
Glasbena šola Rogaška Slatina bo za šolsko leto 2021/2022 sprejemala 
prijave za vpis od 17. maja 2021 do 21. maja 2021. 

Tisti najbolj zainteresirani lahko prijavo oddate že v februarju 2021 
po pošti na naslov: Glasbena šola Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 
26a, 3250 Rogaška Slatina.

KDO SE LAHKO IZOBRAŽUJE V
GLASBENI ŠOLI ROGAŠKA SLATINA?

V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci 
osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol ter odrasli.

KAKO POTEKA VPIS?

Pred VPISOM v glasbeno šolo kandidati opravljate sprejemni preizkus. 
K preizkusu glasbene nadarjenosti se prijavite z vlogo PRIJAVNICA ZA 
VPIS V GLASBENO ŠOLO, ki jo lahko dvignete v tajništvu glasbene 
šole na Kidričevi 26a ali jo dobite na spletni strani www.gs-
rogaska.si oz. na spletni strani eUprava- Vpis v glasbeno šolo.

KDAJ SE LAHKO PRIJAVIMO?

ALI SE LAHKO PRIJAVIMO
ŽE V FEBRUARJU?

KDAJ NAS BOSTE
OBVESTILI O VPISU?

Na osnovi prejetih prijav vas bomo obvestili o VPISU oz. sprejemnem 
preizkusu, ki bo predvidoma od 25. do 28. maja 2021 v prostorih 
matične Glasbene šole v Rogaški Slatini, v Šmarju pri Jelšah, v Bistrici 
ob Sotli in v Podčetrtku.

KATERE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME
PONUJATE V GLASBENI ŠOLI ROGAŠKA SLATINA?

V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju
so naslednji vzgojno-izobraževalni programi:

• predšolska glasbena vzgoja, starost 5 let
• glasbena pripravnica, starost 6 let
• plesna pripravnica, starost 5-8 let
• glasba in instrumenti, starost 7 let in več
• ples-balet, starost 7 in 8 let



KATERI INSTRUMENT
SE LAHKO UČIMO?

V Glasbeni šoli Rogaška Slatina se lahko učite TROBENTO,
POZAVNO, ROG, BARITON, FLAVTO, KLARINET, KLJUNASTO FLAVTO, 
SAKSOFON, KLAVIR, ORGLE, KLAVIRSKO HARMONIKO, DIATONIČNO 
HARMONIKO, KITARO, TAMBURICO, CITRE, VIOLINO, VIOLO, 
VIOLONČELO , KONTRABAS, TOLKALA IN PETJE.

Glasbena šola število vpisnih mest uskladi s kadrovskimi in prostor-
skimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih 
učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja.

KAKO POTEKA
SPREJEMNI PREIZKUS?

Vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa 
izobraževalni program. Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge  
pa določi ravnatelj šole.

Otrok zapoje pesmico po lastni izbiri, ponovi ali zaploska ritem za 
učiteljem, poskusi za učiteljem ponoviti tonske višine in lahko pa se 
preizkusi tudi glasbeni spomin.
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 Materialni prispevek staršev je 30 evrov/mesec.

SE LAHKO VPIŠEMO K PETJU?

Preizkusite se lahko tudi v petju. Učitelji v naši šoli bodo poskrbeli, da 
bodo vaše glasilke ravno toliko obremenjene kot je za vašo starost in 
razvoj primerno. V glasbeni šoli se lahko vključite v pevski zbor ali  
pred mutacijsko skupino, lahko pa se vpišete na petje kot samosto-
jni predmet po 15. letu starosti.

SE LAHKO PO OPRAVLJENEM SPREJEMNEM
PREIZKUSU GLASBENE NADARJENOSTI,
POTEM ZARES VPIŠEMO V GLASBENO ŠOLO?

Vpis v prvi razred instrumenta, petja, baleta in sodobnega plesa se opravi na podlagi opravljenega spre-
jemnega preizkusa, vpis v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno in plesno pripravnico pa se opravi brez spre-
jemnega preizkusa.

Dragi starši in skrbniki otrok,

NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI, DA SE OTROK V NAJPRIMERNEJŠEM RAZVOJNEM  
OBDOBJU NAUČI ZAČUTIT GLASBO, PRIDOBI DOLOČENE GLASBENE SPRETNOSTI 
NA NAJBOLJ UČINKOVIT NAČIN  TER DOSEŽE V ČIM KRAJŠEM ČASU IN S ČIM MANJ 
NAPORA ČIM BOLJŠI REZULTAT.  

Glasba je prisotna v vseh zgodovinskih obdobjih, na vseh koncih sveta in otroci se 
povsod in vedno odzivajo na ritme, melodijo, harmonijo… Dajmo tudi našim 
otrokom priložnost, da zaznavajo, občutijo in se z glasbo veselijo.

Tatjana Šolman, ravnateljica


