
Glavni službeni naslov 

2. vrstica naslova 

3. vrstica naslova 

4. vrstica naslova 

Telefon: +386 5 333 33 33 

Telefaks: +386 5 333 33 34 

E-pošta: nekdo@example.com 

 

Glasbena šola 
 Ilirska Bistrica 

  

Organizacija 
 

 

Kontaktni podatki: 

        GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA 

        ULICA IV. ARMIJE 5 

        6250 ILIRSKA BISTRICA 
 

 TEL.: 05 7111 222 - tajništvo  

          05 7111 223 - računovodstvo 

          05 7111 220 - ravnatelj 

 E-naslov: tajnistvo.gspoib@guest.arnes.si 

 Spletna stran: http://www.gs-ilirskabistrica.si 

PREDSTAVITEV  

Glasbena šola 
 Ilirska Bistrica 

  

Predšolska glasbena vzgoja 
 

Program traja 1 leto. Starost učencev je 5 let.  
 

Program predšolske glasbene vzgoje petletnemu otroku 

omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do 

glasbene vzgoje v najzgodnejšem, predšolskem           

obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. 

Skozi različne glasbene aktivnosti - petje in ritmično  

izreko, igranje na mala glasbila, poslušanje in          

ustvarjalno izražanje oblikuje odnos do glasbe in       

umetnosti sploh ter se pripravlja na nadaljnje glasbeno 

izobraževanje. 
 

 

Glasbena pripravnica 
 

Program traja 1 leto. Starost učencev je 6 let  

(učenec 1. razreda osnovne šole). 
 

Instrumentalni pouk poteka:  

 na nižji stopnji (od 1. do 6. razreda):                    

                                          2 x tedensko po 30 minut, 

 

 na višji stopnji (od 7. do 8. razreda):                    

                                          2 x tedensko po 45 minut. 

 
Pouk nauka o glasbi poteka  

                                    1 x tedensko po 60 minut.  

Pouk predšolske glasbene vzgoje poteka                    

                                   1 x tedensko po 45 minut. 

Pouk glasbene pripravnice poteka  

                                   1 x tedensko po 60 minut. 

Pouk plesne pripravnice poteka  

                                   2 x tedensko po 45 minut. 

Pouk baleta poteka:  

1. in 2. razred 2 x tedensko po 60 minut,  

NAKUP INSTRUMENTOV, UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV 

 

O nakupu instrumentov in učbenikov svetujemo, da se pred 

nakupom posvetujete z učiteljem. Seznam delovnih zvezkov in 

učbenikov za nauk o glasbi bo objavljen 1. septembra na  

oglasni deski glasbene šole. 

  

NEKAJ O ŠOLSKIH PRISTOJBINAH 

Pristojbine so: 

 letna vpisnina, 

 mesečni prispevek, 

 mesečni prispevek za izposojo šolskega instrumenta ter 

vaje na šolskih instrumentih. 

  

VPISNINA je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje        

stroškov dokumentacije, ki se nanaša na učenca; prijavnice za 

vpis in opravljanje preizkusnih izpitov, glasbene beležke,  

katalogi, pohvale, spričevala, razna potrdila, po presoji učitelja 

fotokopiranje tistega dela notnega gradiva v manjšem obsegu, 

ki ni dostopno na trgu, je pa pomembno za napredovanje učen-

ca (posamezna skladba…). 

Vpisnina znaša 13,77 EUR in se plača v enem obroku, običajno v 

začetku šolskega leta. 

  

MESEČNI PRISPEVEK plačujejo starši ali skrbniki v 

desetih mesečnih obrokih od septembra do vključno 

junija, ki so enaki ne glede na število učnih ur. 

  

Višina mesečnega prispevka znaša za: 

pouk instrumenta (2 x 30 minut tedensko) in nauka o glasbi 

29,83 EUR. 

  

VPIS V GLASBENO ŠOLO ILIRSKA BISTRICA 

  

VPISI bodo potekali v prostorih Glasbene šole                  

Ilirska  Bistrica, Ulica IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica: 

 

 v sredo, 3. junija 2020, od 15. do 18. ure, 

 v sredo, 10. junija 2020, od 15. do 18. ure. 

 
NEKAJ O POTEKU POUKA 

Pouk v glasbeni šoli poteka od meseca  

mailto:tajnistvo.gspoib@guest.arnes.si
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       Kitara 

 Nižja stopnja: 6 let 

 Višja stopnja: 2 leti 

  

 

                    Kljunasta flavta 

  Nižja stopnja: 6 let 

  Višja stopnja: 2 leti 

  

 

 

      Flavta 

 Nižja stopnja: 6 let 

 Višja stopnja: 2 leti 

  
 

                                 Klarinet 

   Nižja stopnja: 6 let 

   Višja stopnja: 2 leti 

  

  

                                Saksofon 

   Nižja stopnja: 6 let 

   Višja stopnja: 2 leti 

  

 

                   Rog 

   Nižja stopnja: 6 let 

   Višja stopnja: 2 leti 

  

  

             Trobenta in  Pozavna                

  Nižja stopnja: 6 let 

  Višja stopnja: 2 leti 

  

 

                                     Klavir 

  Nižja stopnja: 6 let 

  Višja stopnja: 2 leti 

     

 

                          Harmonika 

  Nižja stopnja: 6 let 

  Višja stopnja: 2 leti 

 

 

               Diatonična harmonika 

  Nižja stopnja: 4 leta 

  Višja stopnja: 2 leti 

 

 

                                    Violina 

  Nižja stopnja: 6 let 

  Višja stopnja: 2 leti 

 

 

           

                                  Violončelo 

  Nižja stopnja: 6 let 

  Višja stopnja: 2 leti 

Nauk o glasbi in solfeggio 

Nauk o glasbi: 6 let 

Solfeggio: 2 leti 

Vodnik po izobraževalnem programu 

Glasbene šole Ilirska Bistrica 

                            Bariton in tuba 

 Nižja stopnja: 6 let 

 Višja stopnja: 2 leti 

  

                 Tolkala 

  Nižja stopnja: 6 let 

  Višja stopnja: 2 leti 

  

 

 

  Orgle 

 Nižja stopnja: 2 leti 

 Višja stopnja: 2 leti 

  
 

                       Petje 

   Nižja stopnja: 4 leta 

   Višja stopnja: 2 leti 

  

  

                          Balet 

   Nižja stopnja: 4 leta 

   Višja stopnja: 2 leti 

  

 

                  Plesna pripravnica 

 Program traja 3 leta. Starost učencev je 6 let  

(1. razred osnovne šole). Starejši novinci se vpišejo 

 v razred vrstnikov. 

Glasbena šola izvaja tudi pouk predmeta 

kontrabas                                                                                

 

 

in  viola              na podlagi zanimanja za vpis.                                             


