih pedagogih. Vaš otrok je dolžan obiskovati pouk dvakrat tedensko po 30 minut od 1. do 6. letnika 
in dvakrat tedensko po 30 ali 45 minut od 7. do 8. letnika. Izjemoma je ob posebnih individualnih razmerah 
možno organizirati pouk le enkrat tedensko 60 oziroma 90 minut. Nadarjeni učenci – tekmovalci, ki so na 
zadnjem državnem TEMSIG tekmovanju dosegli najmanj 90 točk, imajo lahko dodatni pouk v obsegu 
dodatnih 30 minut tedensko. Starši tega učenca morajo po sprejetem sklepu učiteljskega zbora o tem 
podpisati ustrezno soglasje v skladu s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbenih šolah 16. -19. člen. 
 
 
K instrumentom se po opravljenem preizkusu glasbenih sposobnosti praviloma vpisujejo učenci stari od 
sedem do devet let. Izjema so flavta, klarinet, saksofon, rog, tenor, bariton, tuba, pozavna, diatonična 
harmonika in tolkala, kjer so vabljeni predvsem fantje in dekleta višjih razredov osnovne šole. Petje zahteva 
zaključek mutacije oziroma starost 17 let. 
 
 
SKUPINSKI POUK poteka v instrumentalnih skupinah: komorne skupine, orkestri, od katerih sta po 
predmetniku ter normativih in standardih za našo šolo obvezna GODALNI in PIHALNI, ter v programih 
predšolskih glasbenih in plesnih skupin ter Nauka o glasbi in Solfeggia: 
 
Dodatni termini skupinskih vaj pred nastopi potekajo po predhodnem obvestilu na dogovorjene 
dneve in ure. 
 
K Nauku o glasbi na nižji stopnji oziroma Solfeggiu na višji stopnji so dolžni hoditi vsi učenci 
instrumentalisti enkrat tedensko 60 ali 90 minut (odvisno od številčnosti skupine) od 1. razreda dalje. Učenci 
Sodobnega plesa obiskujejo pouk Nauka o glasbi v 5. in 6. razredu. 
 
V Predšolsko glasbeno vzgojo lahko pripeljete otroke, ki so v tem koledarskem letu dopolnili 5 let. Skozi 
igro spoznavajo lepoto glasbe in zvokov ter razvijajo svoje glasbene sposobnosti. 
 
V Glasbeno pripravnico se vpisujejo otroci, ki obiskujejo 1. razred devetletke. Ni še priporočljivo, je pa 
možno ob predhodnem strokovnem mnenju učiteljev, da se odločijo za instrument. V tem letu pa jih bodo 
zagotovo spoznali veliko, odločitev bo zanje potem precej lažja. 
Tisti, ki pa so si torej že našli svoj instrument in izkazujejo posebne sposobnosti, imajo poleg pouka 
pripravnice še individualni pouk instrumenta, kot smo ga že opisali. 
 
Plesna pripravnica se deli na tri starostna obdobja. Dečki in deklice se vključijo pri starosti 6 let v PP1 in 
lahko nadaljujejo šolanje v programih PP2 in 3 ter kasneje v oddelkih Sodobnega plesa.  
 
Sodobni ples pričnejo obiskovati otroci pri 9 letih in to ne glede na to, ali so pred tem obiskovali programe 
Plesne pripravnice ali ne. Tako kot pri instrumentih pa morajo opraviti preizkus plesne nadarjenosti in fizičnih 
sposobnosti. 
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V tem šolskem letu poučujemo naslednje instrumente, ki jih učijo prijazni in strokovno usposobljeni učitelji: 
 
INDIVIDUALNI POUK: 

 
INSTRUMENT 

 
UČITELJ 

 
UČILNICA 

KLAVIR  IN KOREPETICIJE Gaber DROBNIČ 10 
Jure PALČEC 10 
Amna EMERŠIČ 5 
Urška MEGLIČ 6 

VIOLINA Danijela DJORDJEVIĆ 13 
Maja LEBAR KOTAR 11 
Katja MIKULA pisarna 

VIOLONČELO Maša TOMC 15 
HARMONIKA Alojz STRADAR 4 
DIATONIČNA HARMONIKA Alojz STRADAR 4 

Igor PODPEČAN 3 

KLJUNASTA FLAVTA Barbara ČERNE kabinet II 
Dominik HRIBOVŠEK 12 

Magda KLANČIŠAR 7 
FLAVTA Barbara ČERNE  kabinet II 

Magda KLANČIŠAR 7 
KLARINET Dominik HRIBOVŠEK 12 
SAKSOFON Dominik HRIBOVŠEK 12 
TROBENTA, ROG Jernej GANTAR 14  
POZAVNA, TUBA, BARITON Igor PODPEČAN 3 
KITARA Nataša ZAVŠEK 8 

Matija DOLENC 9 

TOLKALA Peter JERETINA kabinet I 
PETJE Barbara SORČ 15 
 
 
SKUPINSKI POUK:  
PREDMET UČITELJ UČILNICA 
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, 
GLASBENA PRIPRAVNICA 

Božena GRUM kabinet II 

NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO Božena GRUM učilnica NOG 
SODOBNI PLES IN PLESNA 
PRIPRAVNICA 

Kim KERN KUKOVIČ dvorana; 16 
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 GODALNI ORKESTER  - dirigentka Maja LEBAR KOTAR (sodelujejo lahko učenci od 3. letnika dalje 

neobvezno, od 4. letnika naprej obvezno in bivši učenci ter po potrebi učenci drugih instrumentov) 
 PIHALNI ORKESTER - dirigent Dominik HRIBOVŠEK (sodelujejo učenci od 4. letnika pihal, trobil in 

tolkal, ali prej v kolikor izkazuje učenec večje znanje, v dogovoru z učiteljem individualnega pouka 
ter bivši učenci) 

 HARMONIKARSKI ORKESTER vodi Alojz STRADAR (sodelujejo učenci od 4. letnika harmonike, 
od 3. letnika dalje v kolikor izkazuje učenec večje znanje, bivši učenci ter po potrebi učenci drugih 
instrumentov) 

 KITARSKI ORKESTER vodi Nataša ZAVŠEK (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s 
starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov) 

 
V tem šolskem letu delujejo še: 
 
NARODNO ZABAVNI AMSAMBEL, MALI GODALNI ANSAMBEL, JAZZ ANSAMBEL IN KITARSKI DUO kot 
TEMSIG disciplina 
 
Ostali skupinski pouk oziroma komorne skupine, ki se oblikujejo polletno ali priložnostno, se organizirajo v 
dogovoru z učitelji, učenci, starši in ravnateljico ter s sodelavci, ki sodelujejo pri pripravi programa.  
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Znanje učencev se preverja pri pouku in na nastopih. Pri zaključni oceni se upošteva učenčev napredek oz. 
uspeh med šolskim letom in ocena letnega izpita. 
 
 

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV 
 

Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole, Ur. l. RS, št. 50/2012, 56/12, Podrobnejša navodila 
ministra o šolskem koledarju za šolsko leto 2022/23: 

 
LETNI IZPITI:  JESENSKI ROK: 10. – 15. september 2022 

ZIMSKI ROK:  20. – 27. januar 2023 
MAJSKI ROK (za učence zaključnih razredov osnovnih in srednjih šol) 

      15. – 19. maj 2023 
JUNIJSKI ROK:  12. – 16. junij 2023 
AVGUSTOVSKI ROK: 20. – 28. avgust 2023 

 
 
POPRAVNI IZPITI (za Nauk o glasbi in Solfeggio): 
 

20. – 30. junij   ter   22. – 28. avgust 2023 
 

Učenci bodo opravljali letnik po enem letu šolanja. Izjemoma se letnik podaljša za pol ali eno leto v 
primeru daljše odsotnosti, bolezni, izrednih razmer v družini, specifičnih potreb otroka, v soglasju s starši in 
ravnateljico. 
 

 
 

 
 
 
Pisna obvestila o učnem uspehu ob koncu I. in II. ocenjevalnega obdobja učenci prejmejo po zaključeni 
konferenci v posameznem ocenjevalnem obdobju. Ocenjevalni konferenci sta načrtovani za 26. januar 
2023 in 19. junij 2023. Učni uspeh se zapiše v Glasbeno beležko. 
 
Letna spričevala z zaključnimi ocenami pri predmetih, obvestila o ocenah (ob podaljšanju letnika), 
spričevala o končani stopnji (nižja ali višja), spričevala o zaključenem programu (vsi predšolski 
programi), najbolj uspešni ter zaslužni pa tudi posebne pohvale prejmejo učenci zadnji dan pouka, 23. 
junija 2023. Šola priredi Slavnostni zaključek leta na dvorišču Glasbene šole Trbovlje s podelitvijo diplom 
absolventom ob zaključku šolanja, razglasimo tudi Učenca/e leta in posebne nagrajence. Vsi učenci naj bi 
tej prireditvi prisostvovali. 
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Ob zaključku šolskega leta prejmejo učenci listine, ki so uradnega značaja in potrjujejo otrokovo znanje, 
uspeh, zaključek glasbenega šolanja na nižji oziroma višji stopnji ali predšolskega programa. 
 
LETNO SPRIČEVALO dobi vsak učenec, ki uspešno opravi izpit iz glavnega predmeta in je številčno 
ocenjen iz ostalih obveznih predmetov po predmetniku (Nauk o glasbi, Solfeggio, orkester, komorna igra), v 
nasprotnem primeru dobi le obvestilo o ocenah. 
 
SPRIČEVALO O KONČANEM PROGRAMU dobijo vsi, ki so zaključili katerikoli predšolski program 
glasbe ali plesa, ki ga javno veljavno izvajamo na naši šoli. 
 
SPRIČEVALO O KONČANI STOPNJI nižji in višji, glede na javno izobraževalni program Glasba ali Ples 
in predmetnik. 
 
POHVALO ZA SODELOVANJE V ORKESTRU dobijo vsi tisti, ki so celo leto vestno hodili na vaje, se 
trudili in nastopali v naših orkestrih. 
 
POHVALE ZA ZASTOPANJE ŠOLE NA JAVNIH NASTOPIH prejmejo učenci za posebne dosežke v 
tekočem šolskem letu, dodatno udejstvovanje, sodelovanje na pomembnejših javnih nastopih, koncertih, 
revijah ali tekmovanjih. 
 
PRIZNANJE ŠOLE »UČENEC LETA« dobi/jo najboljši učenec/i, odličnjak/i, ki je/so v tem šolskem letu 
absolvent/i 6. letnika. Izbere ga/jih učiteljski zbor na zaključni konferenci na podlagi dosežkov: javnih 
nastopov, tekmovanj in drugih oblik zastopanja glasbene šole v javnosti, ki jih je opravil v času šolanja. 
Učencev leta je lahko več ali nihče, v kolikor se v generaciji absolventov tako pokaže. 
 
DIPLOMO za uspešen zaključek Glasbene šole Trbovlje prejmejo učenci - absolventi nižje stopnje po 
zaključenem 6. razredu glavnega predmeta in Nauka o glasbi ter absolventi višje stopnje po zaključenem 8. 
razredu instrumenta in Solfeggia 2. 
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Na podlagi 16. člena Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole izdaja pristojni minister za 
izobraževanje,  podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje 
izpitov ter datumih razdelitve obvestil in spričeval. 
Z letnim delovnim načrtom šola določi program dela za posamezno šolsko leto. 
 
 

Javni nastopi, ki jih organizira ali so-organizira naša šola  
* glasbene in plesne pravljice v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje po dogovoru ob sredah 
* ob svetovnem dnevu glasbe, Park kulture Center, sobota, 1. 10. 2022 ob 12.00 
* Beseda, ples, glasba, Park kulture Center, Delavski dom Trbovlje, četrtek, 10. 11. 2022 ob 18.00 
* 40. instrumentalna revija zasavskih glasbenih šol, Delavski dom Hrastnik, petek, 18. 11. 2022 ob 19.00 
* Božično novoletni koncert šole v Delavskem domu Trbovlje  
- 1. koncert, 14.12.2022 ob 19.00 
- 2. koncert, 15.12.2022 ob 19.00 
* dobrodelni koncert najmlajših Mamicam in ženam, zbiranje sredstev za šolski sklad v Domu svobode 
Trbovlje, 24.3.2023 ob 18.00 
* zaključni koncert Naš svet glasbe v Delavskem domu Trbovlje, 17.5.2023 ob 19.00 
* matineje / glasbeno plesne predstavitve / predstave / pravljice za trboveljske osnovne šole in vrtce v 
Delavskem domu Trbovlje ali v dvorani GŠ Trbovlje ali v prostorih vrtcev in OŠ po dogovoru 
* koncert GŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč pred osrednjo občinsko prvojunijsko proslavo Pozdrav našemu 
mestu v okolici Delavskega doma Trbovlje, 31.5.2023 
 
Interni nastopi v dvorani šole  
(vsak učitelj ima možnost prijaviti max. 2 točki oz. najbolje pripravljena učenca na nastop oziroma lahko več 
v soglasju z ravnateljico, če dan pred nastopom ni prijavljenih več kot 25 nastopajočih. Skupna omejitev je 
30 točk na nastop. Točke se prijavlja do četrtka v tednu nastopa). Na teh nastopih se pokaže znanje 
učencev in izdelanost pripravljenega programa. 
* redni interni nastopi so ob petkih ob 17.00, 21.10. in 25.11.2022 ter 20.1., 31.3. in 21.4.2023 
* nastopi tekmovalcev in kandidatov za sprejemne preizkuse so ob petkih ob 17.00, 27.1. in 24.2.2023  
* Pustni nastop, na pustni torek ob 18.00, 21. 2. 2023 
 
Drugo: 
Božično novoletna zabava z družabnimi igrami za učence šole v dvorani šole, v četrtek, 22.12.2022 od 15.00 
do 17.00 
Dan odprtih vrat s sprejemnimi preizkusi in vpisi predšolskih programov ter nastopom učiteljev, v soboto, 27. 
5. 2023 od 9.00 do 12.00 
zaključna Podelitev diplom absolventom, vpis v knjigo absolventov in podelitev naziva Učenec leta v Domu 
svobode Trbovlje ali v dvorani šole, v petek, 23.6.2023, ob 14.00 
 
Počitnice in prosti dnevi: 
31.10. – 5.11.2022 JESENSKE POČITNICE 
26.12.2021 –  2.1. 2023 BOŽIČNO NOVOLETNE POČITNICE 
6.2. – 13.2.2022 ZIMSKE POČITNICE  (zaradi praznika 8.2.2022 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, 
PREŠERNOV DAN se podaljšajo počitnice do ponedeljka) 
10.4. 2023 VELIKONOČNI PONEDELJEK 
27.4. – 2.5.2023 PRVOMAJSKE POČITNICE 
 
Ostali nastopi se dogovarjajo sproti in niso v naprej določeni (npr. razredni, oddelčni, dodatni nastopi 
tekmovalcev, absolventov, nekatera domača in tuja tekmovanja, izmenjave z različnimi glasbenimi šolami, 
sodelovanje pri prireditvah osnovnih šol, vrtcev, priložnostni javni nastopi za različne potrebe in v organizaciji 
drugih subjektov v občini Trbovlje, Zasavju in drugje – v skladu s priporočili vlade, ministrstva in NIJZ) 
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 Sprejemni preizkus novih učencev za vpis v 1. razrede bodo v rednem roku od 27. do 31. maja 2022 in 

naknadnem roku od 29. do 31. avgusta 2022 za tiste instrumente in programe, ki še niso zasedeni. 
 

 Obvestila o razpisih za vpis dobijo otroci in starši v osnovnih šolah in vrtcih, objavljena so na oglasni 
deski v glasbeni šoli, spletni, Facebook, Instagram in Twitter strani šole, občinskih oglasnih mestih, 
lokalnih časopisih, na programu Radia Aktual Kum ter oglasih lokalne televizijske postaje ETV ter prek 
Pošte Slovenije v nabiralnikih gospodinjstev v mesecu maju. 

 
 Pred vpisom v 1. razred opravimo preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti ter upoštevamo psihofizični 

razvoj otrok. 
 

 Ob vpisu v Predšolsko glasbeno vzgojo, Glasbeno in Plesno pripravnico ni preverjanja sposobnosti. 
 

 Vpis učencev v Predšolsko glasbeno vzgojo, Glasbeno ali Plesno pripravnico bo potekal od 27. maja 
2022 do zapolnitve prostih mest v skupinah  ter v zadnjem tednu avgusta. Vpisi sprejetih učencev v 1. 
razrede vseh ostalih predmetov bodo potekali od  1. do 10. junija ter od 29. do 31. avgusta 2022. 
 

 Učenci, ki želijo nadaljevati šolanje in so do nadaljevanja po sklepu učiteljskega zbora upravičeni, se 
morajo ob koncu šolskega leta  ponovno vpisati v naslednje šolsko leto. 

 
 Ob vpisu se plača vpisnina po položnici, ki znaša 15,00 € 
  
 Plačilo prispevka staršev za materialne stroške je celoletni prispevek, razdeljen na deset 

mesečnih položnic (september do junij) ne glede na počitnice, proste dneve ali druge opravičene 
odsotnosti. Mesečni obrok 26,00 € plačujete po poslani položnici. 

 
 Za vsak naslednji vpisani predmet instrumenta, plesa ali vpisanega otroka v družini se plača polovični 

prispevek, to je 13,00 €. 
 
 Duplikat GLASBENE BELEŽKE stane 2,50 €, kopije not, ki niso več v prosti prodaji, 5 centov na stran in 

vezava 80 centov 
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Izposoja šolskih instrumentov in vadenje na šolskih instrumentih znaša 8,00 € na mesec in se 
plačuje skupaj s prispevkom staršev za materialne stroške. Za počitniška meseca boste prejeli posebno 
položnico, v kolikor se obdrži instrument doma. 
 
Za plesalce se plača mesečni strošek uporabe, obrabe, čiščenja in nabave plesnih oblek, ki znaša 3,00 € 
na mesec, pavšalni znesek se mesečno zaračuna na podlagi pisnega soglasja starša oziroma zakonitega 
skrbnika učenca za tekoče leto, v nasprotnem primeru za plesne obleke, kostume poskrbijo starši sami v 
dogovoru z mentorico. 
 
Za instrumente morajo učenci skrbeti, jih čistiti, pospravljati po igranju v kovčke in paziti, da se ne 
poškodujejo. 
 
Ob škodi po lastni krivdi plačajo starši popravilo instrumenta. 

Ob odločitvi, da bo vaš otrok obiskoval glasbeno šolo, morate starši prevzeti del odgovornosti in določene 
obveznosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otroka ste vpisali za celo leto, torej mora biti prisoten na vseh urah pouka po predmetniku in 

urniku ali po dogovoru z učiteljem. Prisotnost preverjajte tudi v Glasbeni beležki (uradni otrokov 
dokument), v katero vpišete opravičila za odsotnost. Glasbena beležka je uradni dokument, ki ga 
morate skrbno čuvati. Dvakrat letno jih pregleda ravnateljica. Pisna opravičila staršev so obvezna. 

 

 Otrok mora redno obiskovati pouk po predmetniku za to šolsko leto, biti prisoten na v naprej predvidenih 
šolskih nastopih, vaditi instrument in izpolnjevati druge obveznosti v zvezi s poukom in nastopi. Ostale 
zunaj šolske nastope morate javiti učitelju in ravnateljici. 

 

 Pregledujte otrokovo Glasbeno beležko (predmetnik, učni načrt, realizirane ure, učni uspeh, obvestila) 
dosledno in to redno potrjujte s podpisi, tako lahko sproti ugotavljate njegov napredek, težave ali 
spremembe. Z učiteljem bodite ves čas v kontaktu, izmenjajte si e-poštne naslove ali telefonske številke. 
Vsi učitelji imajo šolske službene naslove (ime.priimek@gs-trbovlje.org). 

 

 Ob kakršnem koli nastalem problemu takoj obiščite otrokovega učitelja, če je potrebno tudi 
ravnateljico. 

 

 Izpisi niso možni, razen ob izrednih razmerah (bolezen, selitev …) in ne zgolj zaradi padca motivacije 
za vadenje. Takrat je potreben temeljit pogovor z učiteljem in otrokom, po potrebi se vključi ravnateljica. 

 

 Učenca lahko med letom izpišete le na podlagi pisne vloge in na podlagi utemeljenih razlogov. Pred 
tem se preveri vrnjen instrument in poravnava vseh drugih obveznosti do šole. 

 

 Finančne obveznosti morate poravnati v predvidenem roku, sicer vašega otroka zaradi neplačevanja 
lahko izključimo iz šole, finančne obveznosti pa bomo morali izterjati. O tem ukrepu odloča ravnateljica. 
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Vsako leto na Glasbeni šoli Trbovlje organiziramo kar nekaj nastopov in koncertov, na katerih bodo nastopali 
učenci naše šole pa tudi povabljeni gosti.  
 
Javne nastope in koncerte šola posname in fotografira za potrebe objav šole in arhiviranja 
dogodkov, v dogovoru s starši in učiteljem pa tudi razredne ali oddelčne nastope. Starši morate 
podpisano soglasje o fotografiranju, snemanju in objavi fotografij ter posnetkov oddati šoli do 16. 9. 
2022. Posnetke in fotografije lahko učenci in starši tudi dobijo na spletnih straneh in družbenih omrežjih šole.  
 
(Starši lahko snemajo in fotografirajo le svoje otroke in to tako, da ne motijo drugih v dvorani!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNI NASTOPI 

 
Na šolskih internih nastopih nastopajo najbolje pripravljeni učenci vseh oddelkov šole v dogovoru 

z učitelji posameznih instrumentov. Ti nastopi so nagrada za učenčev trud in obveza, ki jo mora v skladu z 
učnim programom in načrtom opraviti v šolskem letu. 

Posebni interni nastopi so namenjeni tekmovalcem in kandidatom za sprejemne preizkuse kot 
del priprav na ta pomemben dogodek in absolventski nastopi tistih, ki zaključujejo nižjo ali višjo stopnjo 
glasbene šole. 

Sodelujemo tudi z Vrtcem Trbovlje in pripravimo nastope ali delavnice za najmlajše. 
  
ODDELČNI IN RAZREDNI NASTOPI 

 
Učitelji lahko po presoji organizirajo najmanj enega ali več razrednih / oddelčnih nastopov. Na teh 

nastopih se pokažejo s svojim znanjem vsi otroci posameznega razreda ali učenci več učiteljev istega 
predmetnega področja. Starši in vsi obiskovalci imajo na tak način največji vpogled v napredek vseh otrok in 
v delo učitelja. Prosimo, da nastop spremljate v celoti in ne odhajate po točki svojega otroka, saj so nastopi 
vezani na roditeljske sestanke in / ali govorilne ure. 
 
JAVNI NASTOPI 

 
To so nastopi, ki jih organizira šola tako, da se s svojimi najboljšimi učenci predstavi širši javnosti. 

Tradicionalno prirejamo Božično novoletni koncert v decembru, Mamicam in ženam v marcu, 
zaključni koncert najboljših učencev ter orkestrov in komornih skupin Naš svet glasbe v maju, Glasbene 
pravljice / predstave / prireditve za prvo triado trboveljskih osnovnih šol in predstave za trboveljske 
vrtce v aprilu in maju, prireditev pred občinsko prvojunijsko proslavo Pozdrav našemu mestu ter koncert 
kitaristov in flavtistov Našemu mestu v Loški cerkvi v začetku junija kot prispevek k praznovanju občinskega 
praznika. 

Dobro sodelujemo z DOMOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON, katerim pripravimo veseli 
decembrski in pomladanski nastop.  

V tem šolskem letu bomo nadaljevali s sodelovanjem s KNJIŽNICO TONETA SELIŠKARJA, skupaj 
bomo pripravili glasbene in plesne pravljice na otroškem oddelku in Ob svetovnem dnevu glasbe nastop 
v Parku kulture 1. oktobra in Beseda, ples, glasba, 18. decembra. 

Javni nastopi so tudi vsi tisti, ki jih prirejajo drugi organizatorji v Trbovljah ali kje drugje in na katerih s 
programom sodelujejo naši učenci (otvoritve razstav, prostorov, objektov, literarni večeri, proslave, obletnice 
…). Na teh nastopih sodelujejo najbolj pripravljeni učenci v soglasju z vodstvom šole, učiteljem ter starši. 
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REVIJE 
 
Revije potekajo na medobčinski, območni ali državni ravni. Tradicionalno učenci naše šole 

sodelujejo na instrumentalni in plesni reviji zasavskih glasbenih šol. Letos bo na vrsti zaradi Covid 
ukrepov prestavljena 40. INSTRUMENTALNA REVIJA ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL. Organiziralo se bo 
tudi vsakoletno, tokrat 8. KLAVIRSKO SREČANJE ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL. 

Glede na vložen trud in rezultate se bienalno revij orkestrov glasbenih šol Slovenije v 
organizaciji Zveze Slovenskih glasbenih šol udeležijo tudi učenci naših orkestrov. Letos so na vrsti 
harmonikarski. Orffove skupine in kitarski orkestri imajo revije vsako leto. 

Plesnih revij v organizaciji JSKD Slovenije se udeležujejo naši najbolj perspektivni plesalci, glede 
na objavljene razpise JSKD jih prijavi mentorica v soglasju s starši in učenci. 
 
TEKMOVANJA 

 
Na tekmovanja pošiljamo najbolj nadarjene, prizadevne in delovne otroke naše šole, seveda skupaj 

v dogovoru s starši, ki do 16. 9. 2022 podpišejo soglasje k prijavi in objavi dosežkov na tekmovanju, 
učitelji in vodstvom šole. S podpisom se starši zavežejo, da bo njihov otrok k delu za tekmovanje pristopil 
zavzeto, odgovorno in z vso resnostjo. 

V prvi vrsti se udeležujemo slovenskih tekmovanj: mednarodnih, ki jih objavljajo posamezni 
organizatorji vsako leto sproti in v organizaciji Zveze slovenskih glasbenih šol, TEMSIG: 52. državnega 
tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov Republike Slovenije, 27. 2. do 17. 3. 2023. Rok prijave 
slednjega je 4. 1. 2023, poštni žig. Predvidene so naslednje tekmovalne discipline:  
TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ, TOLKALA, HARMONIKA, TAMBURICA, KITARSKI DUO, 
KLAVIRSKI DUO, KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM ter JAZZ SOLO 
Tekmovanja bodo v tem triletnem ciklu potekala v glasbenih šolah regije Okolica Ljubljane in Zasavje. 

Plesalci se lahko udeležijo predtekmovanja in tekmovanja mladih sodobnih plesalcev OPUS 1 v 
organizaciji JSKD. 

Na mednarodna tekmovanja gredo tisti, ki izkažejo posebno odgovornost, pripravljenost, delavnost, 
nadarjenost in uspehe, v dogovoru z vodstvom šole in učiteljskim zborom, vendar finančno breme teh 
tekmovanj nosijo starši. 
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TEKMOVANJE            UDELEŽENEC    DISCIPLINA   KATEGORIJA   MENTOR            DOSEŽEK 

51. TEMSIG - klavir I.a Knific Samo Klavir I.a Ekinović Amna srebrna plaketa 

51. TEMSIG - klavir I.a Krajnc Nejc Klavir I.a Ekinović Amna srebrna plaketa 

51. TEMSIG - klavir I.a Vozel Tara Klavir I.a Meglič Urška srebrna plaketa 

3. mednarodno tekmovanje Celeia 

2022 Vozel Tara Klavir predkategorija Meglič Urška 

Zlata plaketa, 

1. mesto 

VI. International Sirmium Music Fest - 

on line Knific Samo Klavir I. kategorija Ekinović Amna 

I. nagrada,  

3. mesto 

OPUS 1. državno tekmovanje plesnih 

miniatur Ledinek Leni Sodobni ples duo xxs Verglez Tanja 

srebrno 

priznanje 

OPUS 1. državno tekmovanje plesnih 

miniatur Hvala Lučka Sodobni ples duo xxs Verglez Tanja 

srebrno 

priznanje 

OPUS 1. državno tekmovanje plesnih 

miniatur Stošicki Tilen Sodobni ples solo xxs Verglez Tanja 

srebrno 

priznanje 

OPUS 1. državno tekmovanje plesnih 

miniatur Pevc Tia Sodobni ples duo xxs Verglez Tanja zlato priznanje 

OPUS 1. državno tekmovanje plesnih 

miniatur Medvešek Ela Sodobni ples duo xxs Verglez Tanja zlato priznanje 

Mednarodno glasbeno tekmovanje 

Tartini 2022, Piran Zupančič Vesna Violina 3. kategorija Djordjević Danijela 2. nagrada 

WORLD OPEN ONLINE MUSIC 

COMPETITION - guitar Beograd, Srbija 

2022, poletna edicija Unetič Domen Kitara 

VII. kategorija 

middle junior Dolenc Matija 

II. nagrada, 

srebrna plaketa 

WORLD OPEN ONLINE MUSIC 

COMPETITION - guitar Beograd, Srbija 

2022, poletna edicija Rožman Maša Kitara 

IX. kategorija 

junior artist Dolenc Matija 

I. nagrada,  

zlata plaketa 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Prvulović Tea Sodobni ples S solo Verglez Tanja pohvala 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Golob Maša Neja Sodobni ples S duet Verglez Tanja pohvala 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Prvulović Tea Sodobni ples S duet Verglez Tanja pohvala 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Javorič Kerin Ajda Sodobni ples XXS solo Verglez Tanja pohvala 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Stošicki Tilen Sodobni ples XXS solo Verglez Tanja 

uvrstitev na 

državno 

tekmovanje 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Hvala Lučka Sodobni ples XXS duet Verglez Tanja 

uvrstitev na 

državno 

tekmovanje 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Ledinek Leni Sodobni ples XXS duet Verglez Tanja 

uvrstitev na 

državno 

tekmovanje 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Medvešek Ela Sodobni ples XXS duet Verglez Tanja 

uvrstitev na 

državno 

tekmovanje 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2022, 

Regijsko tekmovanje Pevc Tia Sodobni ples XXS duet Verglez Tanja 

uvrstitev na 

državno 

tekmovanje 

Dnevi kitare 2022, mednarodno 

tekmovanje, Krško Zidar Enej Kitara 2. kategorija Zavšek Nataša 

srebrno 

priznanje 

Dnevi kitare 2022, mednarodno 

tekmovanje, Krško Trebušak Lara Kitara 2. kategorija Zavšek Nataša 

srebrno 

priznanje 

Dnevi kitare 2022, mednarodno 

tekmovanje, Krško Murko Gal Kitara 3. kategorija Dolenc Matija 

srebrno 

priznanje 

WORLD OPEN ONLINE MUSIC 

COMPETITION - guitar Beograd, Srbija 

2022, pomladanska edicija Murko Gal Kitara 

VII. kategorija 

middle junior Dolenc Matija 

2. nagrada, 

srebrna plaketa 
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WORLD OPEN ONLINE MUSIC 

COMPETITION - guitar Beograd, Srbija 

2022, pomladanska edicija Rožman Maša Kitara 

IX. kategorija 

junior artist Dolenc Matija 

2. nagrada, 

srebrna plaketa 

WORLD OPEN ONLINE MUSIC 

COMPETITION - guitar Beograd, Srbija 

2022, pomladanska edicija Trebušak Lara Kitara 

VI. kategorija 

middle junior Zavšek Nataša 

1. nagrada,  

zlata plaketa 

WORLD OPEN ONLINE MUSIC 

COMPETITION - guitar Beograd, Srbija 

2022, pomladanska edicija Zidar Enej Kitara 

V. kategorija 

middle junior Zavšek Nataša 

2. nagrada, 

srebrna plaketa 

 
 
 

UČENCI LETA 2021/22: 

Vid LAMOVŠEK – kljunasta flavta, Maša Neja GOLOB in Tea PRVULOVIČ – sodobni ples 

 

OPRAVLJENI SPREJEMNI PREIZKUSI IN VPISI NA SREDNJO STOPNJO 2022/23: 

Vesna ZUPANČIČ – violina (Srednja glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje),  
Tea PRVULOVIČ – sodobni ples (Sredna vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija 
Ljubljana, ni vpisana) 
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PRAVICE UČENCA: 
 

 V šoli mu je zagotovljeno varno in spodbudno okolje. 
 

 Šola organizira življenje in delo po načelu spoštovanja univerzalnih civilizacijskih vrednot in 
posebnosti različnih kultur. 

 
 Šola zagotavlja varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in splošnimi 

predpisi. 
 

 Učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo 
človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti. 

 
 Pri pouku se upošteva njegova radovednost ter razvojne psihične in fizične značilnosti, 

predznanje in individualne sposobnosti, pri svojem delu pa dobiva vso potrebno pomoč in 
podporo. 

 
 Pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju strok. 

 
 O svojem delu dobiva sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOLŽNOSTI UČENCA: 
 

 Redno mora obiskovati pouk, vaditi instrument in opravljati druge šolske obveznosti v zvezi s 
poukom in nastopi. 

 
 Dolžan je sodelovati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom, v 

kolikor nastopa tudi na drugih javnih nastopih, pa je dolžan predhodno o tem obvestiti učitelja. Tudi s 
svojim videzom naj izkazuje spoštljiv odnos do prireditve, umetnosti in obiskovalcev. 

 
 Sproti mora obveščati starše o svojem delu v šoli, kar ti dokazujejo s podpisom v Glasbeni beležki. 

 
 Učenec je lahko izključen iz šole zaradi grobih kršitev šolskega reda, npr. če ogroža premoženje in 

ljudi na šoli, ne spoštuje pravic in osebne integritete drugih učencev in učiteljev ter neopravičeno 
izostaja od pouka. O izključitvi odloča učiteljski zbor in vodstvo šole. Polnoletni učenci tudi kazensko 
odgovarjajo za svoje neprimerno in škodljivo ravnanje. 

 
 S spoštljivim in kulturnim vedenjem daje zgled okolici, skrbi za urejenost šolske stavbe in okolice ter 

za inventar šole, še posebej to velja za šolske instrumente. 
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Na izrečene ukrepe se starši lahko pritožijo na svet šole. 
Na podlagi 15. člen Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole, Ur. l. RS, št. 44/2001 (v nadaljevanju 
»pravilnika«), ima Glasbena šola Trbovlje sprejet Hišni red, ki ga je ravnateljica sprejela 14. 7. 2010. Hišni 
red je razobešen na oglasni deski zbornice, objavljen v publikaciji šole in spletnih straneh šole. 
 

 
 

HIŠNI RED GLASBENE ŠOLE TRBOVLJE 
 

Hranjenje garderobe in priprava na pouk 

1. člen 

Učenci k pouku prihajajo vsaj 5-10 minut pred začetkom, da se lahko v miru pripravijo. Učenci, ki čakajo na 
pouk, se zadržujejo v avli šole ali pred njegovo učilnico čim bolj mirno in tiho. 

2. člen 

Garderoba je v pritličju šole, kjer se odlaga čevlje v za to namenjene omarice oziroma pred učilnice v 
košarice pod klopi. V učilnicah morajo učenci uporabljati copate. Obešalniki za oblačila so v učilnicah. Mokre 
dežnike postavimo v za to namenjeno košaro pri vhodu.  

3. člen 

Zaradi narave dela je na hodnikih potrebna tišina. 

 

Varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo 

4. člen 

Zaradi narave dela na šoli ni organiziranega dežurstva. Na vhodu šole lahko skrbi za nadzor nad prihodi in 
odhodi pomočnik, ki je zaposlen prek javnih del, in ki po potrebi opravlja obhode po šoli in opozarja na red in 
disciplino. 

5. člen 

Vrednejših predmetov naj učenci in obiskovalci ne puščajo na hodnikih in brez nadzora. Za poškodbe in 
kraje šola ne odgovarja, v primeru znanih storilcev pa ukrepa v skladu s pravilnikom. 

Najmlajši naj imajo podpisane osebne stvari oziroma naj zanje poskrbijo starši ali skrbniki. 

6. člen 

Glasbena šola Trbovlje je odprta med 7. in 20. uro, ko se odvija pouk, ob sobotah po dogovoru med 8. in 14. 
uro. V primeru nastopov in koncertov je šola odprta do 22.00. Po 22. uri in v času, ko je šola zaprta, je na šoli 
vključen alarm. 
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Alarm se izključi ob prihodu pooblaščenih delavcev šole, ki imajo svojo kodo in ključe vhodnih vrat. Prav tako 
pooblaščeni delavci šole opravijo obhod po šolskih prostorih in izvršijo nadzor pred zaklepanjem in 
vključitvijo alarma. 

7. člen 

Učilnice so v odsotnosti učitelja zaklenjene. Na Glasbeni šoli Trbovlje 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, v 
glasbeno beležko učenca in o tem seznaniti vodstvo šole. 

Učenec prevzame odgovornost za red v učilnici v času vaje. Prav tako je v tem času odgovoren, da se 
šolska lastnina ne uničuje in kvari. Učenci na podlagi pravilnika s takim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so 
lahko izključeni iz šole. 

Ključe lahko prejmejo učenci v zbornici, ko so naročeni za pouk ali vadenje instrumenta in ga morajo po 
zaključku vadbe tja tudi vrniti.  

8. člen 

Učitelji in učenci, ki vadijo, morajo ob odhodi iz učilnice zapreti okna, ugasniti luči in zakleniti vrata. 

9. člen 

Ob večernih prireditvah poskrbi za red, disciplino in varnost na šoli organizator.  

 

Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev, delavcev šole in obiskovalcev ter 
osebnih ter šolskih stvari 

10. člen 

Malomarno ravnanje s šolskim inventarjem je kaznivo, za namerne poškodbe je storilec materialno 
odgovoren. V skladu s pravilnikom se na to lahko izreče tudi vzgojni ukrep. 

11. člen 

Vsakršno neprimerno vedenje do učencev, učiteljev, drugih delavcev, obiskovalcev je neželeno, prav tako 
namerno uničevanje, tatvine ali poškodbe stvari. Za takšno ravnanje se učencem lahko izreče vzgojni ukrep 
v skladu s pravilnikom. Za ostale polnoletne odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom. 

12. člen 

Vsakršno vnašanje ali uporaba za ljudi in stvari nevarnih predmetov, alkohola in drog je strogo prepovedano. 
Učenci na podlagi pravilnika s takim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale 
polnoletne odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom. 

Nevarnim in potencialno agresivnim živalim je vstop prepovedan. Na šoli so lahko urejeni sprostitveni kotički 
z zelenjem in živalmi, ki ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi, ki so veterinarsko pregledane in oskrbljene ter v 
ustreznih življenjskih pogojih. 

13. člen 

Vsakršno spolno, fizično ali psihično nasilje je strogo prepovedano. Učenci, delavci šole in drugi obiskovalci, 
naj o tem takoj obvestijo ravnateljico, drugega učitelja ali drugo na šoli zaposleno odraslo osebo. Učenci na 
podlagi pravilnika s takim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale polnoletne 
odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom. 
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14. člen 

Učenci in obiskovalci morajo upoštevati hišni red in se ravnati po navodilih strokovnih in drugih delavcev 
šole. Na tak način lahko šola zagotovi učencem varnost. Učence in obiskovalce na previdnost opozarjajo vsi 
delavci šole in pomočnik na vhodu šole. 

 

Obveščanje učencev 

15. člen 

O odsotnosti učencev morajo starši oz. skrbniki pisno, lahko tudi telefonsko, v kolikor istovetnost odgovorne 
osebe za mladoletno osebo ni sporna, obvestiti učitelje in šolo v skladu s pravilnikom. V primeru 
telefonskega obveščanja se v času, ko ni pouka, v zbornici učiteljem pusti pisno obvestilo kdo je klical, za 
koga je bilo klicano in kdaj je predvidena odsotnost. Telefonsko javljanje odsotnosti ne nadomesti pisnega 
opravičila, ki ga morajo starši oziroma učenci predložiti učitelju po vrnitvi v šolo. Vzorci opravičil so v glasbeni 
beležki otroka in v publikaciji šole. 

16. člen 

V primeru nepredvidene opravičene odsotnosti učitelja v času pouka, šola ali učitelj obvesti učence z 
obvestilom na vratih učilnice oz. telefonsko. Ob predvideni odsotnosti učitelji poskrbijo, da so učenci in starši 
obveščeni ustno in z obvestilom v Glasbeni beležki ter predvidijo nadomeščanje pouka. 

17. člen 

O pouku, nastopih, vajah in drugih aktivnostih, ki potekajo izven urnikov rednega pouka, se učence obvešča 
prek Glasbene beležke, obvestila pa so razobešena tudi na oglasni deski šole v pritličju ali na vratih učilnic. 
Glede na Letni delovni načrt, so datumi predvidenih aktivnosti objavljeni tudi na spletnih straneh šole. 

18. člen 

Urniki individualnega pouka so dosegljivi v zbornici ali pri posameznem učitelju. Časovni razpored 
skupinskega pouka je objavljen na začetku šolskega leta na oglasni deski, v zbornici, v šolski publikaciji in na 
spletnih straneh šole 

19. člen 

Za vse informacije o šoli, pouku, dogodkih, se učenci in starši lahko obračajo na učitelje v času pouka, na 
tajništvo pa vsak delovni dan med 8.00 in 13.00. Sprotne informacije lahko dobijo tudi od informatorja na 
vhodu šole. 

20. člen 

Hišni red, sprejet 27. 8. 2008, s sprejetjem novega hišnega reda ne velja več. Nov hišni red je sprejela 
ravnateljica 14. 7. 2010. Hišni red je razobešen v avli šole in oglasni deski zbornice ter objavljen v publikaciji 
šole in spletnih straneh šole. 
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Pa še nekaj priporočil primernega vedenja: 

 
Na šoli se pozdravljamo in pri tem upoštevamo navado, da mlajši pozdravlja starejšega in moški žensko. 
Pozdravljanje je namreč izraz vljudnosti in tovarištva.  
 
Vsi na šoli skrbimo za red in čistočo. Varujemo svoje, tuje in šolsko premoženje. Za namerne poškodbe 
povzročitelji odgovarjajo tudi materialno oziroma morajo vrniti poškodovane predmete v prvotno stanje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V razrede hodimo v copatah, čevlje pustimo v garderobni omarici, obleko obesimo na obešalnike v učilnici, 
hrano in pijačo použijemo v pritličnih prostorih, za seboj počistimo sanitarije, smeti mečemo v za to 
pripravljene koše, mokre dežnike puščamo na hodnikih, mize in stoli niso odlagališče prežvečenih žvečilk, 
stene so prebeljene zato, da ostanejo lepe in čiste nekaj let. 
 
Med poukom NI dovoljeno uporabljati mobilnih telefonov!  
 
 
 
In kje do informacij: 
 
Za obveščanje učencev in učiteljev uporabljamo glasbeno beležko in oglasno desko v pritličju šole. Večino 
informacij dobite tudi na naši spletni strani http://gs-trbovlje.org/wp21/ , Facebook 
https://www.facebook.com/gstrbovlje, Instagram https://www.instagram.com/glasbenasolatrbovlje ali Twitter 
strani, https://twitter.com/GTrbovlje, prek e-pošte, v kolikor s takim obveščanjem pisno soglašate, SMS 
sporočil ali kontaktirate tajništvo šole oziroma svojega učitelja. 
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KONCERTNI BONTON NASTOPAJOČIH 
 

 
UVOD 
 
Nastopajo učenci,  ki so si s svojim delom, pridnostjo in znanjem, nastop zaslužili. 
Nastop je nagrada za vložen trud in doseženo znanje ter spodbuda za nadaljnjo zavzetost in delo. Zato ob 
tem veljajo POSEBNA PRAVILA. 
 
PRIPRAVA NA NASTOP 
 
Na nastop pridemo vsaj pol ure pred pričetkom 

- da se umirimo in skoncentriramo 
- se namestimo za odrom ali v dvorani 
- preverimo, ogrejemo in uglasimo instrument 
- se sami ogrejemo in ponovimo pripravljeni program 
- obvezno opravimo osebno potrebo in se lepo uredimo 

 
OBLAČILA IN IZGLED 
 
Oblačila in obutev nastopajočih mora biti primerna koncertnemu dogodku ali svečanosti. Z njimi izkazujemo 
spoštovanje glasbeni umetnosti, slovesnemu dogodku, posebni priložnosti. 
Nastopajoči mora imeti za te priložnosti pripravljena POSEBNA, LEPŠA, SVEČANEJŠA OBLAČILA IN 
OBUTEV, ki niso za vsakdanjo rabo in izražajo podobo glasbe, ki jo izvaja. 
Neprimerna so: 

- športna oblačila in obutev 
- ponošena, sprana, umazana, razvlečena oblačila, še posebej jeans 
- neprimerni potisk na majicah ali puloverjih 
- ponošeni in umazani čevlji 

Neprimerno je tudi kričeče in številčno okrasje (prstani, zapestnice, ogrlice), ki ovira igranje. 
Dolgi lasje morajo biti počesani oziroma speti tako, da ne padajo na obraz in ne zakrivajo oči nastopajočega, 
saj to otežuje igranje. 
Nohti morajo biti primerno instrumentu postriženi, brez kričečih nanosov laka. 
S kulturo oblačenja ter urejenostjo, pokažemo spoštljiv odnos do tega, kar delamo in do odra, ki je poseben 
prostor, za posebne trenutke. Nastop to vsekakor je! 
 
VEDENJE NA NASTOPU 
 
Nastopajoči mora svoj odrski nastop vzeti resno in se nanj psihično in fizično pripraviti. 
Z učiteljem že pred nastopom preverita  

-   KJE BO MED NASTOPOM STAL / SEDEL 
-      ZVADITA OBVEZEN PRIKLON OB PRIHODU IN ODHODU Z ODRA 

S tem spoštljivim dejanjem in aplavzom občinstva oboji izkažejo medsebojno spoštovanje in poklon glasbeni 
umetnosti. 
Priklon naj bo umirjen, z malimi kretnjami in nasmehom. 

- NA ODRU SE OBRNEMO PROTI OBČINSTVU, kateremu je nastop namenjen. 
- PRED PRIČETKOM VEDNO PREVERIMO (če je na odru prisoten) KOREPETITORJA ALI SO-

NASTOPAJOČE, da usklajeno stopijo in sestopijo z odra in se skupaj poklonijo občinstvu. 
Prav tako je to pomembno za usklajen začetek igranja. 
 
OBNAŠANJE PRED IN PO NASTOPU 
 
Po končanem nastopu ne zdirjamo, ne skačemo in ne stečemo z odra, ampak ga umirjeno zapustimo ob 
spremljavi aplavza. 
Sedemo na svoje mesto oziroma se vrnemo za oder v tišini, brez komentarjev in telesne in obrazne 
gestikulacije. 
Naslednji nastopajoči počaka, da predhodniku prenehajo ploskati. 
Ko poslušamo svoje prijatelje, medtem ko sami čakamo na nastop, ali smo z njim končali, to storimo: 

- v tišini 
- pozorno 
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- brez klepetanja 
- brez smejanja 
-     brez vrtenja glave 
- brez zviranja po sedežu 
- brez drugih motečih gestikulacij 
- brez zapuščanja sedeža ali dvorane (koncert poslušamo do konca) 

Tako kot smo mi na odru sami - s svojim instrumentom, koristno tremo in koncentracijo za čim boljši nastop - 
moramo to isto omogočiti ostalim nastopajočim z VZORNIM VEDENJEM. Kolegialni prijatelji smo predvsem 
s tem, da jih mirno spodbujamo in zbrano poslušamo. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Ob koncu koncerta v vrsti, mirno zapustimo dvorano. 
Čestitke nastopajočim prijateljem ne smejo manjkati. 
Tudi sami sprejmimo čestitke in dobrohotne nasvete za naslednji nastop. 
Uživajte v teh trenutkih, saj so nepozabni! 
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KONCERTNI BONTON ZA OBISKOVALCE V DESETIH TOČKAH 
 
 
1 
Ne zamujajmo na koncerte. Če se to že zgodi, pa  
v dvorano in iz dvorane hodimo med ploskanjem in  
ne med izvajanjem programa. To opravimo čim tišje (ne loputamo z vrati in hodimo po prstih) in poiščemo 
najbližji prosti sedež. 
 
 
2 
Med koncertom ne klepetamo, se ne smejimo,   
ne zehamo, se po nepotrebnem ne obračamo, ne vrtimo na sedežu ali drugače s šumi in ropotom (na primer 
z brskanjem po torbici in odpiranjem vrečk bonbonov) ne motimo nastopajoče.  
 
3 
Mobilne telefone in piskajoče ure, naprave izključimo ali pustimo doma. 
 
4 
Za otroke, ki so premajhni, da bi na koncertu zdržali mirno in tiho, poiščemo varstvo ali pa se v 
nasprotnem primeru koncertu raje odpovejmo.  
 
5 
Virusi in bacili se v dvorani polni ljudi počutijo skoraj bolje, kot ljudje.  
Moteče kašljanje, smrkanje in kihanje raje preležimo doma v postelji.  
 
6 
Med večstavčnimi skladbami in med izvajanjem tekmovalnega programa ne ploskamo. Če nimamo 
programskega lista, raje počakajmo, da se nastopajoči priklonijo, oz. začnejo ploskati tisti, ki poznajo 
program. 
 
7 
Koncerta ne motimo z odhodi iz dvorane med igranjem.  
Vljudnost in spoštljiv odnos do VSEH NASTOPAJOČIH pa pokažemo tudi s tem, 
da koncerta ne zapuščamo predčasno.  
Če smo se koncerta udeležili, si vzemimo čas za vse nastopajoče in 
ne samo za »svojega«. 
 
8 
Fotografiranje in snemanje ni dovoljeno. Šola za lastni arhiv slika in posname večino nastopov in primerne 
objavi, v dogovoru s šolo pa starši te lahko dobite. 
 
9 
Ob koncu nastopa pa vse nastopajoče le nagradimo z aplavzom. 
 
10 
ŽELIMO VAM OBILO LEPIH TRENUTKOV OB POSLUŠANJU GLASBE. 
Nastopajoči, učitelji in učenci Glasbene šole Trbovlje 
 
 
Vsem želimo čim več lepih, uspešnih odrskih in drugih nastopov, ki vam bodo vlivali samozavesti in vam 
bodo v veselje ter lep spomin. Z njimi se vsaj malo približate velikim glasbenikom in umetnikom. Izkušnje pa 
so posebne, neponovljive in koristne za različne življenjske situacije, ko se moramo izpostaviti pred ljudmi, 
pokazati svoje znanje in sposobnosti v najboljši luči. 
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 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

 14.30 - 15.30 
Sodobni ples  

1. – 4. 
(dvorana) 

14.45 – 17.00 
Godalni 
orkester 

(dvorana) 

14.30 - 15.30 
Sodobni ples  

1. – 4. 
(dvorana) 

14.30 – 16.00 
Harmonikarski 

orkester 
(dvorana) 

 16.00 – 16.45 
Plesna 

pripravnica  
2 in 3 

(dvorana) 

15.00 – 15.45 
Mali godalni 
ansambel 
(kabinet II) 

16.00 – 16.45 
Plesna 

pripravnica  
2 in 3 

(dvorana) 

 

17.00 – 17.45 
Kitarski orkester 

(dvorana)   

16.45 – 17.30 
Plesna 

pripravnica 
1  

(dvorana)  

17.00 – 17.45 
Kitarski orkester 

(dvorana) 

16.45 – 17.30 
Plesna 

pripravnica 
1  

(dvorana)  

 

18.00 – 19.15 
Pihalni orkester 

(dvorana) 

17.30 – 19.00 
Sodobni ples  

5. in 6. 
(dvorana) 

18.00 – 19.00 
Pihalni orkester 

(dvorana) 

17.30 – 19.00 
Sodobni ples  

5. in 6. 
(dvorana) 
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PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK 
14.30 – 15.30 

3.a 
 

14.30 – 15.30 
2.b 

14.30 – 16.00 
1.c 

14.30 – 15.30 
5.b 

15.30 – 16.30 
2.a 

 

15.30 – 16.30 
3.b 

16.00 – 16.45 
Predšolska gl. vzgoja 

15.30 – 16.30 
3.c 

16.30 – 18.00 
1 
 

16.30 – 17.30 
Solfeggio 1 

17.00 - 18.00 
Glasbena pripravnica 

16.30 – 17.30 
Solfeggio 2 

18.00 – 19.00 
5.a 

 

17.30 – 19.00 
4 

 17.30 – 19.00 
6 

 
 
 
 

 
 
ure PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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O P R A V I Č I L O 
 
Prosim, da mojemu otroku ______________________________ opravičite izostanek od pouka od  
 
__________ do __________ zaradi _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Datum:                                                                       Podpis staršev: 
 
 

 
 

 
O P R A V I Č I L O 
 
 
Prosim, da mojemu otroku ______________________________ opravičite izostanek od pouka od  
 
__________ do __________ zaradi _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Datum:                                                                       Podpis staršev: 
 
 

 
 

 
O P R A V I Č I L O 
 
 
Prosim, da mojemu otroku ______________________________ opravičite izostanek od pouka od  
 
__________ do __________ zaradi _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Datum:                                                                       Podpis staršev: 
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Spoštovani starši. V tem šolskem letu boste morali obvezno izpolniti in podpisati obrazce, ki jih bo 
šola izdala v skladu z Zakonom o glasbeni šoli, Pravilnikom o izvajanju pouka na glasbenih šolah, 
Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Uredbo (EU) o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
 

 
S  O  G  L  A  S  J  E 

 
Ali se sme vašega otroka snemati (zvočni, video posnetki) in fotografirati in se ti posnetki smejo 
objaviti oziroma predvajati na spletnih straneh, v medijih in izdajah Glasbene šole Trbovlje ter 
arhivirati za namene šolske kronike.  
 

 
S  O  G  L  A  S  J  E 

 
Ali lahko vašemu otroku, ki je v preteklem letu na TEMSIG tekmovanju dosegel zadostno število 
točk in po sklepu učiteljskega zbora, dodelimo dodatni, razširjeni pouk. 
 
 

S  O  G  L  A  S  J  E 
 
Ali lahko šola prijavi vašega otroka na tekmovanje  v/na _______________ in k objavi njegovih 
rezultatov s tekmovanja. 

 
 

S  O  G  L  A  S  J  E 
 

Ali lahko uporabljamo vaš e-poštni naslov za posredovanje obvestil, informacij in drugega gradiva 
z Glasbene šole Trbovlje 
 

 
P  O  G  D  B  O     O    I  Z  P  O  S  O  J  I     I  N  S  T  R  U  M  E  N  T  A 

 

 
Da ima vaš otrok za eno šolsko leto izposojen šolski instrument, za katere starši poravnajo 
mesečno izposojo v znesku 8€. 
 
 
 
Podpisane obrazce prosim oddajte svojim učiteljem ali v tajništvo šole! 
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M _ _ _ _ _ S          K _ _ _ _ _ _ _ S       T _ _ _ _ _ _ A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V _ _ _ _ _ A, T _ _ _ _ _ _ A,  K _ _ _ _ _ _ T,   T _ _ _ _ _ _ L,   B _ _ _ N 
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S _ _ _ I,  S _ _ _ I    Z _ _ _ _ _ _ A 
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KAJ JE TO? 

 

Beli zobje 
pa še črni so vmes, 
trebuh raztegne, 
te vabi na ples. 

 

H    _    _    _    _    _    _    _    _ 

 

Če možakar vanjo piha, 
prav gotovo, da ni tiha, 
saj od sebe daje glas 
in tako nam krajša čas. 
barve je pa kot polenta, 
mi ji pravimo ...  

 

T    _    _    _    _    _    _    _  

Okroglolične 
glasbene gospodične, 
ki imajo svoj vrt 
na ozemlju petih črt, 
se imenujejo? 

 

N    _    _    _ 
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Pripravila in uredila ravnateljica, Katja Mikula, spec. 
 
Tisk: TORIPRINT, d. o. o. 
Naklada: 30 izvodov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keršičeva cesta 50a, 1420 Trbovlje,   phone:  03 / 5630  820   mobi:  031 372 400 

e-mail:  gs-trbovlje@gs-trbovlje.org / gstrbovlje-ravnatelj@gs-trbovlje.org /  

web: http://www.gs-trbovlje.org 


