
PROGRAMI, 
na katere bomo vpisovali v šol. l. 2023/24: 
 PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, PGV – 

letniki 2018 (ob zadostnem vpisu bo pouk 

potekal enkrat tedensko na matični šoli) 

 GLASBENA PRIPRAVNICA, GP – letniki 2017 

(ob zadostnem vpisu bo pouk potekal 

enkrat tedensko predvidoma v Tolminu, 

Bovcu in Kobaridu) 

 PROGRAM GLASBA, INSTRUMENT + NGL 

(Za vpis je potrebno opraviti preizkus 

glasbenih sposobnosti. Vpis je mogoč do 

zapolnitve mest.) 

godala, klavir, harmonika, kitara, harfa, 

citre, tolkala, kljunasta flavta – letniki 2016 

pihala in trobila – letniki 2014 do 2015 

orgle – predznanje vsaj 4 razredov klavirja 

petje – letniki 1995 – 2007   

 PLESNA PRIPRAVNICA, PP – letniki 2015 

do 2017 

BALET, B – letniki 2014 

 NGL za odrasle – ni starostne omejitve 

(namenjen je učencem plesa, starejšim 

učencem petja, trobil, pihal, ljubiteljem 

glasbe, ki bi želeli svoje glasbeno znanje 

poglobiti ali osvežiti, staršem, ki bi želeli 

pomagati svojemu otroku – učencu GŠ, 

…) 

 

 

Na matični šoli v Tolminu poučujemo vse 
instrumente, PGV, GP, PP, B, NGL, SOLF in NGL 
za odrasle. 

V Bovcu poučujemo: NGL, KFL, klavir in klarinet 
(če so na oddelku vsaj 4 učenci). Letos bo 
potekal vpis v NGL 1. 
V Kobaridu poučujemo: GP (v primeru 
zadostnega št. prijav), NGL, klavir, kitaro, 
harmoniko, saksofon, trobento, rog, KFL, 
klarinet. Če so na oddelku vsaj štirje učenci pa 
enkrat tedensko tudi flavto, oboo, pozavno, 
tubo. 
Na Mostu na Soči poučujemo: NGL, KFL, flavto, 
klavir, violino. Če so na oddelku vsaj štirje 
učenci pa tudi kitaro, pozavno, tubo. Letos bo 
vpis v GP za letnike 2016 in 2017. 
V Podbrdu poučujemo: NGL, klavir, KFL. 
 
 

INSTRUMENTI,  
h katerim bomo predvidoma lahko 
razporedili učence v šol. l. 2023/24 

 VIOLINA  

 VIOLONČELO  

 KLJUNASTA FLAVTA 

 FLAVTA  

 KLARINET  

 OBOA  

 TROBENTA, ROG  

 POZAVNA, TUBA  

 HARMONIKA  

 KLAVIR  

 ORGLE  

 TOLKALA 

 PETJE  

 KITARA 

 CITRE 

 

GLASBENA ŠOLA  

TOLMIN 
 
 

INFORMACIJE  

za šolsko leto 2023/24. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Glasbena šola Tolmin, Prešernova 4a 
info@gs-tolmin.si 
www.gs-tolmin.si 

05/38 11 260, 031/383 438 

 
 

Če želite prejemati obvestila GŠ Tolmin, nam to 
sporočite na: info@gs-tolmin.si 

http://www.gs-tolmin.si/


 

Obiskovanje programov glasbene šole je 

dodana vrednost pri vzgoji mladega 

človeka. Vztrajnost, potrpežljivost, 

natančnost in vsakodnevno delo so vrline, ki 

v življenju pomagajo pri doseganju uspehov 

in osebnega zadovoljstva. Da pa bi mogli 

razvijati te vrline, je potrebno zaupanje in 

sodelovanje med učencem, učiteljem in 

starši. Redno in natančno delo učenca, 

vodeno z učiteljevimi strokovnimi napotki in 

podprto z vzpodbudo staršev bo gotovo 

pripeljalo do napredka. Tako se bodo učenci 

preko nastopov in ostalih dejavnosti 

prepoznali kot vredne in sposobne, da 

vkorakajo v življenje samozavestni. 

(Poslanstvo Glasbene šole Tolmin) 

 

CILJI GLASBENEGA ŠOLANJA: 

 Odkrivanje in razvijanje glasbenih 
sposobnosti, delavnosti, potrpežljivosti, 
vztrajnosti, natančnosti, … 

 Urjenje javnega nastopanja. 
 Priprava na nadaljevanje glasbenega 

šolanja. 
 Priprava na delovanje v ljubiteljskih 

instrumentalnih ali pevskih sestavih. 
 Omogočanje umetniškega doživljanja in 

izražanja. 
 Vzgajanje za medsebojno strpnost in 

sodelovanje z drugimi. 
 

 
POTEK ŠOLANJA 

 Predšolska glasbena vzgoja, PGV (5-letniki) 

 Glasbena pripravnica, GP (6-letniki) 

 Nižja stopnja – 6 razredov instrumenta in 
nauka o glasbi (NGL) – vpis je možen med 7. 
in 10. letom, odvisno od instrumenta 

 Višja stopnja – 7. in 8. razred instrumenta in 
dva razreda solfeggia 

 Obiskovanje orkestra (ORK), komorne igre 
(KOI) in korepeticij 

 Pouk instrumenta – dvakrat tedensko po 30 
ali 45 min 

 Pouk NGL – enkrat tedensko po 45 ali 60 min 

 Pouk plesa (PP in B) – enkrat ali dvakrat 
tedensko 60/90/120/180 min 

 
OSTALE INFORMACIJE 

Vpisnina – 13€ 

Šolnina (prispevek za materialne stroške):  
Skupinski pouk GP – 19€/mesečno 
Pouk instrumenta (+NGL) – 23€ 
Ples – 20€ 

Izposoja instrumenta – 13€ 
 
Znižanja šolnine: 
Slabše ekonomske razmere 
Drugi in vsak naslednji otrok iz iste družine (več 
informacij najdete v Pravilniku o šolskih 
pristojbinah, ki je objavljen na spletni strani šole, 
v zavihku »O šoli«) 

 
POSEBNOST GŠ TOLMIN: 
V primeru zadostnega interesa bo 1x tedensko 
organiziran skupen prevoz učencev s kombijem 
iz Bovca, Podbrda in podružničnih šol OŠ Most 
na Soči v Kobarid ali Tolmin, ki ga bosta delno 
financirali Občina Tolmin in Občina Bovec. 

 
 
 
POMEMBNI DATUMI* 
 6. maj  – Dan odprtih vrat 
 3. – 15. maj 2023 – razpis za vpis v 

programe GŠ, objavljen bo na spletni 
strani www.gs-tolmin.si in na oglasnih 
deskah matične šole in vseh oddelkov 

 15. – 29. maj 2023 – informativni vpis v 
programe GŠ Tolmin preko elektronske 
prijavnice 

 1. – 9. junij 2023 – preizkusi glasbenih 
sposobnosti 

 20. – 30. junij 2023 – obvestilo o sprejetju 
učenca 

 28. – 31. avgust 2023 – objava datuma in 
ure razdelitve urnikov oz. vabilo na 
roditeljski sestanek 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Pridržujemo si pravico do spremembe datumov, ki 

bodo objavljene na spletni strani šole. 

http://www.gs-tolmin.si/

