
65 let

VABILO na VPIS  
ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
V PROGRAM INDIVIDUALNEGA 
IN SKUPINSKEGA POUKA

Tattenbachova ulica 1a
3210 Slovenske Konjice

Telefon: 03 759 39 03
Fax: 03 759 39 04
e-mail: gs.slovenske-konjice@guest.arnes.si

www.gsslovenskekonjice.si
fb: Glasbena šola Slovenske Konjice

 

Preizkus glasbenih sposobnosti 
za vpis bo potekal v prostorih
Glasbene šole Slovenske Konjice:

 
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, 
GLASBENA PRIPRAVNICA,  
PLESNA PRIPRAVNICA,  
v torek 26. maja 2015, 
od 16. do 17. ure (do 6 let) 
od 17. do 18. ure (7, 8 let)

INSTRUMENT, PETJE 
v sredo 27. maja 2015, 
od 16. do 17. ure (6 in 7 let) 
od 17. do 18. ure (8 let in več)

Na vpis vabimo 
Vas in Vašega otroka. 

V naravi ni najti nič lepšega  
in popolnejšega od glasbe.  
Ona usmerja človeka v  
globine njegove duše.  
   (Marij Kogoj) 

65 let

Izdala: Glasbena šola Slovenske Konjice, zanjo ravnatelj Branimir Klevže; 
skulptura na naslovnici: Franjo Funkelj - Frenk, Prva violina, jeklo, 2014;  
fotografije: arhiv glasbene šole; design/izvedba: Blaž Prapótnik, Epigraf, 2015



Ravnateljeva beseda

DRAGI OTROCI, UČENCI, 
STARŠI IN UČITELJI!

Glasba je pomemben popotnik našega 
vsakdanjega življenja. Naše poslanstvo je  
glasbo, njen pomen in vrednote približati  
otroku na dopadljiv in prijazen način.

Za prepoznavnost in ugled šole je potrebno 
intenzivno sodelovanje staršev, otrok in 
učiteljev. Zelo pomembno je redno obiskovanje 
pouka, vadba doma in vestno delo v  
različnih glasbenih skupinah.
Želimo izobraziti bodoče glasbenike, hkrati pa 
tudi glasbeno razgledane poslušalce, ki znajo 
prepoznati kvalitetno glasbo in se kulturno 
obnašati na javnih mestih, saj želimo postati 
šola, ki bo otrokom v teh hitrih časih nudila 
prostor za prijazno druženje, umetniško 
izobraževanje ter vzgajala strpnost, 
vztrajnost in potrpežljivost. 

Glasba naj bo nekaj, kar nas »zasvoji« 
za vse življenje.

V želji, da nam uspe udejanjiti čim več Vaših 
in naših skritih želja želim, da združimo moči, 
stopimo skupaj in se smelo podajmo novemu 
šolskemu letu naproti. 
Z glasbo je svet prijaznejši in lepši!

Vsem skupaj na tej poti želim veliko uspeha!

Branimir Klevže, prof.

Program naše šole je odobrilo Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport RS ter 
omogoča celostno glasbeno izobrazbo, tako za 
nadaljevanje šolanja na umetniških gimnazijah in 
akademijah kakor tudi za ljubiteljsko sodelovanje 
v orkestrih, ansamblih, pevskih zborih ...

Vpisujemo v programe:

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
GLASBENA PRIPRAVNICA
PLESNA PRIPRAVNICA
PLES – BALET
NAUK O GLASBI

PROGRAM GLASBA:
KLAVIR, HARMONIKA, KLJUNASTA FLAVTA,
FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON, TROBENTA,
BARITON, POZAVNA, ROG, TUBA, TOLKALA,
VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KITARA,
PETJE 

ORKESTRI IN IGRANJE V KOMORNIH SKUPINAH 

Naše učence spodbujamo in jim hkrati 
omogočamo udeležbo na domačih ter 
mednarodnih glasbenih tekmovanjih, 
kjer dosegajo vidne uspehe.

Pri nas se učenci srečajo s klasično in z 
zabavno popularno glasbo. Najpogosteje 
pa kombiniramo obe zvrsti.

Kvaliteto zagotavlja 65 let tradicije 
naših uspešnih pedagoških prizadevanj. 
Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite.


