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Spoštovane učenke in učenci, dragi starši!
Pred vami je Dodatek k publikaciji, ki je dopolnjena verzija zadnje
publikacije, ki smo jo izdali za šolsko leto 2021/22. Vabimo vas, da se
seznanite z vsebino, ki se nanaša na letošnje šolsko leto, ostale podatke,
ki jih v tokratnem dodatku k publikaciji ni (vsebine, ki jih poučujemo,
informacije o preverjanju in ocenjevanju znanja, Pravilnik o šolskem redu
za glasbene šole, pravila obnašanja na koncertih, sodelovanje s starši in
priporočila,…) pa si lahko preberete v publikaciji, ki jo objavljeno najdete
na naši spletni strani: www.gskranj.si.
Na omenjeni spletni strani bomo objavljali vse aktualne novice v zvezi z
dogajanjem na Glasbeni šoli Kranj. Vabimo vas, da jo večkrat obiščete.
Želimo vam uspešno in doživeto šolsko leto!

2

Š
Šolski koledar

za šolsko leto 2021/2022

1. september

ZAČETEK POUKA – delitev urnikov

10. do 15. september

LETNI IZPITI – jesenski rok

25. oktober do 1. november

JESENSKE POČITNICE

25. december do 2. januar

NOVOLETNE POČITNICE

20. do 28. januar

LETNI IZPITI – zimski rok

31. januar

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

1. do 7. februar

PREDTEKMOVANJA mladih glasbenikov RS

7. februar

POUKA PROST DAN

8. februar

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK – Prešernov dan

11. in 12. februar

INFORMATIVNI DAN za vpis v srednje šole

21. do 25. februar

ZIMSKE POČITNICE

3. do 18. marec

»TEMSIG« - 51. Tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije

18. april

PRAZNIK – velikonočni ponedeljek

27. april do 2. maj

PRVOMAJSKE POČITNICE

3. do 13. maj

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2022/2023

16. do 20. maj

LETNI IZPITI – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ

24. do 27. maj

SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO KRANJ – redni rok

1. do 10. junij

VPIS UČENCEV V 1. RAZRED

11. do 20. junij

LETNI IZPITI – junijski rok

20. do 30. junij

POPRAVNI IZPITI – junijski rok

24. junij

ZAKLJUČEK POUKA – RAZDELITEV SPRIČEVAL

22. do 25. avgust

SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – naknadni rok v primeru prostih mest

22. do 31. avgust

POPRAVNI ROK – avgustovski rok
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P
Predvideni nastopi

za šolsko leto 2021/2022

Organizacija in izvedba nastopov bo letos prilagojena epidemiološki situaciji COVID 19 in
priporočilom NIJZ glede dovoljenega števila zbiranja ljudi na istem mestu. Število nastopov
kot tudi nastopajočih bo zato omejeno oz. zagotovo manjše od preteklih let.
oktober 2021
3. 12. 2021
december 2021
februar 2022
april/ junij 2022
6. 5. 2022
21. 6. 2022

OkTuba fest
Miklavžev koncert (Avla MOK – namenjen le učencem GP in PP 1)
Več koncertov orkestrov, solistov in komornih skupin – predvidoma po cerkvah
v Kranju in okolici, Slovenski tuba Božič; termini naknadno
Sledi poeta; Koncert del slovenskih skladateljev ob kulturnem prazniku
(slavnostna akademija v sodelovanjem z ZKDK in FOV)

Zaključni nastop baletnega oddelka (termin naknadno)
Dan odprtih vrat – v primeru ugodne zdravstvene situacije
Slavnostni zaključni koncert s podelitvijo priznanj – KC Brdo

Za nekatere nastope termin še ni določen, ker je odvisen od razpoložljivosti dvoran oz.
lokacij nastopov predvsem pa tudi od zdravstvene situacije. Naknadno bomo (tudi zaradi
možnosti sodelovanja z drugimi šolami in zavodi) termine nastopov določili predvsem za
večje zasedbe – orkestre oz. pevski zbor ter plesne pripravnice oz. baleta.
Tudi zaključne nastope bomo planirali, ko bo jasna zdravstvena situacija in priporočila NIJZ
za mesec maj in junij 2022. Takrat bomo določili termine in lokacije ter način izvedbe za
koncert solistov, komornih skupin, orkestrov, pevskega zbora in balet.
Koncerti bodo potekali na različnih lokacijah.

ODDELČNI NASTOPI
Godala: 23.11. 2021 in 15. 2. 2022
Trobila in tolkala: 8. 11. 2021 in 11. 4. 2022
Pihala: 25. 11. 2021 in 31. 3. 2022
Kitara: 25. 11. 2021 in 21. 4. 2022
Klavir: 18. 11. 2021 in 20. 1., 24. 3. ter 21. 4. 2022
Harmonika, harfa in petje: 22. 11. 2021 in 11. 4. 2022
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NASTOPI PRVIH RAZREDOV
Predvidoma v mesecu maju bomo izvedli nastope prvih razredov po oddelkih ali v še manjših
skupinah. Potekali bodo v dvorani na Trubarjevem trgu oz. na Poštni ulici. Termini bodo
določeni naknadno.

instrumenti s tipkami (5. 5. 2022)
trobila, tolkala (6. 5. 2022)
pihala (12. 5. 2022)
harfe, harmonike (12. 5. 2022)
kitare (19. 5. 2022)
godala (17. 5. 2022)

V kolikor bo zaradi COVID 19 tudi v maju 2022 omejeno zbiranje oseb, jih bomo izvedli v
manjših skupinah (po največ 5 učencev).

TTekmovanja
1. do 7. februar 2022

PREDTEKMOVANJA »TEMSIG«

3. do 18. marec 2022

51. DRŽAVNO TEKMOVANJE »TEMSIG« (Štajersko – Pomurska regija)

Letošnje tekmovanje bo potekalo v disciplinah:
klavir, flavta, kljunasta flavta, oboa, saksofon, klarinet, fagot, petje, diatonična harmonika,
komorne skupine s trobili, komorne skupine jazz.
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DRUGA TEKMOVANJA
Šola spodbuja udeležbo tudi na drugih tekmovanjih, učitelji pa učence na domača ali tuja
tekmovanja prijavljajo v dogovoru z ravnateljico in starši. Kotizacijo tekmovanj učencem
navadno plača šola, za prevoz učenca na tekmovanje, stroške prevoza in morebitne nočitve
poskrbijo starši sami.
Učenec se lahko v istem šolskem letu udeleži tudi več tekmovanj (domačih ali mednarodnih)
v kolikor ima za vsako tekmovanje pripravljen nov program oz. lahko s prejšnjih tekmovanj
ponovi največ polovico programa. Omenjeno velja za tekmovalce soliste in za komorne
skupine. V kolikor se želi učenec udeležiti tekmovanj z istim programom, stroške prijavnine
krijejo starši, ki o prijavi na tekmovanje obvezno obvestijo učitelja. Šola v tem primeru na
tekmovanje ni dolžna napotiti učitelja tekmovalcev oz. korepetitorja s potnim nalogom.

U
Urniki orkestrov in zbora
Skupina

dan

čas

prostor

Pihalni orkester

torek

18.30 – 20.00

Avla MO

Orkester flavt

torek

16.20 – 17.50

Dvorana Trubarjev trg

Godalni orkester

sreda

16.40 – 18.10

Avla MO

sreda

15.35 – 16.05

četrtek

16.10 – 16.40

Harmonikarski orkester

sreda

18.00 – 19.30

Učilnica 101

Simfonični orkester

sreda

18.30 – 20.00

Avla MO

Kitarski orkester

petek

15.30 – 17.00

Dvorana Evropa

Otroški pevski zbor
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Učilnica 101

D
Dislocirana
enota Cerklje na
Gorenjskem
Od šolskega leta 2021/2022 dalje pouk izvajamo tudi v občini Cerklje na Gorenjskem. Pouk
poteka v OŠ Davorina Jenka Cerklje. Na tej lokaciji poučujemo: klavir, violina, viola, flavta,
klarinet, saksofon, trobenta, evfonij, tolkala, diatonična harmonika in harmonika.
Poleg individualnega pouka poteka tudi pouk NOG – 1. razred, NOG – 1. + 2. razred ter
nadstandardni program Glasbene ustvarjalnice.
Nastopi se bodo izvajali v Cerkljah in v sklopu prireditev matične šole v Kranju.

K
Koncerti
zunanjih izvajalcev
V letošnjem šolskem letu bomo morebitno organizacijo koncertov GM odra planirali sproti,
glede na zdravstveno situacijo v Sloveniji.

CIKEL PIANISSIMO in GM ODER
V primeru ugodne epidemiološke situacije bomo sodelovali z Društvom klavirskih pedagogov
EPTA, ki organizira cikel koncertov Pianissimo in z Glasbeno mladino Slovenije, ki organizira
koncerte GM oder. Termini in izvajalci bodo dogovorjeni naknadno.

DRUGI KONCERTI V ORGANIZACIJI GŠ KRANJ
V GŠ Kranj spodbujamo izvedbo različnih koncertov, za katere se bomo dogovarjali bodisi z
nekdanjimi učenci Glasbene šole Kranj, ki nadaljujejo izobraževanje na višji stopnji, bodisi z
drugimi zavodi (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Akademija za glasbo,…).
Koncerte bomo organizirali glede na priložnost in interes.
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Obiski simfoničnih matinej
O

ali drugih koncertov

Učencem želimo omogočiti živ stik tudi z orkestrsko glasbo ter jih navdušiti za
obiskovanje koncertov. Zaradi zdravstvene situacije letos ne predvidevamo udeležbe
na simfoničnih matinejah Glasbene mladine Slovenije v dopoldanskem času, saj
prednostno želimo izpeljati pouk v šoli s čim manj okužbami.
Spodbujali bomo udeležbo učencev in njihovih družin na koncertih drugih
organizatorjev, tudi v Gallsuovi dvorani Cankarjevega doma in v vseh drugih
koncertnih dvoranah. Po možnosti bomo udeležencem poskušali omogočiti nakup
vstopnic s popustom.
V primeru, da bo izvedljivo, bomo učence godalnega, simfoničnega orkestra in
morda tudi pihalnega orkestra peljali na vajo orkestra RTV simfonikov v Cankarjev
dom v Ljubljani. Za termin se dogovarjamo z vodstvom orkestra in bo znan
naknadno.
V primeru, da bo izveden koncert TEMSIG nagrajencev, bomo učence spodbudili k
udeležbi. Po možnosti se bomo koncerta udeležili skupaj z učenci solfeggia, če bo na
razpolago zadostno število vstopnic.
GLASBENA PRIPRAVNICA
Učenci Glasbene pripravnice se bodo 3. 12. 2021 ob 18.00 v primeru pozitivne
epidemiološke slike udeležili Miklavževega nastopa v izvedbi naših učencev v avli MO
Kranj.
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N
Nadstandardni
programi
GLASBENE USTVARJALNICE – program namenjen (6), 7 in 8 let starim otrokom, ki jih na
sprejemnih preizkusih zaradi omejenega števila mest ne moremo sprejeti v redni program
šolanja inštrumentov in imajo željo vključitve v skupinski program, kjer lahko razvijajo svoje
ritmično-glasbene sposobnosti. V skupino je vključenih 8 – 12 učencev, v primeru večjega
zanimanja do največ 15. Pouk poteka 1x tedensko, 60 minut, med septembrom in majem, v
trajanju minimalno 30 terminov. Cena programa je 180 € letno, ki se plačuje v devetih
obrokih od septembra do maja po 20 €.

KOMORNO MUZICIRANJE – program namenjen vsem učencem, ki zaključijo najmanj nižjo
stopnjo glasbenega šolanja na inštrumentih. Komorne skupine se oblikujejo od dueta naprej.
Pouk poteka 1x tedensko po 45 minut (duo, trio), oziroma 1 x 60 minut (kvartet in večje
zasedbe). Pouk poteka med septembrom in majem v trajanju minimalno 30 terminov. Cena
programa je odvisna od števila učencev v skupini: 270 € letno za posameznika v duetu ali
triu, ter 180 € letno na posameznika v kvartetu oziroma večjih zasedbah. Plača se v devetih
obrokih od septembra do maja po 30 € oziroma 20 €.

BALET PLUS – skupina namenjena vsem učencem, ki zaključijo šolanje z opravljenimi
šestimi razredi baleta oziroma sodobnega plesa in želijo nadaljevati s poglabljanjem znanja
in ustvarjanjem na baletnem področju. V skupino je vključenih 7 – 10 učencev, v primeru
večjega zanimanja do največ 12. Pouk poteka 2 x tedensko po 60 minut med septembrom in
majem v trajanju minimalno 60 terminov. Cena programa je 360 € letno za posameznika.
Plača se v devetih obrokih od septembra do maja po 40 €.

Vsi udeleženci nadstandardnega programa ob prijavi za šolsko leto (praviloma v
mesecu juniju) plačajo tudi vpisnino. Za program glasbene ustvarjalnice v višini 10 €,
za vpis na komorno muziciranje in balet plus pa 15 €.
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P
Prispevki
staršev
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.

VRSTA PRISPEVKA

LETNI

Vpisnina za novo sprejete učence na instrument

9 OBROKOV

MESEČNI

(sep. do maj)

(sep.do avg.)

20,00 €

Vpisnina za nove učence v glasbeni pripravnici in predšolski
glasbeni vzgoji
Vpisnina za učence šole od 2. razreda dalje

10,00 €
15,00 €

PGV (1x45 min.), Glasbena pripravnica (1x60 min./ted.), plesna
pripravnica (2x45 min /ted.)

135,00 €

15,00 €

5.

skupinski pouk (NOG), komorna igra

135,00 €

15,00 €

6.

individualni pouk instrumenta (2x 30, 45 min/ted), balet

270,00 €

30,00 €

7.

Izposoja šolskih instrumentov učencem GŠ Kranj

15,00 €

8.

Izposoja šolskih instrumentov zunanjim najemnikom

30,00 €

9.

Vadenje učencev GŠ Kranj v šolskih prostorih na instrumentih:
harfa, orgle, klavir in tolkala

10,00 €

Letni prispevek staršev (devet obrokov) in mesečna najemnina za šolske instrumente se
plačuje s položnico na transakcijski račun GŠ Kranj. Roki plačil so navedeni na položnicah.
Vpisnina za naslednje šolsko leto za »stare« učence se plača ob koncu šolskega leta z
zadnjim obrokom šolnine, za nove učence pa se plača s septembrskim prispevkom staršev.
Učenec, ki iz opravičenega razloga manjka CEL MESEC, na podlagi zdravniškega potrdila (iz
katerega je razvidno, da učenec zaradi bolezni ni mogel obiskovati pouka instrumenta in
nauka o glasbi v času od - do) ne plača mesečnega zneska šolnine.
Učenec je lahko izključen iz glasbene šole, če starši ne plačujejo prispevka, ki ga za
poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. O izključitvi učenca odloča ravnatelj (3.
alineja 27. člena Zakona o glasbenih šolah).
Svet šole je na svoji 7. seji, dne 30. 9. 2009 sprejel sklep, da se prispevek za starše s tremi
ali več otroki, ki obiskujejo Glasbeno šolo Kranj zniža 5 % za drugega otroka in 10 % za
tretjega in vsakega naslednjega otroka.

PRIVATNI IZPITI - CENIK
1.

Privatni izpit (instrument in nauk o glasbi)

63,00 €

2.

Privatni izpit - samo en predmet (inštrument ali NOG ali ples individualno)

42,00 €

3.

Privatni izpit iz baleta - individualno

42,00 €

4.

Privatni izpit iz plesa za 3 in več kandidatov istega razreda

21,00 €

V primeru, da kandidat opravlja izpit za dva razreda hkrati, plača strošek privatnega izpita za vsak
razred posebej (velja za vse predmete).
Termini privatnih izpitov:
- 15. september, 2021 (prijave do 1. 9. z ustrezno dokumentacijo)
- 26. januar 2022 (prijave do 12. 1. z ustrezno dokumentacijo),
- 15. junij 2022 (prijave do 1. 6. z ustrezno dokumentacijo).
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P
Pravilnik o pripombah, pritožbah
in pohvalah uporabnikov storitev
GŠ Kranj
V GŠ Kranj stremimo k medsebojnem spoštovanju dolžnosti in pravic ter k
stalnim izboljšavam. Omenjeni pravilnik najdete na spletni strani
https://www.gskranj.si/o-soli/katalog-informacij-javnega-znacaja

Tudi sicer bomo vedno veseli vaših mnenj, saj želimo poznati želje,
pričakovanja in tudi morebitna nestrinjanja naših deležnikov. To nam bo
pomagalo k boljšemu načrtovanju prihodnjih dogodkov.

IIzstop iz šole
Na osnovi 27. čl. Zakona o glasbenih šolah, 14. člena Pravilnika o izvajanju
pouka v glasbenih šolah in 12. člena Pravilnika o šolskem redu za glasbene
šole med šolskim letom izpis praviloma ni možen, v izjemnih primerih pa se
učenec lahko izpiše le na podlagi pisne vloge staršev, ki mora vsebovati razlog
za izpis. Dokler vloga ni oddana, se smatra, da je otrok učenec Glasbene šole.
O izpisu odloča ravnateljica šole. Ob izpisu med šolskim letom šola izda
učencu izpisnico, starši pa so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške
za mesec, v katerem se je učenec izpisal ter izpolniti morebitne druge
obveznosti do šole (vračilo instrumentov, notne literature, opreme,…).
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Petra Mohorčič, ravnateljica GŠ Kranj

VAŠA
G
GLASBENA
ŠOLA
KRANJ
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