
PRIJAVNICA

Ime in priimek:
______________________________________
Datum rojstva:
______________________________________
Naslov:
______________________________________
Telefonska številka:
______________________________________
Elektronska pošta (e-mail):
______________________________________
Status:
    
    

    
     
Pripravljen spored:
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

______________________________________
Glasbena šola:
______________________________________
Naslov zavoda:
______________________________________
Poštna št.:
______________________________________
Datum prijave: 
______________________________________
Podpis odgovorne osebe: 
______________________________________
Žig zavoda: 
                    

NAMEN in CILJ DELAVNIC 

Delavnice so namenjene učencem nižjih glasbenih šol, di-
jakom srednjih šol, študentom in vsem učiteljem, ki želijo 
izpopolniti svoje tehnično ter interpretacijsko znanje.

Cilji dela so širjenje in poglabljanje znanja, motivacija za na-
daljnje poglabljanje znanja in izmenjava pedagoških izkušenj 
učiteljev.

KDAJ IN KJE? 

Delavnice bodo potekale 17. in 18. novembra 2022 v koncer-
tni dvorani Glasbene šole Slovenske Konjice, Tattenbachova  
ulica 1a, Slovenske Konjice. 

UDELEŽBA IN KOTIZACIJA 

Aktivni udeleženec: 30  za 1 individualno uro (30 min.), ozi-
roma 50 za 2 individualni uri, ki se porazdelita na dva dni.
Pasivni udeleženci: 10 
Učitelj/mentor: 40 

KOREPETITOR

Aktivnim udeležencem, ki so učenci glasbenih šol, morajo 
mentorji priskrbeti svojega korepetitorja (korepetitorja naj 
zagotovi matična šola).
V primeru, da kandidat ne obiskuje katere izmed glasbenih 
šol, mu Glasbena šola Slovenske Konjice zagotavlja službe-
nega korepetitorja. 
Cena za 1 individualno uro (30 minut) je 10 .

NOTNO GRADIVO

Aktivni udeleženci delavnic morajo ob prijavi obvezno  
poslati tudi notno gradivo, ki ga bodo pripravili za delavnice. 
Gradivo lahko pošljete (kvalitetno) skenirano na mail: 
gs-slovenske-konjice@guest.arnes.si 
ali (kvalitetne) kopije pošljete po pošti na naslov: 
Glasbena šola Slovenske Konjice, 
Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice,  
s pripisom Mojstrski tečaj – gradivo

PRIJAVE

Prijave so obvezne za vse udeležence (aktivne in pasivne). 
Rok prijave je vključno do petka 11. novembra 2022.

NAČIN PLAČILA

Prosimo, da kotizacijo poravnate na: 
TRR SI56 01314-6030713123 s pripisom – Mojstrski tečaj.
Izpolnjeno prijavo in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite na 
naslov: Glasbena šola Slovenske Konjice, Tattenbachova 1a, 
3210 Slovenske Konjice, telefon tajništvo: 03 759 39 03, 
e-pošta: gs.slovenske-konjice@guest.arnes.si

URNIK IN NAVODILA 

Četrtek, 17. 11. 2022
  9:00  registracija udeležencev
  9.30–10.00  skupinsko ogrevanje
10.00–12.30  individualno delo z učenci
12.30–14.00  odmor za kosilo
14.00–19.00  individualno delo z učenci

Petek, 18. 11. 2022
  9.00 registracija udeležencev
  9.30–10.00  skupinsko ogrevanje
10.00–12.30  individualno delo z učenci
12.30–14.00  odmor za kosilo
14.00–17.00  individualno delo z učenci

Udeleženci delavnic se s prijavo strinjajo s snemanjem in  
fotografiranjem ter objavo fotografij na javnih straneh GŠ 
Slovenske Konjice (spletna stran in Facebook stran). Udele-
ženci prav tako soglašajo z obdelavo osebnih podatkov.

Bivanje in prehrano si udeleženci uredijo sami.

Več informacij najdete na naši spletni strani:

www.gsslovenskekonjice.si


