
 

Na podlagi 20., 21., 22. in 23. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00 z dne 
3. 3. 2000 in- Zakon o spremembah Zakona o glasbenih šolah - ZGla-A (Uradni list RS, št. 
60/06 z dne 9. 6. 2006) ter Izobraževalnih programov v glasbenih šolah, ki jih je Strokovni 
svet RS za splošno izobraževanje sprejel na svoji 49. in 56. seji dne 11.4.2002 in 20.3.2003 

 ravnatelj Glasbene šole Kočevje dne 18. 5. 2011 izdajam  naslednji 

P R A V I L N I K  
o sprejemnih preizkusih s kriteriji ocenjevanja 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se podrobneje urejajo pravila o izvajanju sprejemnih izpitov v Glasbeni šoli 
Kočevje. 

II. RAZPIS ZA VPIS  

2. člen (vpis) 

Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. 
 

Glasbena šola objavi razpis za vpis do konca meseca maja za naslednje šolsko leto. 

 

3. člen  

Vpis v glasbene šole se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. 
 
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena je vpis v program predšolske glasbene 
vzgoje in v program glasbene in plesne pripravnice mogoč brez sprejemnega preizkusa. 
 
Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom. 

 

4. člen (prosta mesta za vpis) 

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

 

 



 
5. člen (starost učencev) 

Starost učencev, vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa izobraževalni 
program. Priporočljiva starost za posamezni inštrument je objavljena na spletni strani šole in 
na oglasnih deskah v šoli. 
 

6. člen (komisija) 

 
Komisijo za sprejemni preizkus (v nadaljevanju komisijo) določi ravnatelj šole vsaj 7 dni pred 
začetkom sprejemnih preizkusov. 

 

III. POGOJI ZA VKLJUČITEV V GLASBENO ŠOLO 

7. člen (pogoj) 

Bodoči učenec (v nadaljevanju kandidat)  mora biti za vključitev v glasbeno šolo glasbeno 
nadarjen oziroma mora imeti razvite elementarne glasbene sposobnosti. Pri preizkusu 
glasbenih sposobnostih otrok: 

 zapoje pesem po lastni izbiri. 

 posnema ritmične in melodične motive. 

Komisija preveri kandidatovo razvitost glasbenega spomina. 

Učitelj posameznega predmeta preveri fizične dispozicije in zdravstveno stanje kandidata za 
igranje na instrument.  

8. člen (vsebina preizkusa pri programu ples) 

Kandidat mora biti za vključitev v glasbeno šolo plesno nadarjen oziroma mora imeti razvite 
elementarne plesne sposobnosti. 

Kandidat posnema ritmične motive. 

Učitelj preveri fizične dispozicije in zdravstveno stanje kandidata. 

IV. POTEK PREIZKUSA  

9. člen (prijava) 

Navodila o poteku preizkusa so objavljena na oglasnih deskah pred šolo in v I. nadstropju.  

Starši ali skrbniki ali kandidati, če so polnoletni izpolnijo Prijavnico za vpis v glasbeno šolo, ki 
jo dobijo pri poslovni sekretarki oziroma učitelju v učilnici številka 12. Tam dobijo tudi 
zaporedno številko.  



Kandidati prihajajo na sprejemni preizkus po oštevilčenem vrstnem redu. 

10. člen (obveščanje) 

Obvestilo o vpisu v glasbeno šolo prejme kandidat po pošti najkasneje do začetka julija.  

11. člen (naknadni rok) 

Če v junijskem roku še niso izpolnjena vsa mesta, se lahko razpiše preizkus glasbenih 
sposobnosti v mesecu avgustu (po šolskem koledarju). 
 

V. KRITERIJI OCENJEVANJA  

12. člen (ocenjevanje sposobnosti) 

Komisija oceni ritmične in melodične sposobnosti kandidata na podlagi: 

1. izvedbe pesmi po lastni izbiri 
2. posnemanja ritmičnih motivov 
3. posnemanje posameznih tonov po višini 
4. posnemanju ritmičnih motivov 
5. posnemanju metruma v različnih tempih 
6. razvitosti glasbenega spomina 
7. fizične dispozicije in zdravstvenega stanja 

Ocena zanesljivo, delno ali nezanesljivo se za vsako sposobnost vpiše (obkroži) na Zapisniku o 
sprejemnem preizkusu.  

13. člen (točkovanje sposobnosti) 

Predsednik komisije vpiše v obrazec Opravljeni preizkusi glasbenih sposobnosti podatke o 
kandidatu (ime, priimek, rojstni podatki, instrument, 2. instrument). Skupaj s komisijo, na 
podlagi zapisnika o sprejemnem preizkusu,  določijo točke za ritmične in za melodične 
sposobnosti, pri čemer je 5 najvišje število, 1 pa najnižje. Najvišje skupno možno število točk 
je tako 10. 

Kandidatu se odšteje 1 točka za vsako prekoračitev starosti od zgornje meje za 20%  (npr. 
priporočljiva starost je od 7-9 let, kandidat je star 11 let. Ker je prekoračitev starosti večja od 
20% in manjša od 40%, se mu odštejeta 2 točki). 

14. člen (kriterij za sprejem v glasbeno šolo) 

Ravnatelj na podlagi želje kandidatov, prostih mest za vpis pri posameznem učitelju ter 
dobljenih ocen, pri čemer imajo prednost tisti z najvišjimi ocenami,  odloči o sprejemu v 
glasbeno šolo. Če imata dva kandidata isto število točk, vpisno mesto pa je samo eno, ima 
prednost mlajši kandidat oziroma kandidat, katerega starost je bolj primerna.  

Prednost pri vpisu na pihala in trobila imajo učenci, ki so uspešno zaključili 1. ali 2. razred 
kljunaste flavte.  



Učenci, ki so uspešno zaključili 1. ali 2. razred kljunaste flavte, imajo prednost pri vpisu k 
drugim inštrumentom, če niso prekoračili priporočljive starosti in so pri predmetu prosta 
mesta za vpis. 

Prepis iz enega na drug inštrument med šolanjem načeloma ni mogoč. Izjemoma se učenec 
lahko prepiše po uspešno zaključenem letniku, če se prepiše na soroden inštrument, za 
katerega je priporočljiva starost višja (kontrabas, nizka trobila,…). 

Učenec, ki je uspešno zaključil program glasba na osnovni ali višji stopnji se lahko vpiše v 1. 
razred predmeta, za katerega se zahteva višja starost (petje, nizka trobila, kontrabas, 
tenorska in basovska pihala…), če so pri predmetu prosta mesta za vpis. O vpisu odloča 
ravnatelj v dogovoru z učiteljem. 

15. člen (naknadni vpis) 

Kandidat, ki je uspešno opravil preizkus glasbenih sposobnosti pa ni bil sprejet zaradi 
premajhnega števila vpisnih mest, se lahko vpiše v glasbeno šolo na poziv ravnatelja ob 
izpisu enega od vpisanih učencev med šolskim letom. 

 
Ta pravilnik začne veljati s 23. 5. 2011. 
 

 

Kočevje, 18. 5. 2011                                

 

ravnatelj Glasbene šole Kočevje 

                     Jože Rajk, prof. 

 

 

 

 

Priloga: 

 

- obrazec Opravljeni preizkusi glasbenih sposobnosti 
 

 

 

 

Objavljeno: 

 

- oglasna deska 
- arhiv 


