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Ponosni
smo na svoje
učence

Hvaležnost je
najboljša popotnica
V kratkem času nastajanja tega zbornika je bila v Knjižnici Kočevje razstava
o Jožetu Papežu, enem od pobudnikov ustanovitve Glasbene šole Kočevje. Z
veliko ljubezni jo je ob njegovem visokem osebnem jubileju – praznoval je 95
let življenja – pripravila nečakinja Vladimira Klun Žerjav. Zastavilo se nam je
vprašanje, kako ta osebni jubilej umestiti ob bok jubileju šole in v sam koncept
zbornika. Nedvomno bi si ob 50 - letnici šole prav vsi, ki so jo sooblikovali,
zaslužili svoj portret v zborniku. Žal o marsikom med njimi ni zbranega dovolj
gradiva. Tudi velik del šolske kronike je založen neznano kje.
Zdi se, da nas glas prednikov in še posebej omenjeni dogodek ob praznovanju
opominjata, da ne smemo pozabiti, če ne želimo biti sami pozabljeni.
Vrhunskega glasbenika ne odlikuje le zmožnost glasbenega ustvarjanja ter
skupnega muziciranja, poslušanja dirigenta in drugih glasbenikov v orkestru,
temveč tudi zmožnost slišati svoj notranji glas, glas prednikov. Skrajni čas je,
da mu prisluhnemo in omogočimo rast novih vrhunskih glasbenikov v naši šoli.
V ta namen vabimo glasbenike, poznavalce, zbiratelje in druge občane, da po
svojih močeh prispevajo kakršno koli gradivo o ravnateljih, učiteljih in učencih
Glasbene šole Kočevje oziroma vseh tistih, ki so v glasbi našli svojo poklicno
pot ali pa so bistveno prispevali k ugledu šole. Z veseljem bomo sprejeli pisno,
notno in slikovno gradivo, časopisne članke, pričevanja in druge informacije
o njih. Izvirne dokumente bomo kopirali in vam jih na vašo željo vrnili ali pa
sprejeli v trajno hrambo v knjižnico Glasbene šole Kočevje.
Želimo si, da bi že ob naslednji okrogli obletnici objavili monografijo o
ljudeh, ki so zaznamovali glasbeno pokrajino Kočevske. Kajti hvaležnost je
najboljša popotnica na poti v prihodnost. Vnaprej hvala vsem, ki čutite enako
z nami.

Glasbena šola Kočevje
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Jože Rajk, ravnatelj
lasbene pedagoge in njihove
učence povezuje topla vez - ljubezen do
glasbe. Otroci s pomočjo učiteljev spoznavajo skrivnosti gospe Muzike. S tem pa se razvijajo
v notranje bogate osebnosti. Znano je, da ima glasba pozitiven vpliv na razvoj človeka. Z
igranjem na inštrument otroci razvijajo motorične sposobnosti, se učijo glasbenega branja,
hkrati pa se jim razvija posluh tudi za jezike. Matematična razmerja, ki vladajo v glasbi,
sprejemajo z razumom in obogatena s svojimi čustvi podajajo poslušalcem. Glasba tako
zahteva od človeka telesne, umske in čustvene sposobnosti. Potrebna je tudi močna volja,
veliko dela in spodbuda okolice, predvsem staršev. Otroci, ki končajo glasbeno šolanje, so
navadno med uspešnejšimi vrstniki.

Glasbena šola Kočevje že petdeset let organizirano poučuje glasbenega uka željno mladino.
Začetni pogoji za delo so bili težki, a se je na plečih štirih ravnateljev in številnih učiteljev ter
močno voljo vseh, glasbena šola razvijala in krepila. Danes je v njen redni program vpisanih
251 učencev, 25 pa še v nadstandardni, ljubiteljski program. Učenci se učijo igranja petnajstih
različnih inštrumentov ter petja in plesa. Pogoji za delo so mnogo boljši. Slovenija se lahko
ponaša z enim najboljših sistemov osnovnega glasbenega izobraževanja v Evropi. To dejstvo
in posluh Občine Kočevje za prostorske in druge težave šole ter seveda zavzeto delo vseh
zaposlenih, so privedli do današnjega odličnega stanja. Šola je v celoti prenovljena, izobrazba
učiteljev pa je na visokem nivoju. Ne smemo zanemariti deleža drugih delavcev v šoli,
knjižničarja, čistilk, hišnika in poslovne sekretarke, ki pomembno prispevajo k vzdušju in
ustreznim pogojem za delo. Ponosni smo na naše učence, ki so si glasbo izbrali za svoj poklic.
Pianist Erik Šuler, ki je znanje pridobival v Moskvi, že drugo desetletje poučuje na naši šoli ter
koncertira v domovini in zunaj naših meja. Naša sodelavka je baletna plesalka Špela Repar.
Klarinetista Matevž Novak in Damir Fajfar, flavtistka Špela Benčina, pianistka Maja Schuster
(prej Glavač) in harmonikar Ciril Skebe so že predajali svoje znanje kočevski mladini v naši
šoli, potem pa jih je pot ponesla v druge kraje in poklice. Upam, da se kdo izmed njih vrne v
domačo glasbeno šolo. Potem je tu še saksofonist in dirigent Tadej Tomšič, ki si služi kruh v
Big bendu RTV Ljubljana. Nekaj naših bivših učencev je uspelo v zabavni glasbi, nekateri pa
se še šolajo na srednjih in visokih glasbenih šolah. Njihov čas še prihaja. Verjamem torej, da bi
bili pionirji glasbenega šolstva v Kočevju zadovoljni z razvojem ustanove, kateri so leta 1961
začrtali pot.
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Z glasbo
proti eroziji
vrednot

Slavimo
in se
spominjajmo

^estitke
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lasba je človeku od nekdaj v oporo. Gradila
je identiteto narodov in postala del zakladnice
njihovih bogatih izročil. Globoko sem prepričan, da
vsakomur predstavlja nekaj pozitivnega.
Vendar je glasbo potrebno tudi razumeti. To je
mogoče skozi vzgojo in izobraževanje, ki poteka
v institucionaliziranih zavodih, kot so osnovne in
srednje šole. Prav mreža glasbenih šol zagotavlja
dobro glasbeno pismenost. Celo več, glasbene
šole kot neobvezna oblika izobraževanja bijejo
boj z erozijo vrednot. In tu vidim vaše temeljno
poslanstvo – vzgoja in izobraževanje na glasbenem
področju nas gradi v boljše osebnosti z več
posluha za sočloveka, razumevanja drugačnosti in
medsebojnega spoštovanja, z več samoomejevanja
in notranjega miru ter z večjo mero odgovornosti do
okolja v katerem živimo.
Spoštovani kolektiv Glasbene šole Kočevje, vi
poosebljate prav to, kar sem zapisal. Trud, ki ga
vlagate v svoje učence in naše mlade, je neprecenljiv.
Da ste svojemu poslanstvu predani, pri tem pa
odlični in uspešni, najbolje dokazujejo uspehi vaših
učencev in učenk.
Kot župan vam vsem izrekam iskrene čestitke
za prehojeno pot. Obenem zagotavljam, da vam bo
Občina Kočevje tudi v bodoče stala ob strani. Kajti
investicija v mlade ljudi je največ, kar lahko vsi skupaj
naredimo. Drage učiteljice in učitelji Glasbene šole
Kočevje, brez vas to ne bi bilo izvedljivo. Še veliko

Prihodnost
je na dobrih
temeljih

K

G

o me je leta 2008 doletela naloga, da
postanem predsednik Sveta GŠ Kočevje, si nisem
predstavljal, da bom ostal toliko časa na tem
položaju. Osebno nisem nikoli kazal kakšno posebno
privrženost glasbi in glasbenemu ustvarjanju, zato
se nisem imel za primernega kandidata. Ob tem
izzivu pa sem spoznal veliko novih ljudi, predvsem
tistih, ki so svoje življenje zapisali glasbenemu
poustvarjanju in izobraževanju mladih. Takšno
energijo, kot jo izkazuje sedanji Učiteljski zbor GŠ
Kočevje, težko najdemo kjerkoli, zato ne presenečata
niti množičnost vpisa na glasbeno šolo niti uspehi,
ki jih učenci dosegajo na tekmovanjih.
Kaj si lahko želimo lepšega ob jubileju 50 letnice?
Poleg dobrih želja zaposlenim, učencem in njihovim
staršem je prav, da se spomnimo tistih, ki so pred
50-imi leti v zelo drugačnih okoliščinah postavili
temelje tega, kar slavimo danes. Mimo so časi, ko
so se javne institucije lahko poimenovale le po
osebah z revolucionarnim pedigrejem, zato ob tej
priložnosti podajam pobudo, da se Glasbena šola
Kočevje preimenuje v Glasbeno šolo »Miloš Humek«.
S tem se bomo na najlepši način oddolžili njenemu
pobudniku in ustanovitelju, ki je za življenja tako
močno zaznamoval kulturno življenje v Kočevju.

lasbena šola je v kočevskem prostoru
zaznamovala, oblikovala in utrdila delo na glasbenem
področju zadnjih 50 let. V njej so se kalili tudi
številni fantje in dekleta, ki so z glasbenim znanjem
soustvarjali kočevsko godbo v danes uspešen Pihalni
orkester Kočevje.
V zadnjem času smo na mednarodnih
tekmovanjih v Sloveniji osvojili eno zlato in dve
srebrni plaketi, Občina Kočevje pa nam je podelila
zlato priznanje. Takšna potrditev našega dela nam
daje nov polet, prinaša pa tudi nove obveze in želje
po še kakovostnejši predstavitvi doma in drugod. Za
uspehe so seveda potrebni dobri pogoji za učenje in
vadbo. Temeljne zagotavljata Glasbena šola Kočevje
z izobraževanjem in pihalni orkester s svojim delom.
Tehnične pa je po vseh standardih glasbenega
področja zagotovila Občina Kočevje s prenovo naših
prostorov v pritličju Glasbene šole Kočevje. Člani
pihalnega orkestra smo težko, a radi potrpeli v
začasnih prostorih v Srednji šoli Kočevje, da imamo
danes sodobno, predvsem pa ustrezno prostorsko
in glasbeno opremo. Vse to nam omogoča delo za
prihodnost samega orkestra, mladih in domačega
kraja.
Tudi v prihodnje si Pihalni orkester Kočevje želi
odličnega sodelovanja z Glasbeno šolo Kočevje.
Le tako se bo nadaljevala bogata tradicija glasbene
kulture na širšem kočevskem območju. Obenem
želimo slavljenki še veliko ustvarjalnega duha in ji
voščimo na mnoga leta.

Marko Rovan
predsednik sveta Glasbene šole Kočevje

uspehov in plodnega sodelovanja!
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dr. Vladimir Prebilič

Alojz Košir

župan Občine Kočevje

predsednik Pihalnega orkestra Kočevje
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Naša
glasbena
kultura je živa

Glasbi
smo dali
prostor
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lasba – čudovita umetnost, ki nas spremlja
vse življenje. Daje mu ritem in red, naredi ga
polnejšega in bolj radostnega. Nas ljudi pa oblikuje
v kulturna bitja.
Učitelji in vodstvo Glasbene šole Kočevje se že 50
let trudijo, da imajo otroci na Kočevskem najboljšo
možnost spoznavanja čudovitega sveta glasbe.
Z učenjem instrumenta si pridobijo disciplino in
vztrajnost, danes pomembni vrlini, ki jim pomagata
na poti odraščanja na vseh področjih življenja.
Vloga glasbene šole in pridobitve osnovne glasbene
izobrazbe je širokega pomena tudi za kulturno
življenje občine in ohranjanje bogate slovenske
kulturne dediščine. To znanje namreč omogoča
sodelovanje v pevskih zborih, številnih ansamblih
in pihalnem orkestru, in delovanje le-teh na višjem
glasbenem nivoju. Ljubiteljska kultura v Kočevju
je tudi zaradi vključenosti glasbeno izobraženih
ljudi v kulturna društva na zelo visokem nivoju. In
dokler bo tako, bo še dolgo živela.
Glasbeni šoli Kočevje želim še naprej veliko
uspehov pri vzgoji mladih nadobudnih glasbenikov
in tudi v prihodnje dobro sodelovanje z JSKD OI
Kočevje.

elja po glasbenem ustvarjanju je
narekovala ustanovitev glasbene šole tudi v
Kočevju. Poleg kadrov za poučevanje je bilo
potrebno v celotnem obdobju zagotavljati tudi
ustrezne prostore. Zato sem še posebej zadovoljen,
da sem kot prvi župan v samostojni Sloveniji
sodeloval pri prenovi objekta za glasbeno šolo na
Reški cesti. S tem smo zagotovili zelo dobre pogoje
za njeno delovanje. Pri obnovi smo sledili interesu
šole in pihalnega orkestra, ki je dobil svoje prostore
v pritličju.
Želim si, da bi v novih prostorih šola uspešno
delovala tudi v prihodnjih desetletjih. Hkrati se
želim zahvaliti vsem takratnim sodelavcem za
veliko predanost pri izvedbi projekta. Kolektivu
glasbene šole in vsem, ki so ustvarjali njeno
zgodovino pa čestitam za opravljeno delo.

Janko Veber
bivši župan Občine Kočevje
in poslanec v DZ

Matevž Novak
koordinator JSKD OI Kočevje
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Moje prvo leto na

g lasbeni šoli

Kočevje, 16.maj 2011

Živijo! Sem malce raztreseno dekle, ki ljubi glasbo. Že

in ker sem bila na vrhu čakalne liste, vseeno sprejeta. Rekla

od majhnega sem si rada prepevala, še rajši pa sem pevce

sem si, da je usoda le hotela mojo prisotnost v glasbeni šoli.

in igralce inštrumentov gledala oz. poslušala po televiziji,

Sledilo je srečanje z učiteljem klavirja. Dogovarjali smo se za

radiu ali v živo. To še zdaj rada počnem, zato sem jeseni

ure pouka. Ko sem videla učitelja, sem že takoj vedela, da

starše naprosila, da me vpišejo v glasbeno šolo. Najprej se

mi ne bo nič hudega, saj je bil tako prijazen in razumevajoč,

niso strinjali, a po nekaj pogovorih mi je uspelo. Seveda sem

ko smo se pogovarjali. Moj občutek ni bil napačen, saj sem s

morala najprej opraviti preizkus. Izbrala sem si Mojčino

časom izvedela, da je mojster tako za jezike kot za klavir, da

pesem. In vadila sem neprestano. Potem pa je prišel težko

ima veliko volje in da se spozna na svet. Vedno ko kaj nisem

pričakovani trenutek, dolga vrsta pred vrati dvorane. Bilo je

razumela ali če sem imela napačne predstave, mi je vse

kot bi imela pri srcu kamen in ta je bil še večji, ko sem stopila

razložil in pokazal, enako pri novih skladbah. Sčasoma, ko

v dvorano. Ko sem končala, so sledila vprašanja, med njimi

sem se poglabljala in preigravala različne melodije in prebirala

tudi to, kateri inštrument bom igrala. Povedali so mi, da so

note, sem pogruntala nekaj zanimivega. Vsaka skladba je

inštrumenti, katere bi rada igrala, zelo pogosti in da imajo

kot življenje človeka. Mora se začeti in končati. Melodija je

mlajši pri vpisu prednost. Vseeno sem bila vesela, saj

kot volja, slaba ali dobra. Takt, kot trenutek, vesel in hiter

mi je mama na poti domov povedala, da je bila

ali žalosten in dolgočasen. Ter nota kot sekunda, visoka ali

žirija, ko sem pela, zelo presenečena. Veselje

nizka. Najpomembnejše pa je, da prelepe melodije lahko

pa se je končalo kmalu, saj je v pismu pisalo,

delimo z ostalimi ljudmi, kakor življenje z najdražjimi.

da nisem bila sprejeta. Bila sem zelo žalostna
in razočarana. Čez nekaj dni pa sem bila spet

Vanja Klepec

vsa presenečena, ker je prišlo pismo v katerem

učenka klavirja

je pisalo, da bom zaradi izstopa enega učenca
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Polstoletna
simfonija
Glasbene
šole Kočevje
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Polstoletna simfonija Glasbene šole Kočevje | Uvodni takt

Uvodni takt
Glasba je najbolj abstraktna od vseh umetnosti. Ne potrebuje nobenega
vmesnega medija, nima dimenzije, seže naravnost v srce. Je univerzalna
in zato verjetno najstarejša vrsta umetnosti. Najdemo jo povsod. Glasbo
slišimo na koncertih, na cesti, na porokah in pogrebih, v materinem
trebuhu in kasneje v sebi. Včasih se zasidra v naših glavah, drugič v
srcu. Ljudje jo spontano pojejo, žvižgajo in igrajo. Glasba kot himna
lahko simbolizira narode in države. Enako primerna in značilna je za
visoko tehnološke družbe kot srečne divjake z Bornea, ki še lahko živijo
v skladu s svojim srcem. Glasba ni vezana na čas ali njenega avtorja,
njen namen ali pridobljeno uporabnost. Glasba je samo dobra ali slaba.
O slabi tu ne bo govora.
Kdo bi si mislil, da bo odkril muzo Evterpo v tiho šumečih brezmejnih
gozdovih in mestu, skritem na koncu ceste? In vendar, ali ne spominja
nanjo kip Deklice s piščalko pri mestni fontani? Da, muza Evterpa
domuje tudi pri nas in s svojo prisotnostjo plemeniti in širi duha. Zato
smo ji hvaležni, jo spoštujemo in častimo. Glasbena šola Kočevje ji je
globoko zavezana.

Stavba
Glasbene
šole pred
70. leti
...

...
in danes
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Polstoletna simfonija Glasbene šole Kočevje | Prvi stavek

Prvi stavek
Zgodba o Glasbeni šoli Kočevje se začne že precej pred njeno
ustanovitvijo. Njen začetek nas v mnogo čem spominja na siloviti 4.
stavek Beethovnove 9.simfonije: skoraj divjaški, udaren in popolnoma
nepričakovan presto poslušalca porine v stol. Sledi silovito preigravanje
violončel in basov, ki nas začasno potisnejo v nelagodje in mračne misli,
da s težkim srcem komaj čakamo na odrešitev Ode radosti...
»O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere an stimmen,
und freudenvollere.
Freude! Freude!«
Tak je bil torej tudi začetek naše zgodbe. Kulise ji je dajalo od vojne
porušeno in razčlovečeno Kočevje, kamor se je, takrat še z vlakom,
pripeljal profesor Miloš Humek. Ljudje nismo zmožni predvideti vseh
posledic svojih dejanj. Tudi tisti, ki so odločali o pregnanstvu profesorja
Humeka na svojevrstni slovenski Pont, si niso mogli predstavljati kakšen
sad bo rodila njihova odločitev, kako bo njihova prepoved in omejevanje
svobodnega izražanja spremenila in predvsem obogatila glasbeno
dejavnost na Kočevskem. Ovid* je prosil naj ga odrešijo daljnega Ponta,
Humek si je Pont spremenil v dom. In ga vzljubil.

*Ovid oz. Publius Ovidius Naso (43 pr. n. št. 18 n. št.), rimski pesnik in dramatik, se
je nekaj časa ukvarjal s politiko, nato pa se je posvetil izključno literarnemu ustvarjanju.
Sprva je pisal ljubezenske pesmi, nato pa se je preusmeril v epsko pesništvo in dosegel
ustvarjalni vrhunec v Preobrazbah. Te so obsežna, mojstrsko oblikovana zbirka
upesnjenih mitoloških bajk, lokalnih pripovedk, herojskih podvigov itn. Ena najlepših
pesnitev iz Preobrazb je Orfej in Evridika, katere zgodba je bila v začetku 17. stoletja
podlaga za prvo ohranjeno opero, skladatelja Claudia Monteverdija. Leta 8 n. št. je
Ovida tedanji cesar iz neznanega vzroka pregnal na rob rimskega imperija, v Pont, kjer
je napisal svoji zadnji veliki deli zbirki žalostink Elegije in Pisma iz Ponta.
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Glasbena dejavnost v povojnem Kočevju je cvetela. Takratno geslo,
»kulturo narodu«, lahko primerjamo s prvimi odrešujočimi toni
Schillerjeve Ode radosti. Poučevanje posameznih inštrumentov v
Delavski godbi in predvsem delo glasbenih pedagogov na Gimnaziji
Kočevje je dalo dobro osnovo in ustvarilo močno glasbeno tradicijo.
Tako je gimnazijski pevski zbor v letih med 1945 do 1969 nastopil več
kot 150-krat ter imel 8 samostojnih celovečernih koncertov. V tem času
so v mestu delovala številna kulturna društva, ki so gojila gledališče,
zborovsko petje, instrumentalno glasbo in številne druge dejavnosti.
Ni naključje, da je Kočevje tako močno in spontano gojilo prav glasbo.
Navsezadnje je tudi Orfej ukrotil Cerberja ravno s pomočjo glasbe.
Kopija listine
o ustanovitvi
šole

posameznikov, kakršnih je Glasbena šola Kočevje polna tudi danes,
le-te nemara sploh ne bi bilo.
Občina, natančneje OBLO, je na prigovarjanje profesorja Humka
22. aprila 1961 z odločbo 04/2-1-3/2-61 ustanovil glasbeno šolo.
Prvi ravnatelj je postal profesor Humek. Šola se je selila med večimi
stavbami in prostori, ton pa ji je vseskozi dajal njen tedanji ravnatelj.
Profesorja Humeka se spominjajo kot strogega, natančnega, zahtevnega
in skoraj aristokratsko zadržanega. V časih, ko so gospode in gospe že
davno nadomestili tovariši in tovarišice, ko so obleke in kravate počasi
in zelo zlagoma izginjale ter se je jeans generacija že najavljala, se je
zdela zahtevnost in zadržanost profesorja Humka skoraj staromodna.
Staromoden ali ne, vlival je spoštovanje in kot pedagog dvignil šolo na
zavidanja vreden kakovostni nivo.
Prijavnica iz leta 1961

Zapisnik 1. konference

Postopoma je zorelo spoznanje, da je treba napore, navdušenje in
delo mnogih entuziastov usmeriti v eno točko, ki bo združevala in
nudila najboljše na področju glasbenega izobraževanja. Tako se je nekaj
navdušencev, med drugimi Miloš Humek, Jože Papež in Adi Škorjanec
odločilo, da ustanovijo glasbeno šolo. Zveni tako preprosto, skoraj
banalno pa vendar moramo imeti pred očmi, da brez požrtvovalnih
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klarinetu, blokflavti in melodiki. Obisk je bil rekorden, zanimanje za
glasbeno šolo veliko. V 70. letih je imela primat na šoli harmonika.
Pod vodstvom Jožeta Papeža so učenci na tekmovanjih dosegali vidne
uspehe, ustanovljen pa je bil tudi harmonikarski orkester.

Poleg ravnatelja Miloša Humeka, ki je poučeval klavir, blokflavto
in melodiko, so učiteljski zbor sestavljali Anita Zupan (klavir), Adi
Škorjanc (klavir, harmonika, trobila), Jože Papež (harmonika), Ferdo
Šafec (pihala), Bojan Kuhar (violina) in Miroslav Jablanov (kitara).

Koncertni list iz leta 1964
Orkester
harmonike
z učiteljem
Papežem

Učiteljski zbor 1990/91;
od leve proti desni stojijo: Slavko Rančigaj,
Mirko Rebolj, Rudi Vulc, Bojan Oražem,
sedijo: Andreja Škorjanc, Anica Križmančič,
Anita Zupan, Adi Škorjanc, Renata Rebolj,
Melita Vulc, Tanja Polajžar

Da je Kočevje do tedaj imelo že dobro razvit posluh za glasbo priča
dejstvo, da se je prvo leto v šolo vpisalo kar 111 učencev. To je precej več,
kot se je pričakovalo, je zapisal ravnatelj v zapisnik 1. redne konference
učiteljev z dne 20. 9. 1961. Šolnina je znašala 1000 din mesečno. Pouk
je potekal v popoldanskem in večernem času, v skromno urejenih
učilnicah.
Prvi nastop učencev GŠ Kočevje je potekal ob zaključku šolskega
leta, 19.junija 1962. Program je obsegal 34 točk! Mladi glasbeniki so
pokazali svoje znanje na klavirju, violini, kitari, trobenti, pozavni, rogu,

Leta 1984 se je profesor Humek upokojil, nasledil ga je Adi Škorjanc,
ki je dal šoli nov pečat. Z njegovo osebno odprtostjo se je tudi šola odprla
v svet in stopila v korak s časom. Vešče se je spopadel s podedovanimi
kadrovskimi težavami in tudi število učencev je, s prevzetih 122 učencev,
začelo kmalu naraščati. Kot ravnatelj je imel Adi Škorjanc posluh za
sodelovanje z drugimi strukturami v mestu. Bil je izjemen motivator
in pripovedovalec. Znal je s humorjem obarvati pouk in nasmejati
sodelavce. Že v času študija trobente je igral v opernem orkestru, teatru,
kot ga je sam imenoval, ter z mnogih drugimi odličnimi glasbeniki.
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Kasneje je dirigiral Pihalnemu orkestru Bežigrad, od leta 1958 do 1962
pa tudi tedanji Rudarski godbi Kočevje.
Na šoli je poučeval trobento, rog, pozavno in harmoniko ter glasbeno
teorijo. Takrat ni bilo kočevskega trobilca, ki ne bi šel skozi njegovo
šolo. Vzgojil je vrsto odličnih harmonikašev; Bojana Kovača, ki je osvojil
4. mesto v najvišji kategoriji na svetovnem prvenstvu v Puli, Edito Junc,
Sama Vidmarja, Vinka Farkaša in nenazadnje Bojana Oražma, ki že 27
let poučuje harmoniko v Glasbeni šoli Kočevje. Slednjega je poučeval v
Glasbeni šoli v Ribnici, kjer je bil prav tako dejaven.

Orkester
z dirigentom
Škorjancem
na desni

prvi z leve: Adi Škorjanc,
skrajno desno: Slavko Rančigaj,
24. 6. 1977
Slavnostni koncert ob 30. obletnici Glasbene šole Kočevje
v Šeškovem domu, dirigent: Adi Škorjanc, 1991

Škorjančeva velika ljubezen je bil orkester. Večkrat je za posebne
priložnosti sestavil neobičajno zasedbo glasbenikov iz rednih in bivših
učencev glasbene šole. Zasedbi in znanju primerno je pisal priredbe
uspešnic, zato so bili nastopi orkestra neverjetno odmevni. To so bili
zagotovo vrhunci njegove delovne ustvarjalnosti, med katere smemo
uvrstiti še prireditvi ob 25. in 30. letnici šole ter nastope v Dolini pri
Trstu. Družina in glasbena šola sta se v njegovem življenju neločljivo
prepletali in najbrž je prav zato na šoli pustil močan oseben pečat. Z
njim, kot zadnjim pionirjem glasbene dejavnosti na Kočevskem, se je
iztekel prvi stavek simfonije o Glasbeni šoli Kočevje.
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Drugi stavek
Nova ravnateljica Mateja Junc, ki je leta 1995 nasledila Adija
Škorjanca, je razvila svojo posebno vizijo razvoja glasbene šole. Njene
prve skrbi so bile kadrovske narave. Mnogo učiteljev je šolo zapustilo
zaradi upokojitve ali zaposlitve bliže svojemu domačemu kraju. Težave
je premostila z zaposlitvijo zunanjih sodelavcev in nadarjenih študentov
glasbenih akademij. Zlagoma so se kadrovske težave uredile, kolektiv se
je povečal na 12 sodelavcev. Izredno pomemben dogodek je bila selitev
v prenovljene prostore na Reški cesti 16, leta 1996. Šola, ki je na tej

Leta 1998 je izdelana celostna grafična
podoba šole, ki je pomemben del njene
vizuelne identitete.

Osrednji koncert ob 40. obletnici

Vabilo na koncert ob 40. obletnici

Glasbeno-plesna predstava Povodni mož

Naslovnica zbornika ob 40. obletnici

lokaciji delovala že pred dobrimi tridesetimi leti, se je torej na nek
način vrnila domov. Dobila je 13 učilnic, zbornico, pisarni in predvsem
dvorano. Nekaj let kasneje je bila dodana še oprema. Glasbena šola
Kočevje je tako postala polnokrvna šola.
Delo na njej se je intenzivno nadaljevalo in tako je v šolskem letu
1997/98 pripravila 8 internih nastopov, 7 javnih, absolventski večer in
nastop 1. razredov, sodelovala pa je na številnih zunanjih prireditvah.
Ob tem je potekalo izobraževanje učiteljev v raznih študijskih skupinah
in seminarjih. Šola je postavila tudi lastno predstavo Povodni mož, ki je
bila velik uspeh.
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Ravnateljica Mateja Junc je na svoj način nadaljevala odprtost šole
do učencev, staršev in drugih šol. Organizirala je Kostanjeve piknike,
ki so bili namenjeni neformalnemu spoznavanju in druženju staršev,
učencev in učiteljev. Glasbena šola je navezala dobre in prijateljske stike
z Glasbeno šolo Murska Sobota. Marca 2000 se je na obisku Murske
Sobote predstavila s predstavo Povodni mož in koncertom. Prekmurci
so se izkazali za izvrstne gostitelje. Obisk so še isto leto vrnili in se s
svojo igro predstavili v Šeškovem domu.

Leta 2003 je v organizaciji Glasbene šole Kočevje potekalo 6. regijsko
tekmovanje učencev glasbenih šol Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško,
Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje. Discipline so bile naslednje:
violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara in komorne skupine s pihali.
Tekmovanja se je udeležilo 48 solistov in 9 komornih skupin. Glasbena
šola Kočevje je osvojila 4 zlata in srebrno priznanje.
Mateja Junc, december 2006

Naslovnica knjižice 6. regijskega tekmovanja v Kočevju leta 2003

Božičnonovoletni koncert, 2005
Koncert na mestni ploščadi, junij 2007

Leta 2001 je šola praznovala 40 let in ob mnogih drugih prireditvah,
koncertih, točkah in nastopih so ob tej priložnosti svoj koncert pripravili
tudi učitelji. Nič manj treme niso imeli kot njihovi učenci. Enako pridno
so vadili, da uspeh ne bi izostal. In res, kmalu so na željo očaranega
občinstva svoj koncert ponovili, tokrat v manj formalnem vzdušju
kavarne Veronika. Šola je pripravila zbornik, v katerem so se predstavili
vsi oddelki šole, statistični in drugi pregledi ter kratek razvoj ustanove.
Leto kasneje je umrl prof. Miloš Humek. Ravnateljica Mateja Junc
se ga je spomnila z nagovorom, v katerem je ponovno poudarila trdne
temelje, ki jih je šoli položil strogi in pošteni profesor.
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Glasbena šola Kočevje je brez bistvenih sprememb živela svoje
poslanstvo naslednjih nekaj let. Vrstili so se uspehi, tekmovanja,
nastopi, koncerti in prireditve. Učenci so prihajali in odhajali, obogateni
z novim znanjem in izkušnjami, učitelji pa so jim še naprej potrpežljivo
razodevali skrivnosti teorije in igranja na posamezne inštrumente.
Omeniti velja prof. Natalio Bagdanovno, ki je s svojimi učenci dosegla
zavidljive uspehe na klavirskih tekmovanjih ter prof. Bojana Oražma,
ki je enako uspešno vodil učence na harmonikarskih tekmovanjih. V
mirno tekoči melodiji šole pa je že bilo čutiti željo po spremembi in
nadaljnjem razvoju.
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Tretji stavek
Šolsko leto 2007/2008 se je začelo z večerom ruske klavirske glasbe,
izvajalcev Erika Šulerja in Aleksandre Pavlovič. Udarna skladateljska
imena, Čajkovski, Rahmaninov, Skrjabin in Prokofjev so naznanila
spremembe. In res je bil kmalu po večeru ruske glasbe, in za povrh vsega
ravno na obletnico Oktobrske revolucije 7. 11. 2007, za v.d. ravnatelja
imenovan prof. Jože Rajk.

Jože Rajk

Ob 50. obletnici je na osnovi
celostne grafične podobe šole
izdelan priložnostni znak v
vijolični barvi, ki se ga uparablja
za namene te obletnice.

Stopnišče krasijo priznanja učencev
Glasbene urice na OŠ Zbora odposlancev, maj 2008

Šolska kronika potrjuje že uveljavljeno dejstvo: vsak ravnatelj dá
šoli neko svojo vsebino. Prof. Rajk se je najprej posvetil kolektivu in
delovnim odnosom. Zavedal se je, da je za dobro šolo in doseganje
nagrad pomembno, da šola učence in učitelje navdaja z dobro voljo in
pozitivnim vzdušjem. Znal je pozitivno motivirati zaposlene.

Božičnonovoletni koncert, 2007

Internetna stran Glasbene šole Kočevje, www.gs-kocevje.si
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Šola je bila v tistem prednovoletnem času okrašena kot še nikoli. Leta
2007 je šola izdala svojo publikacijo in usposobila internetno povezavo,
kar je učiteljem olajšalo delo. Kasneje je bila na internetu postavljena
tudi domača stran Glasbene šole Kočevje, www.gs-kocevje.si. Šola je
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zdaj s še večjimi koraki stopila v svet. Novi ravnatelj je s posluhom in
spoštovanjem nadaljeval delo predhodnikov in se še bolj odprl šoli in
učencem. Spoznanje, da šola ni samo ustanova, temveč, da so namen
šole dejanski ljudje, učenci, učitelji, starši, skupnost, je dozorelo. Tako se
je začelo redno obiskovanje nastopov in načrtno spoznavanje učencev,
njihovih staršev in učiteljev. Sedanji ravnatelj ne posluša samo glasbe in
to je lepa odlika. Prav zato sodelavci od njega veliko pričakujejo.

Orkester med
občinstvom,
Božičnonovoletni
koncert, 2008

se spremeni in baletke zaplešejo. Temu sledi glasbeni program. Na koncu
baletke razvežejo svitek in preberejo napisano – novoletno voščilo. Na
oder pridejo vsi učenci in njihovi mentorji ter občinstvu zaželijo vesel
Božič in srečno novo leto.
Od tedaj ima vsaka podobna prireditev glasbene šole svojo prepoznavno,
včasih ganljivo rdečo nit. Zaključni koncert junija 2008 v Šeškovem
domu je izvajalo kar 80 učencev, program pa je trajal uro in pol.

Božičnonovoletni
koncert, 2009

Na obisku pri goslarju Viliju Demšarju, maj 2010

...žaromet osvetljuje bel list papirja, ki leži sredi odra. Skozi dvorano
pridejo na oder baletke s svečami v rokah. Sveče odložijo v cvetlični
lonček in zapisujejo nekaj na papir, ga zvijejo, povežejo z okrasnim
trakom in položijo v vazo. Za trenutek postanejo v baletni drži, osvetlitev

Tega leta je bila šola vpisana v šolski razvid. Zamenjana so bila
dotrajana okna in šola je bila opremljena z alarmnim sistemom. Šola
je bila po 13 letih ponovno prebeljena in simbolna svežina beleža je
navdala ustanovo z novim valom optimizma. V novem šolskem letu je
bilo v redni individualni pouk vpisanih 212 učencev, s čimer je šola prvič
prestopila mejo 200 učencev. Za njih je skrbelo 23 učiteljev. Delovalo
je več komornih sestavov: trio flavt, pevski komorni sestav, komorni
sestav tolkal in komorna sestava klavirskih in diatoničnih harmonik.
Glasbenih tekmovanj se je udeležilo kar 14 učencev. Ponovno je izšla
publikacija. Pomemben premik je bila vzpostavitev šolske glasbene
knjižnice. Šola je zaposlila knjižničarja. V sklopu prenove stavbe je bil
tega leta obnovljen še parket na stopnišču in vzpostavljena brezžična
povezava za celo šolo.
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Ministrstvo je šoli odobrilo izredno širitev oddelkov in tako je od
februarja 2008 dalje vpisanih v redni individualni program 193 učencev,
kar je štirinajst več kot septembra 2007. Šola je sodelovala na razstavi
petih fotografov, takoj zatem pa je bil v dvorani GŠ Kočevje večer antičnih
arij, samospevov, muzikalov in priljubljenih duetov iz oper. Božičnonovoletni koncert Glasbene šole v Šeškovem domu pa je pomenil
svojevrstno prelomnico.

Božični koncert je tudi tokrat presenetil. Ker so baletke zasedle ves
oder Šeškovega doma, so glasbeniki igrali kar med občinstvom. Velik
uspeh je doživel pihalni orkester. Kmalu je sledil koncert v dvorani
Glasbene šole, na katerem so nastopali Erik Šuler, Damir Fajfar in Matija
Bartol. Nad njihovo izvedbo Chopinovih in Bachovih del ter del drugih
skladateljev, je bilo poslušalstvo navdušeno in očarano.

za skupinski pouk. Šola je kupila nov fotokopirni stroj in nekaj večjih
inštrumentov (timpani, pianino). Šolsko leto smo zaključili z izvedbo
dveh odličnih koncertov, koncertom učiteljev in zaključnim koncertom
solistov Glasbene šole Kočevje.
Dan Odprtih vrat; Nastop učiteljev, maj 2010

¡¤êê
ê êk
9. revija godalnih
orkestrov slovenskih
glasbenih šol v Radovljici,
dirigent: Andrej Huterer,
2010

Ne brez zapletov, se je marca 2009 končal eden bolj dramatičnih
trenutkov šole in prof. Jože Rajk je iz v. d. ravnatelja postal »pravi«
ravnatelj. Junija istega leta je zaključni koncert Glasbene šole znova
napolnil Šeškov dom in izstopal s svojim šarmom.

TEMSIG v Kočevju, koncert nagrajencev, 2011

Novo šolsko leto je prineslo nove izboljšave. Glavna pridobitev so
bili novi prostori v pritličju; dva prostora koristi Glasbena šola, dva pa
Pihalni orkester Kočevje. Baletni oddelek se je preselil v večjo učilnico,
s postavitvijo montažne stene pa se je pridobilo še eno novo učilnico.
Skupno število učilnic na šoli je tako zraslo na 19. Obnova je bila v
zaletu, v dvorani se je brusil parket in postavljala montažna stena v
dvorani, ki je ločila zaodrje, opremljeni sta bili dve multimedijski učilnici

Dva večja dogodka v letu 2011 sta nedvomno zasenčila dogajanje
prejšnjih uspešnih sezon. Prvi je bil organizacija 14. regijskega tekmovanja
mladih glasbenikov Dolenjske v Kočevju, drugi pa Slavnostni koncert
ob 50 letnici, na katerem se je prvič predstavil Simfonični orkester
GŠ Kočevje. 14. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Dolenjske je
potekalo v Kočevju 16. februarja 2011 in sicer iz naslednjih disciplin:
harmonika, rog, trobent, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, komorne
skupine z godali, kitarski duo in klavirski duo. Vsega skupaj je nastopilo
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Plakat za
Regijsko
tekmovanje
mladih
glasbenikov
Dolenjske,
februar 2011

94 tekmovalcev. Glasbena šola Kočevje je prejela zlati priznanji, tri
srebrna priznanja in bronasto priznanje, sodelovalo pa je 10 učencev
v 6 disciplinah. Jaka Franc Hribar, eden od tekmovalcev na 14.
regijskem tekmovanju, je kasneje prejel še 1. nagrado in zlato priznanje
na mednarodnem tekmovanju v Italiji. Organizacija tekmovanja je
zahtevala mnogo truda, priprav in logistike. Prostovoljno so se vključili
vsi zaposleni na Glasbeni šoli in pokazali, da so močan in prizadeven
kolektiv.

V Veržeju
na glasbenih
delavnicah,
april 2011

dela Cimarosa, Čajkovskega, Leharja pa tudi Avsenika in posamezne
skladbe kot so Lepotica in zver, Pie Jesu, Sierra Espagnol in Chanson.
Z izbranimi skladbami so se predstavili posamezni instrumenti: klavir,
duo flavt, trobenta, saksofon, kitara, violina, harmonika, tolkala in glas.
Občudovanje sta poželi čudoviti točki, ki sta združevali nastop baletnega
dueta s klavirskim triom in pevca s sekstetom violončel. Nastopil je še
pihalni orkester pa mali orkester tolkalcev ter godalni in simfonični
orkester, in vsak s svojim dirigentom navdušil obiskovalce in goste,
da so spontano sodelovali in uživali ob glasbi. Videti je bilo, da je šola
najbolj napredovala ravno na področju orkestrov. Nenazadnje imamo
od tedaj v Kočevju tudi svoj simfonični orkester!
Snemanje zgoščenke, maj 2011

40. tekmovanje TEMSIG, Maribor, 2011

Slavnostni koncert ob 50 letnici šole je bil edinstven dogodek v
zgodovini šole. Proslava je bila resnično razkošna, polna dobrega
razpoloženja in pozitivnega duha, in je na obiskovalce, med njimi na
bivšega in novega župana, številne ravnatelje drugih glasbenih šol ter
goste z ministrstva, naredila velik vtis . Kot se spodobi, se je začela
slovesno, s himno in sočasno projekcijo slovenske zastave. Nagovori
ravnatelja, župana in predstavnikov ministrstva so bili spontani in
iskreni. Spomnili so nas na čase v katerih je Glasbena šola rastla, na
vse dosedanje ravnatelje in na vrednote, ki jih šola prinaša v naš vse
prehitri čas. Program so dopolnjevale projicirane slike, kjer smo si
lahko ogledali šolo v novi preobleki, od zunanjosti do učilnic in novih
prostorov za vadbo orkestrov. Pester spored je med drugim zajemal
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Slavnostni koncert ob 50. obletnici, april 2011

Glasbene urice v OŠ Ob Rinži, maj 2011
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Finale
Sodobniki nismo tabule rase, ne ustvarjamo iz nič, temveč uživamo
trud in prizadevnost naših predhodnikov ter spoštljivo nadaljujemo
njihovo delo. Prepričani smo, da bi prof. Humek z odobravanjem gledal
na šolo in smer, ki jo je ubrala. Gotovo bi bil zadovoljen, s kakovostjo
učenja in uspehi naših učencev. Enako nad številom učencev, ki se je od
111 iz prvega šolskega leta dvignilo nad 200, pa nad številom priznanj,
nagrad, sodelovanj na tekmovanjih, nad šolskim simfoničnim orkestrom
ter vse boljšimi pogoji dela za učence in zaposlene. Prav gotovo bi bil
ponosen na drevo, ki je zraslo iz semena zasejanega pred pol stoletja.
In ker je bil klasično izobražen, bi brez zardevanja vzkliknil - acta non
verba!
Ta rek naj bo naša zaveza za naslednje generacije nadebudnih,
delovnih in ambicioznih učencev in učenk, ki bodo na Glasbeni šoli
Kočevje začeli svojo glasbeno pot in se je tudi kasneje z veseljem
spominjali.

Kolektiv GŠ Kočevje, 2011;
z leve zgraj: Dejan Heraković, Gorazd Herman, Diego Barrios Ross, Bojan Oražem,
Natalia Bogdanova, Erik Šuler, Ivo Vlašić, Jože Rajk, Josip Hotko, Rajko Žagar,
Domen Hafner, Mate Brodar, Hallid Tubeishat, Danica Kavrakova Žganjar, Izabela Vlašić
in z leve spodaj: Nada Krajnčan Šušteršič, Ivo Rimc, Amel Ramić, Lidija Mavrin,
Katja Morel, Špela Repar, Anja Kenda, Mojca Gjerek
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Pa se naša zgodba res tu konča? Spomnimo se besed velikega državnika
Winstona Churchilla, izrečenih v enem njegovih briljantnejših trenutkov
– To ni konec, to ni niti začetek konca, je pa konec začetka.

mag. Martin Lavrič
knjižničar v Glasbeni šoli Kočevje
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l eto

To je bilo

Sem Jaka Franc in že četrto leto igram klavirsko harmoniko. Uči
me najbolj prijazen učitelj kar jih poznam. To je Bojan Oražem.
Že na začetku tega šolskega leta sem izvedel, da bi lahko šel na
državno tekmovanje. To mi je pognalo kri po žilah, saj sem komaj
začel igrati na melodične base. Učitelj mi je predstavil pesmi, ki
pa so bile drugačne in zanimive. Takoj se mi je zdelo, da so zelo
težke za igranje.
Skupaj sva se lotila dela. Harmonika je tako postala moja
prijateljica predvsem v zimskih večerih, ko sem vadil pesmi. Vsi
prijatelji pa se tudi kdaj skregajo - midva s harmoniko sva se tudi.
Do božičnega koncerta sem že kar dobro obvladal večino
pesmi. Z njimi sem tudi nastopil.
Učitelj Bojan me je prijavil na regijsko tekmovanje. Da bi si
pridobil še več glasbenih izkušenj, sva skupaj z učiteljem odšla na
seminar k profesorju Primožu Parovelu. Na seminarju na Jesenicah
sem se prvič srečal s študenti klavirske in kromatične harmonike.
Spoznal sem različne načine igranja na ta instrument. Bil sem
presenečen nad igranjem in interpretiranjem klasične glasbe.
Tekmovanje se je bližalo in strah v meni je naraščal. Skladbe
so se mi zdele vsak dan težje, čeprav sem jih prej že dobro znal.
Občutil sem pričakovanja mojih bližnjih, da lahko uspem.
Prišel je dan D. Očka mi ni dovolil v šolo. Dopoldne se mi je
vleklo. Ves čas sem razmišljal, kako mi ne bo šlo. Na nastopu pa
me je trema premagala. Skladbe sem odigral zelo hitro in tako

naredil veliko napak. Dobil sem srebrno priznanje, a sem bil
zelo razočaran. Učitelj je opazil mojo žalost in mi predlagal, da
se prijavim na mednarodno tekmovanje v Italiji. Odločil sem se
sam.
Osmega aprila sem se tako znašel v Italiji. Ta dan sem bil zelo
dobre volje in odločen, da zmagam. Z učiteljem Bojanom sva še
zadnjič vadila in to kar na prostem pred teatrom P. Salieri. Srečal
sem veliko mladih glasbenikov in njihovih učiteljev. Vadili so
povsod, tudi po travniku in celo na stranišču. Ko je nastopil moj
trenutek, se spomnim le neznanih obrazov. Svojega igranja pa se
ne spomnim. Učitelj me je tolažil, da sem igral odlično, a sam v
to nisem bil čisto prepričan. Močno me je začel boleti trebuh. Ko
smo zagledali rezultate, je bilo moje veselje nepopisno. Komaj
sem čakal na podelitev, vendar mi priznanja niso hoteli dati, le
nekaj so mi govorili v italijanskem jeziku. Bojan mi je razložil, da
bom nastopil še zvečer na zaključnem koncertu. Tokrat sem igral
odlično in samozavestno. Ura je bila že krepko čez polnoč, ko so
mi podelili zlato medaljo in diplomo.
Vem, da vsega tega ne bi doživel, brez mojega učitelja Bojana
in Glasbene šole Kočevje. Seveda, pa so tukaj tudi moji starši in
stari starši ter moja sestrica Katarina, ki me je skoraj vsak večer
potrpežljivo poslušala. To je bilo res moje nepozabno leto.
Jaka Franc Hribar
učenec harmonike
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Klavir
učitelji: Erik Šuler, Izabela Vlašić,
Gorazd Herman, Natalia Bogdanova
v letu 2011 vpisanih 43 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Maja Schuster (Glavač),
Erik Šuler, Izabela Vlašić, Olga Bogdanova,
Gorazd Herman, Natalia Bogdanova

Klavir

Pri učitelju
Eriku Šulerju, 2011

Med oddelki Glasbene šole Kočevje ima
klavirski oddelek najdaljšo tradicijo. Njegov
začetek sega v samo leto ustanovitve šole
(1961). Prvi učitelj in vodja oddelka je bil
prof. Miloš Humek. Do danes so mu sledili še
številni drugi učitelji, med drugim tudi Hedvika
Petje, katere učenec je bil 3 leta tudi sedanji
vodja oddelka, Erik Šuler.
Danes klavirski oddelek šteje 41 rednih
učencev in 4 učitelje. To so Erik Šuler, Natalia
Bogdanova (vodja aktiva do leta 2010),
Gorazd Herman in Izabela Vlašić. Sodelovanje
znotraj oddelka poteka zgledno in kolegialno.
Skupaj organiziramo koncerte, nastope in
izmenjujemo mnenja. Med seboj sodelujemo
tudi tako, da poslušamo sodelavčeve oz.
sodelavkine učence.
Natalia Bogdanova, ki na šoli poučuje klavir
že od leta 1995, je posebej zaslužna za uspehe
učencev na nekaterih tekmovanjih. Več kot 12
učencev je pripravila na regijska in državna
tekmovanja TEMSIG ter na mednarodna
tekmovanja v Trstu in Udinah v Italiji, kjer so
njeni učenci prejeli zlata, srebrna in bronasta
priznanja. Njena učenka, Nina Skebe, ki se je
večkrat udeležila tekmovanj v Sloveniji, je bila
sprejeta na Srednjo glasbeno in baletno šolo v
Ljubljani, trenutno pa študira na Akademiji za
glasbo v Ljubljani.

Dan odprtih vrat, učitelj: Gorazd Herman, maj 2010

Učitelj Erik Šuler z učenci , 2011

Učiteljica Izabela Vlašić z učenkami, 2011

Učiteljica Natalia Bogdanova z učenci, 2011
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Klavir

Številni učenci klavirskega oddelka so že
uspešno nastopili na mnogih koncertih,
nastopih in tekmovanjih, tako doma, kot v
tujini. Glasbena šola Kočevje redno sodeluje z
drugimi šolami po Sloveniji in teh nastopov se
udeležujejo tudi učenci klavirskega oddelka.
Zanimanje za vpis na naš oddelek ni nikoli
upadlo, nekoliko celo narašča. Temu vsekakor
pripomore kakovostno delo učiteljev in dobri
delovni pogoji. Vsak učitelj ima na voljo svojo
učilnico z dvema klavirjema in šolsko dvorano
za kakršnekoli nastope.
Učenci radi obiskujejo pouk klavirja, eni bolj,
drugi manj. Naloga nas učiteljev pa je, da jim
klavir in klavirsko glasbo čim bolj približamo,
jih motiviramo in jim v letih, ko obiskujejo
glasbeno šolo privzgojimo ljubezen do glasbe.
To ostaja naš glavni cilj in motiv za delo v
prihodnje.

Božičnonovoletni koncert, 2010

Božičnonovoletni koncert, 2009

Božičnonovoletni koncert, 2010

Božičnonovoletni koncert, 2008

Božičnonovoletni koncert, 2010
40. TEMSIG, Maribor, 2011

Zaključni koncert na mestni ploščadi, junij 2007
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Zaključni koncert, 2008
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Harmonika
Klavirska
harmonika

Klavirska
harmonika

učitelja: Bojan Oražem, Josip Hotko
v letu 2011 vpisanih 13 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Bojan Oražem,
Josip Hotko, Slavica Marinković, Željko Škoič,
Mitja Jeršič, Alojz Mihelčič

Glasbene urice
v OŠ Ob Rinži
(v ozadju Bojan
Oražem), 2011

Harmonika je imela v kočevski glasbeni šoli
vedno pomembno vlogo. Dolga leta se je po
številu vpisanih učencev enakovredno kosala
s klavirjem in bila v primerjavi z ostalimi
instrumentalnimi oddelki v prednosti. Tudi
uspehi učencev na različnih tekmovanjih
so to potrjevali. Nepozabno je muziciranje
državnega prvaka, Bojana Kovača in četrto
uvrščenega na svetu v najzahtevnejši
kategoriji, Petra Kluna. Izjemni so bili tudi
Jože Papež ml., Edita Junc in Peter Dovč,
ki so izvajali tehnično zahtevne skladbe na
zavidljivem nivoju ter briljantno predstavljali
šolo tako v domačem okolju kot na številnih
glasbenih revijah. Govorilo se je o kočevski
harmonikarski šoli. Šola se je postavljala tudi s
številčnim harmonikarskim orkestrom, ki se je
večkrat predstavil na pomembni harmonikarski
glasbeni reviji v Velenju.
Seveda ti uspehi niso prišli sami od sebe.
Dolgoletna učitelja Jože Papež st. in Adi
Škorjanc sta delu v glasbeni šoli posvetila svoj
najustvarjalnejši del življenja.
Uspešnost učencev harmonike se nadaljuje.
V devetdesetih letih je kot harmonikar
zablestel Matevž Novak, v zadnjem obdobju
pa Ciril Skebe, Miha Dragoš, Miha Šmalcelj,
Sara Tekavec in Jaka Franc Hribar, ki so
dobitniki pomembnih odličij na več državnih
tekmovanjih v organizaciji TEMSIG, kot tudi
mednarodnih na Hrvaškem in v Italiji.

Ciril Skebe se je nato v glasbeni smeri
šolal na Umetniški gimnaziji v Ljubljani in
študij harmonike nadaljeval na Visoki šoli
za glasbeno umetnost v Grazu, kjer letos
zaključuje magistrski nivo.
Najnovejši uspeh na klavirski harmoniki je
še svež. Jaka Franc Hribar se je letos udeležil
Velikega tekmovanja mladih glasbenikov
‘Antonio Salieri’ v italijanskem Legnagu in v
kategoriji desetletnikov osvojil prvo mesto.
Prejel je tudi povabilo organizatorja, da
nastopi na zaključnem koncertu najboljših
tekmovalcev.

Zaključni koncert, dirigent: Bojan Oražem, 2008
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Božičnonovoletni koncert, 2010

Harmonika
Diatonična
harmonika

diatonična
harmonika

učitelj: Josip Hotko
v letu 2011 vpisanih 16 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Jure Podržaj,
Vesna Stropnik, Josip Hotko

Pri učitelju
Josipu Hotku, 2011
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Učitelj Josip Hotko z učenci, 2011

V glasbene šole po Sloveniji, tudi v našo,
je diatonična harmonika uradno vstopila v
šolskem letu 2003/2004; s tem smo pridobili
štiri nove učence. Ta premik je učencem
omogočil opravljati letni izpit in pridobitev
uradnega spričevala na koncu šolskega leta.
Prvi učitelj je bil Jure Podržaj iz Novega
Mesta. Oddelek je lepo zastavil in zaradi
drugih obveznosti svoje mesto kmalu
prepustil Vesni Stropnik. Pravi razcvet pa
je oddelek diatonične harmonike doživel s
prihodom učitelja Josipa Hotka. Nadaljeval
je začeto delo svojih predhodnikov in mu
vdihnil tekmovalnega duha, saj je tudi sam
aktiven harmonikar in tekmovalec. Diatonična
harmonika se danes poučuje po notah in ne le
po posluhu, kot nekoč, zato zanimanje zanjo
narašča, kar se pozna pri vpisu. Danes pouk
tega instrumenta naši šoli redno obiskuje
16 učencev, dodatno pa imamo še učence v
ljubiteljski sekciji. Učenci nastopajo na raznih
javnih prireditvah, koncertih in tekmovanjih
na visokem nivoju. Enako radi pokažejo svoje
znanje svojim staršem in ostalim poslušalcem
na naših šolskih prireditvah. So tudi dobitniki
številnih priznanj na Avsenikovem tekmovanju
v Begunjah in na tekmovanju diatoničnih
harmonik v Murski soboti.

Božičnonovoletni koncert, 2007

Diatonična harmonika spada v družino
ljudskih instrumentov in je med poslušalci
zelo popularna. Poznamo več vrst diatoničnih
harmonik, npr. trivrstne in štirivrstne. V
glasbenih šolah po Sloveniji se večinoma
poučuje na trivrstni harmoniki. Pri diatonični
harmoniki imamo več uglasitev. Uglasitve v
c-,f- in b- duru so primernejše za solistična
igranja, v b-, es- in as- duru pa so bolj
namenjene ljudskim pevcem; spremljava v teh
uglasitvah namreč omogoča lažje in pravilnejše
petje. Diatonična harmonika je instrument
v razcvetu. V sodobnem času se je tehnično
izpopolnila in ni več harmonika, kot so je igrali
stari ljudski godci. Prav zato posebej pazljivo
ohranjamo tradicijo slovenske diatonične
harmonike, tako imenovane Slovenke, uglašene
v g-, c-, f- in b- duru.

Pihala
Saksofon
učitelj: Domen Hafner
v letu 2011 vpisanih 14 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Zala Kejžar,
Klemen Kotar, Jernej Šmalc, Domen Hafner

saksofon

Zaključni koncert, 2008

Število učencev na oddelku za saksofon se
je v zadnjih letih močno povečalo. Učenci
svoje znanje redno dokazujejo na različnih
nastopih znotraj in zunaj šole, se udeležujejo
tekmovanj, nekateri pa so se odločili za poti
profesionalnega glasbenika in šolanje uspešno
nadaljujejo na višjih izobraževalnih ustanovah.
Znotraj oddelka se po potrebi sestavijo razne
komorne skupine, v sodelovanju z učitelji
drugih inštrumentov pa včasih nastane tudi
mešana komorna skupina. Učenci saksofona so
dejavni v šolskem pihalnem orkestru in seveda
tudi v mestni pihalni godbi.

Božičnonovoletni koncert, 2009

Božičnonovoletni koncert, 2010

Pri učitelju Domnu
Hafnerju, 2011

Glasbene urice v OŠ Ob Rinži, 2011
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Učitelj Domen Hafner z učenci, 2011

Pihala
Klarinet
učitelj: Mate Brodar
v letu 2011 vpisanih 7 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Damir Fajfar,
Matevž Novak, Jernej Šmalc, Slavko Rančigaj,
Mate Brodar

klarinet

Božičnonovoletni koncert, 2010

Pri učitelju Mateu
Brodarju, 2011
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Oddelek klarineta Glasbeni šoli Kočevje od
leta 2007 vodi Mate Brodar. Trenutno oddelek
šteje 6 učencev, ki se med seboj zelo dobro
razumejo in sodelujejo. Klarinetisti redno
nastopajo na šolskih internih ter javnih
nastopih, učenci pa zelo radi nastopajo tudi na
svojih osnovnih šolah in drugih prireditvah.
Znotraj oddelka deluje komorna zasedba,
in sicer trio klarinetov, ki preigrava skladbe
nekoliko bolj zabavnega značaja ter je prav
tako reden gost prireditev Glasbene šole
Kočevje. Ker je klarinet pri nas zelo pogost
inštrument, zastopan v številnih pihalnih
orkestrih in narodno-zabavnih ansamblih, je
ključna naloga učence kar najbolj pripraviti in
usposobiti za skupno igro. Klarinet je seveda
tudi pomemben del našega šolskega pihalnega
orkestra in ker nas ni ravno veliko, smo še
posebej veseli pomoči učencev, ki so šolanje
klarineta že zaključili.

Glasbene urice v OŠ Ob Rinži, 2011

Pri snemanju zgoščenke, 2011

Učitelj Mate Brodar z učenci, 2011

Pihala
Kljunasta flavta
učitelji: Halid Tubeishat, Domen Hafner,
Mate Brodar
v letu 2011 vpisanih 10 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Špela Benčina,
Mate Brodar, Domen Hafner, Zala Kejžar,
Tanja Polajžer, Slavko Rančigaj,
Halid Tubeishat, Suzana Paternost Žužek

kljunasta
flavta

Božičnonovoletni koncert, 2007

Božičnonovoletni koncert, 2006

Kljunaste flavte se v glasbeni šoli učijo igrati
največkrat najmlajši učenci, ki so še premladi
za večje pihalo ali trobilo in jo kasneje
zamenjajo za klarinet, saksofon, flavto ali
trobento. Nekaj deklet pa je inštrument
vzljubilo in zaključilo šest letno šolanje. Mladi
glasbeniki so z različnimi učitelji dosegali
lepe rezultate na tekmovanjih, lani pa je Ajda
Felda izvedla tudi koncert za kljunasto flavto s
šolskim godalnim orkestrom.

Božičnonovoletni koncert, 2008

Glasbene urice v OŠ Ob Rinži, 2011
Božičnonovoletni koncert, 2010

Dan odprtih vrat,
učitelj: Halid Tubeishat,
maj 2010
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Pihala
Flavta
učitelja: Nada Krajnčan Šušteršič, Ernest Jazbec
v letu 2011 vpisanih 22 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Nina Baša,
Tanja Polajžer, Špela Benčina,
Nada Krajnčan Šušteršič, Ernest Jazbec

flavta

Zaključni koncert, 2008

Flavta, najstarejše pihalo, ki se je do danes
izpopolnilo v tehnično vrhunsko dovršen
instrument, je dandanes izredno priljubljeno
glasbilo v glasbenih šolah. Pri nas je razred
prečne flavte polnoštevilen, od najmlajših
nadebudnežev pa do pravih mladih virtuozov,
ki po letih učenja že izvajajo skladbe na
visokem tehničnem in muzikalnem nivoju.
Dvaindvajset učencev, kolikor jih je bilo
vpisanih v zadnjem šolskem letu, poučujeva
dva učitelja, Nada Krajnčan Šušteršič in Ernest
Jazbec.

Zaključni koncert, 2009

Učiteljica Nada Krajnčan Šušteršič z učenci, 2011

Pri učiteljici Nadi
Krajnčan Šušteršič,
2011
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Dan odprtih vrat, maj 2010
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V orkestru, Božičnonovoletni koncert, 2010

Trobila
učitelj: Halid Tubeishat
v letu 2011 vpisanih 7 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Marjan Feguš,
Franci Kosem, Mirko Orlač, Franci Šavc,
Vanjo Tomc, Halid Tubeishat

trobila

Pri učitelju Halidu
Tubeishatu, 2011
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V orkestru, Božičnonovoletni koncert, 2010

Trobilni oddelek je eden pomembnejših
oddelkov glasbenih šol, saj predstavlja
pomemben del pihalnega in simfoničnega
orkestra. Nenehno menjavanje učiteljev trobil
na Glasbeni šoli Kočevje se je dolgo odražalo
tudi v majhnem številu učencev.
S prihodom učitelja Halida Tubeishata, pred
tremi leti, se je to spremenilo. Oddelek je v
šolskem letu 2010/11 iz 4 učencev zrasel na 7
učencev. Še posebej nas veseli, da se povečuje
število učencev na nizkih trobilih.
S povečanjem oddelka se odpirajo možnosti za
kakovosten razvoj učencev, samega oddelka
in orkestrov šole ter udeležbe na državnih in
mednarodnih tekmovanjih. V preteklosti so
bili učenci zaradi maloštevilnosti primorani
vstopiti v pihalni orkester glasbene šole že v 2.
razredu in nositi odgovornost trobilne sekcije,
ki bi jim bila dana šele v 4. razredu. Igranje v
pihalnem orkestru učencem odpira možnost,
da se tudi po končanem šolanju lahko
vseživljenjsko ukvarjajo z glasbo v Pihalnem
orkestru Kočevje in da tudi kot bivši učenci
sodelujejo v orkestrih glasbene šole.

Učitelj Halid Tubeishat z učenci, 2011

Dan odprtih vrat, maj 2010

Božičnonovoletni koncert, 2010
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Tolkala
učitelj: Ivo Rimc
v letu 2011 vpisanih 10 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Boštjan in Gašper
Gradišek, Ivo Rimc

tolkala

Božičnonovoletni koncert, 2010
Zaključni koncert, 2009

Pri tolkalih se morajo učenci najprej naučiti
izredno zanimive tehnike držanja palic.
Hkrati pa se učijo tudi igranja na več različnih
inštrumentov (Marimba, Ksilofon, Zvončki,
Timpani, Bobni in ostale perkusije). Od leta
2010 se je program pouka tolkal razširil iz šest,
na osem let. Šest let na nižji in dve leti na višji
stopnji. V šestem razredu se učenec oz. učenka
odloči za klasični program ali program na setu
bobnov.
Na GŠ Kočevje imamo pri pouku tolkal tako
individualni kot tudi skupinski pouk. Redno
nastopamo na šolskih in javnih nastopih.
Učenci dosegajo odlične rezultate. Mentor od
leta 2008 je Ivo Rimc.

Glasbene urice v OŠ Ob Rinži, 2011

Učitelj Ivo Rimc z učenci, 2011
Pri snemanju zgoščenke, 2011

Pri učitelju
Ivu Rimcu, 2011
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Brenkala
Kitara
učitelj: Amel Ramić
v letu 2011 vpisanih 19 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Boštjan Šmalc,
Vladimira Klun Žerjav, Valerij Bogdanov,
Amel Ramić

Kitara

Božičnonovoletni koncert, 2007

Glasbena šola Kočevje ima kitarski oddelek
že od ustanovitve dalje. Sedaj je v oddelku
19 učencev. Pouk se izvaja individualno in
skupinsko v obliki komornih skupin. Od leta
2004 kitaro poučuje Amel Ramić, trenutno
edini učitelj rednega pouka. Na številnih
regijskih in mednarodnih tekmovanjih
so kitaristi naše šole prejeli veliko nagrad.
Udeleženci so igrali na vseh pomembnih
prireditvah Občine Kočevje. Poleg rednega
pouka se izvaja tudi skupinski pouk
ljubiteljskega programa, ki ga vodi Valerij
Bogdanov.

Učitelj Amel Ramić z učenci, 2011

Zaključni koncert, 2009

Pri učitelju
Amelu Ramiću, 2011

Božičnonovoletni koncert, 2007
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Božičnonovoletni koncert, 2010

Godala
Violina
Violončelo
Kontrabas
v letu 2011 vpisanih 33 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Danica Kavrakova
Žganjar, Tomaž Sever, Danijela Djordjević,
Oleg Volkov, Andrej Huterer, Katja Morel,
Ivo Vlašić, Valerij Bogdanov

prerasel v Godalni orkester. Nismo pozabili
niti na najmlajše učence, ki letos prvič veselo
godejo v Mlajšem godalnem orkestru. Ob
našem jubileju pa smo združili moči in
oblikovali Simfonični orkester, ki se je zelo
uspešno predstavil na slavnostnem koncertu v
Šeškovem domu.
Veliko dobre volje, domišljije in potrpežljivosti
so prave sestavine za glasbeno pravljico, v
katero skušamo učitelji popeljati učence. V
upanju, da jih bo glasba spremljala skozi celo
življenje, jim z veliko ljubeznijo prenašamo
svoje znanje in izkušnje, ter se veselimo
njihovih uspehov.

Vse se je začelo s poukom violine, ki poteka že
od ustanovitve glasbene šole, leta 1961. Kasneje
sta se pridružila še violončelo in kontrabas in
sedaj v družini godal manjka le še viola, da bo
skupno muziciranje še bolj bogato in zanimivo.
Učenci se zelo radi kot solisti predstavljajo
na nastopih v okviru šole, kot tudi na drugih
prireditvah v domačem kraju in izven njega.
Uspešno se udeležujejo tudi regijskih in
državnih tekmovanj.
Zaradi velike želje po druženju in skupnem
muziciranju, so se na šoli oblikovali različni
komorni sestavi. Na šoli delujeta: sekstet
violončel in klavirski trio, ki je letos na
regijskem tekmovanju osvojil srebrno
priznanje. Učenci violine so sprva muzicirali
v ansamblu violin, ki je kasneje, ko so se
pridružili še učenci viololnčela in kontrabasa

Zaključni koncert, 2008

Na vajah, 2011

Božičnonovoletni koncert, 2010
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Godala
Violina
učitelja: Katja Morel, Ivo Vlašić

Violina

Glasbene urice v OŠ Ob Rinži, 2011

Pri učiteljici Katji Morel, 2011

Učiteljica Katja Morel z učenci, 2011

Pri snemanju zgoščenke, 2011

Učitelj Ivo Vlašić (četrti z leve) z učenci, 2011
Pri učitelju
Ivu Vlašiću, 2011
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Zaključni koncert, 2009
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Godala
Violončelo
učiteljica: Danica Kavrakova Žganjar
Dan odprtih vrat, maj 2010

Violončelo

Božičnonovoletni koncert, 2009

Učiteljica Danica Kavrakova Žganjar z učenci, 2011

Božičnonovoletni koncert, 2009

Pri učiteljici Danici
Kavrakovi Žganjar, 2011
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Božičnonovoletni koncert, 2010

Godala
Kontrabas
učitelj: Valerij Bogdanov

Kontrabas

Pri učitelju Valeriju
Bogdanovu, 2011
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Orkestri
Leta 2011 je šola uvedla intenzivne vaje za
orkestre, te potekajo ob koncu tedna, kjer
se člani intenzivno pripravljajo za nastop
ob obletnici šole. Vsi učitelji orkestrskih
inštrumentov aktivno sodelujejo v orkestrih.
Zaradi preobsežnega repertoarja orkestrov,
od leta 2010 organiziramo po dva zaključna
koncerta. Od tega je eden namenjen samo
izvajanju orkestrov in komornih skupin, drugi
pa solistov.

V glasbeni šoli Kočevje delujejo trije orkestri.
Vsi trije so nastali v zadnjih desetih letih.
Mlajši
orkester je zaigral najprej
leta 2001 pod taktirko dirigenta Olega Volkova,
kasneje ga je vodil Andrej Huterer, v zadnjem
letu, ko je postal številčno najmočnejši pa Katja
Morel. Dirigentka je vključila v orkester tudi
nekdanje učence glasbene šole.
Mlajši
orkester se je poslušalcem
prvič predstavil leta 2003. Takrat ga je vodil
Damir Fajfar, za njim je taktirko prevzel Franci
Šavc, od leta 2008 pa ga vodi Halid Tubeishat.
V zadnjih treh letih se je številčno zelo okrepil
ter redno nastopi vsaj dvakrat letno. Repertoar
orkestra sedaj vključuje tudi težje koncertne
skladbe.
orkester sestavljajo učenci,
bivši učenci ter učitelji Glasbene šole Kočevje.
Po potrebi nam prijazno priskočijo na pomoč
še člani Pihalnega orkestra Kočevje – 1927,
ki sicer pomagajo tudi Mlajšemu pihalnemu
orkestru. Prvič se je predstavil na koncertu ob
50. obletnici šole. Poslušalci so se zelo razveselili novega orkestra v Kočevju in zaključek
nastopa pričakali na nogah. Orkester deluje
priložnostno, delo vseh mentorjev pa je prostovoljno. Vodi ga ravnatelj šole, Jože Rajk.

godalni

Orkestri

pihalni

Godalni orkester, dirigentka: Katja Morel, 2010

Simfonični

Pihalni orkester, dirigent: Halid Tubeishat, 2010

Božičnonovoletni koncert, 2010
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Simfonični orkester, dirigent: Jože Rajk, april 2011
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Orkestri

Slavnostni koncert ob 50. obletnici GŠ Kočevje, april 2011

Intenzivne vaje za orkester v Veržeju, maj 2011
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Petje
učitelji: Diego Barrios Ross, Naja Zapušek,
Dejan Heraković
v letu 2011 vpisanih 16 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Klara Lužnik,
Diego Barrios Ross, Naja Zapušek,
Dejan Heraković

Petje

Pevci se petja v Glasbeni šoli Kočevje učijo
od leta 1999. Nastopi pevcev so vedno lepo
obiskani, saj ljudje radi prisluhnemo uglasbeni
poeziji. Samostojni koncert absolventov petja
vedno odmeva v lokalnih glasbenih krogih.
Darja Novak študira na Akademiji za glasbo
v Ljubljani. Med učence petja so vpisani tudi
zborovski pevci, ki na ta način pripomorejo k
dvigu kakovosti zborovskega petja v tem delu
Slovenije.

Zaključni koncert na mestni ploščadi, 2007

Božičnonovoletni koncert, 2007

Zaključni koncert, 2009
Zaključni koncert, 2009

Slavnostni koncert
ob 50. obletnici,
2011

Slavnostni koncert ob 50. obletnici, april 2011
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Božičnonovoletni koncert, 2009
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Ples
Balet in plesna
pripravnica

Balet
in plesna
pripravnica

učiteljica: Špela Repar
v letu 2011 vpisanih 25 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Saša Stadler,
Špela Repar

Pri učiteljici
Špeli Repar, 2011
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Klasični balet se na Glasbeni šoli Kočevje
poučuje od leta 1985, ko je začel delovati
prvi baletni oddelek. Zanimanje za balet je iz
leta v leto naraščalo. Vse do leta 2005 je balet
poučevala baletna plesalka in pedagoginja
Saša Stadler, s šolskim letom 2005/06 pa
je poučevanje prevzela baletna plesalka in
pedagoginja Špela Repar.
S prenovo osnovnega šolstva se je prenovilo
tudi glasbeno in baletno šolstvo. Tako
tudi baletno izobraževanje na nižji stopnji
sedaj traja 9 let. Začnemo s poukom plesne
pripravnice, ki se v treh stopenjskih nivojih
izvaja prva tri leta. Sledijo 4 razredi na nižji
stopnji. Zadnja dva razreda na osnovnem
nivoju, 5.in 6.razred, sta obvezna za tiste
učence, ki si želijo izobraževanje nadaljevati na
srednji stopnji.
Baletni oddelek Glasbene šole Kočevje se
redno udeležuje revij klasičnih baletnih šol
v organizaciji Društva baletnih umetnikov
Slovenije (DBUS), in območnih, regijskih
in državnih srečanj plesnih skupin, v
organizaciji Javnega sklada za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (JSKD). Med šolskim
letom prirejamo šolske nastope in zelo dobro
sodelujemo z drugimi instrumenti na glasbeni
šoli. Mladi baletni plesalci so plesali tudi s
šolskim simfoničnim orkestrom in šolskim
klavirskim triom.

Božičnonovoletni koncert, 2008

Božičnonovoletni koncert, 2010

Učiteljica Špela Repar z učenci, 2011
Glasbene urice v OŠ Ob Rinži, 2011
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Nauk o glasbi in
solfeggio, glasbena
pripravnica,
predšolska glasbena
vzgoja

NAUK O
GLASBI IN
SOLFEGGIO,
GLASBENA
PRIPRAVNICA,
PREDŠOLSKA
GLASBENA
VZGOJA

učitelji: Bojan Oražem, Jože Rajk, David Rop
v letu 2011 vpisanih 218 učencev
učitelji v zadnjih 10 letih: Tanja Polajžer,
Mateja Junc, Mojca Osmak Hribar,
Valerija Lekšan, Suzana Paternost Žužek,
Bojan Oražem, Tanja Zgonc, Darja Brcar,
Majda Kokošinek, David Rop, Jože Rajk

Pri učitelju Bojanu Oražmu, 2008

Že od same ustanovitve pred petdesetimi leti
je obvezni del glasbenega šolanja v Glasbeni
šoli Kočevje nauk o glasbi oz. teorija kot se je
»popularno« imenovala. V tem dolgem obdobju
se je zamenjalo kar petnajst učiteljev.
Ta oblika glasbenega pouka je zdaj razširjena
še na programa Male glasbene šole in Glasbene
pripravnice, kjer se učenci prvič srečajo z
glasbenimi dejavnostmi glasbene šole pet- oz.
šestletniki. Pouk nauka o glasbi traja šest let,
nato sledita še dve leti solfeggia.
Vseh razredov nauka o glasbi z malo glasbeno
šolo, glasbeno pripravnico in solfeggiom je
na šoli osemnajst, pouk pa izvajamo trije
učitelji. Učitelji se trudimo na sodoben
in zanimiv način približati vse glasbene
dejavnosti učencem, narediti glasbeni most
med teoretičnimi znanji in praktičnim poukom
individualnega pouka, zato stremimo k
neprestanemu medpredmetnemu povezovanju.

Pri učitelju Jožetu Rajku, 2011
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Pri pouku
Nauka o glasbi, 2008
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Moji

k oraki v glasbeni šoli

Glasbeno šolo obiskujem približno devet let. Moji prvi koraki
so se začeli pri urah baleta. Kot štiriletno deklico so me pritegnili
lepi baletni kostumi. Kasneje sem nadaljevala z obiskovanjem
glasbene pripravnice. Pri sedmih letih sem začela igrati kljunasto
flavto pri učitelju Domnu. Po dveh letih sem nadaljevala z učenjem
prečne flavte pri učiteljici Nadi. Vsa leta sem veliko nastopala,
najbolj pa se mi je vtisnil v spomin nastop v pustnih maskah.
Letos sem prvič šla na intenzivne vaje v Veržej. Bilo mi je zelo
všeč, saj smo vadili, hkrati pa smo se tudi zabavali. V vseh letih
obiskovanja glasbene šole sem si najbolj zapomnila sprejemni
izpit, ko sem bila stara pet let. Po želji sem lahko zapela pesem.
Ker je bila pesem dolga, so jo člani komisije hoteli skrajšati. Vendar
zaradi trme nisem niti slišala, niti videla, da želijo, da preneham
peti. Zato sem celo pesem odpela do konca in tako se je sprejemni
izpit končal s smehom komisije. Moje obiskovanje glasbene šole
je zaznamovalo veliko dogodkov in lepih spominov.
Sara Goljevšček
učenka prečne flavte
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Rezultati tekmovanj v zadnjih desetih letih
Regijska in državna tekmovanja
nagrajenec
LETO

LETO

LETO

inštrument

2002 5. REGIJSKO TEKMOVANJE
Miha Šmalcelj
harmonika
Gorazd Vidič
tuba
Nina Skebe in
Maksim Bogdanov
klavir štiriročno
31. TEMSIG - državno tekmovanje		
Gorazd Vidič
tuba
Miha Šmalcelj
harmonika
Nina Skebe in
Maksim Bogdanov
klavir štiriročno
Maruša Hrovat
solfeggio

nagrada

mentor

ZLATO PRIZNANJE
ZLATO PRIZNANJE

Bojan Oražem
Marjan Feguš

ZLATO PRIZNANJE

Natalia Bogdanova

ZLATA PLAKETA
SREBRNA PLAKETA

Marjan Feguš
Bojan Oražem

BRONASTA PLAKETA
PRIZNANJE

Natalia Bogdanova
Mateja Junc

LETO

2003 6. REGIJKO TEKMOVANJE, Kočevje, 12. in 13. februar 2003
Matjaž Mlekuž
kitara
ZLATO PRIZNANJE
Anže Erjavec
kitara
ZLATO PRIZNANJE
Maksim Bogdanov
kontarbas
ZLATO PRIZNANJE
Tina Maček,
Tadej Šepec,
komorna
Anže Veleberi
skupina s pihali ZLATO PRIZNANJE
32. TEMSIG - državno tekmovanje		
Maksim Bogdanov
kontrabas
SREBRNA PLAKETA
IN 2. NAGRADA
Tina Maček,
Tadej Šepec,
komorna
Anže Veleberi		
skupina s pihali SREBRNA PLAKETA
Matjaž Mlekuž
kitara
BRONASTA PLAKETA
Anže Erjave
kitar
BRONASTA PLAKETA
2004 7. REGIJSKO TEKMOVANJE, Ribnica, 11. in 12. februrar 2004
Tadej Šepec
kljunasta flavta ZLATO PRIZNANJE
Špela Novak
kljunasta flavta ZLATO PRIZNANJE
Klara Zabukovec
klavir
ZLATO PRIZNANJE
Nina Skebe
klavir
ZLATO PRIZNANJE
Sara Zandnik
klavir
SREBRNO PRIZNANJE
Maruša Benkič
klavir
SREBRNO PRIZNANJE
Lea Likar
klavir
BRONASTO PRIZNANJE
Petra Likar
klavir
BRONASTO PRIZNANJE
Ivana Viljušič
klavir
PRIZNANJE

Rezulati regijskih in državnih tekmovanj
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nagrajenec

Boštjan Šmalc
Boštjan Šmalc
Valerij Bogdanov

LETO

LETO

Tanja Polajžer
Valerij Bogdanov
LETO

Tanja Polajžer
Boštjan Šmalc
Boštjan Šmalc
Tanja Polajžer
Tanja Polajžer
Natalia Bogdanova
Natalia Bogdanova
Natalia Bogdanova
Erik Šuler
Erik Šuler
Erik Šuler
Gorazd Herman

inštrument

2004 33. TEMSIG - državno tekmovanje		
Tadej Šepec
kljunasta flavta
Nina Skebe
klavir
Klara Zabukovec
klavir
Špela Novak
kljunasta flavta

nagrada

mentor

BRONASTA PLAKETA
BRONASTA PLAKETA
PRIZNANJE
PRIZNANJE

Tanja Polajžer
Natalia Bogdanova
Natalia Bogdanova
Tanja Polajžer

2005 38. REGIJSKO TEKMOVANJE, Sevnica, 15. februar 2005
Miha Šmalcelj
harmonika
ZLATO PRIZNANJE
Sara Tekavec
harmonika
SREBRNO PRIZNANJE
Anže Erjavec in
Matjaž Mlekuž
kitarski duo
SREBRNO PRIZNANJE
Blaž Tomazin
harmonika
BRONASTO PRIZNANJE
2006 9. REGIJSKO TEKMOVANJE, Novo mesto, 15. in 16. februar 2006
Ažbe Planinc
kitara
ZLATO PRIZNANJE
Anže Erjavec
kitara
ZLATO PRIZNANJE
Ajda Porenta
violina
ZLATO PRIZNANJE
Matjaž Mlekuž
kitara
BRONASTO PRIZNANJE
35. TEMSIG - državno tekmovanje		
Ajda Porenta
violina
SREBRNA PLAKETA
Anže Erjavec
kitara
BRONASTA PLAKETA
Ažbe Planinc
kitara
PRIZNANJE
2007 10. REGIJSKO TEKMOVANJE TEMSIG, Krško, 14. februar 2007
Aupič Polona
klavir
ZLATO PRIZNANJE
Jerca Miketič
kljunasta flavta ZLATO PRIZNANJE
Ajda Felda
kljunasta flavta ZLATO PRIZNANJE
Tadej Šepec
saksofon
SREBRNO PRIZNANJE
Sara Prelesnik
klavir
SREBRNO PRIZNANJE
36. TEMSIG - državno tekmovanje
Jerca Miketič
kljunasta flavta BRONASTA PLAKETA
Ajda Felda
kljunasta flavta PRIZNANJE
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Bojan Oražem
Bojan Oražem
Boštjan Šmalc
Bojan Oražem
Amel Ramić
Amel Ramić
Andrej Huterer
Amel Ramić
Andrej Huterer
Amel Ramić
Amel Ramić
Natalia Bogdanova
Suzana Paternost Žužek
Suzana Paternost Žužek
Domen Hafner
Erik Šuler
Suzana Paternost Žužek
Suzana Paternost Žužek

Rezulati regijskih in državnih tekmovanj

nagrajenec
LETO

LETO

inštrument

nagrada

2008 11. REGIJSKO TEKMOVANJE TEMSIG, Trebnje 9. februar 2008
Nejc Ožbolt
tolkala
ZLATO PRIZNANJE
Polona Aupič in
Gregor Zadnik
klavirski duo
SREBRNO PRIZNANJE
Sara in Tina Besal
klavirski duo
SREBRNO PRIZNANJE
37. TEMSIG - državno tekmovanje		
Nejc Ožbolt
tolkala
PRIZNANJE

mentor

Boštjan Gradišek
Natalia Bogdanova
Erik Šuler
Boštjan Gradišek

2009 12. REGIJSKO TEKMOVANJE, Ribnica in Velike Lašče, 11. februar 2009
Timon Gavranič
kitara
ZLATO PRIZNANJE
Amel Ramić
Tina Trivunovič
violina
ZLATO PRIZNANJE
Andrej Huterer
Tim Jurkovič
kitara
SREBRNO PRIZNANJE
Vladimira Klun Žerjav
Mia Novak
violina
SREBRNO PRIZNANJE
Andrej Huterer
Ažbe Planinc
kitara
BRONASTO PRIZNANJE
Amel Ramić
Kristina Perovšek
violina
BRONASTO PRIZNANJE
Andrej Huterer
Maruša Levstek
violina
BRONASTO PRIZNANJE
Andrej Huterer
38. TEMSIG - državno tekmovanje		
Timon Gavranič
kitara
BRONASTA PLAKETA
Amel Ramić
Tina Trivunovič
violina
PRIZNANJE
Andrej Huterer

LETO

2010 13. REGIJSKO TEKMOVANJE, Črnomelj in Semič, 10. in 11. februar 2010
Patricija Delač
klavir
ZLATO PRIZNANJE
Natalia Bogdanova
Gregor Zadnik
klavir
SREBRNO PRIZNANJE
Natalia Bogdanova
Naomi Knavs
klavir
BRONASTO PRIZNANJE
Erik Šuler
Sara Prelesnik
klavir
PRIZNANJE ZA UDELEŽBO Erik Šuler
39. TEMSIG - državno tekmovanje
Patricija Delač
klavir
SREBRNA PLAKETA
Natalia Bogdanova

LETO

2011 14. REGIJSKO TEKMOVANJE, Kočevje, 16. februar 2011
Matic Jakšič
tolkala
ZLATO PRIZNANJE
Patricija Delač in
Gregor Zadnik
klavirski duo
ZLATO PRIZNANJE
Jaka Franc Hribar
harmonika
SREBRNO PRIZNANJE
Gaja Tanko in
Timon Gavranič
kitarski duo
SREBRNO PRIZNANJE
Tina Trivunovič,
komorne
Helena Petkovič,
skupine
Sara Prelesnik
z godali
SREBRNO PRIZNANJE
Anže Rus
trobenta
BRONASTO PRIZNANJE
40. TEMSIG - državno tekmovanje		
Patricija Delač in
Gregor Zadnik
klavirski duo
BRONASTA PLAKETA
Matic Jakšič
tolkala
PRIZNANJE

Rezulati regijskih in državnih tekmovanj
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Rezultati tekmovanj v zadnjih desetih letih
Zunanja tekmovanja

Ivo Rimc
Natalia Bogdanova
Bojan Oražem
Amel Ramić
Danica Kavrakova
Žganjar
Halid Tubeishat

nagrajenec

inštrument

nagrada

mentor

LETO 2003 30. mednarodno srečanje harmonikarjev v Puli od 29. maja do 1. junija 2003		
		 Miha Šmalcelj
harmonika
3. NAGRADA B KATEGORIJA Bojan Oražem
Concorso di Interpretazione Musicale Arenzano 2003, 9. maj 2003
Maksim Bogdanov
kontrabas
3. NAGRADA
Valerij Bogdanov
LETO

2004 Montese, Italija, 18. in 19. september 2004		
Sara Tekavec
harmonika
do 10 let SREBRNO
Blaž Tomazin
harmonika
do 12 let BRONASTO
Anže Lavrič
harmonika
do 13 let BRONASTO
Miha Šmalcelj
harmonika
do 13 let BRONASTO

Bojan Oražem
Bojan Oražem
Bojan Oražem
Bojan Oražem

LETO

2007 1. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za veliko nagrado Avsenik, Begunje na
Gorenjskem, 27. januar 2007
Damjan Vesel
harmonika
PRIZNANJE
Josip Hotko
Ladislav Škufca
harmonika
PRIZNANJE
Josip Hotko
Cveto Vlašič
harmonika
PRIZNANJE
Josip Hotko
Mörski festival kitare v Glasbeni šoli Murska Sobota, 14. april 2007
Timon Gavranič
kitara
ZLATO PRIZNANJE
Amel Ramić
Ažbe
Planinc
kitara
srebrno
PRIZNANJE
Amel Ramić
			
Srečanje uečencev diatonične harmonike in komornih skupin slovenskih glasbenih šol
Damjan Vesel
diat. harmonika
Josip Hotko
Matija Boben
diat. harmonika
Josip Hotko

LETO

2008 2. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za veliko nagrado Avsenk, Begunje na
Gorenjskem, 25. in 26. januar 2008
Ladislav Škufca
harmonika
SREBRNO PRIZNANJE
Josip Hotko
Cveto Vlašič
harmonika
SREBRNO PRIZNANJE
Josip Hotko
Damjan Vesel
harmonika
SREBRNO PRIZNANJE
Josip Hotko
Matija Boben
harmonika
BRONASTO PRIZNANJE
Josip Hotko
Josip Hotko
harmonika
SREBRNO PRIZNANJE
Mörski festival kitare v Glasbeni šoli Murska Sobota, 12. april 2008
Ažbe Planinc
kitara
ZLATO PRIZNANJE
Amel Ramić
Timon Gavranič
kitara
BRONASTO PRIZNANJE
Amel Ramić

Natalia Bogdanova
Ivo Rimc
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Rezultati zunanjih tekmovanj

Seznam učiteljev v letih 1961–2001		
nagrajenec

inštrument

nagrada

mentor

LETO

2009 3. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za veliko nagrado Avsenik, Begunje na
Gorenjskem, 24. januar 2009
Damjan Vesel
Josip Hotko
diat. harmonika SREBRNO PRIZNANJE
Ladislav Škufca
Josip Hotko
diat. harmonika SREBRNO PRIZNANJE
Josip Hotko
klav. harmonika ZLATO PRIZNANJE
Mörski festival kitare v Glasbeni šoli Murska Sobota 5. april 2009
Timon Gavranič
Amel Ramić
ZLATO PRIZNANJE
kitara
5. Ars Nova International Music Competition, Trst, 12. december 2009
Patricija Delač
Natalia Bogdanova
2. NAGRADA
klavir
13. Concorso Internazionale per Giovani Strumentisti, junij 2009
Delač Patricija
Natalia Bogdanova
BRONASTO PRIZNANJE
klavir
Erbezzo, Italija, 18. Festa Internazionale della Fisarmonika, 27. in 28. junij 2009
Sara Tekavec
Bojan Oražem
1. mesto
harmonika

LETO

2010 4. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za veliko nagrado Avsenik, Begunje na
Gorenjskem, 23. in 24. januar 2010
Marko Kerneža
Josip Hotko
diat. harmonika SREBRNO PRIZNANJE
Tilen Poje
Josip Hotko
klav. harmonika BRONASTO PRIZNANJE
Damjan Vesel
Josip Hotko
diat. harmonika SREBRNO PRIZNANJE
Josip Hotko
klav. harmonika ZLATO PRIZNANJE
Mörski festival kitare v Glasbeni šoli Murska Sobota, 31. marec 2010
Tim Jurkovič
Vladimira Klun Žerjav
BRONASTO PRIZNANJE
kitara

LETO

2011 5. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za veliko nagrado Avsenik, Begunje na
Gorenjskem, 23. in 24. januar 2011
Tilen Poje
Josip Hotko
klav. harmonika SREBRNO PRIZNANJE
Marko Kerneža
Josip Hotko
diat. harmonika SREBRNO PRIZNANJE
Špela Justin
Josip Hotko
diat. harmonika BRONASTO PRIZNANJE
Damjan Vesel
Josip Hotko
diat. harmonika SREBRNO PRIZNANJE
Josip Hotko
klav. harmonika SREBRNO PRIZNANJE
Mörski festival kitare v Glasbeni šoli Murska Sobota, 31. marec 2011
Tita Brus
Amel Ramić
SREBRNO PRIZNANJE
kitara
Gaja Tanko
Amel Ramić
SREBRNO PRIZNANJE
kitara
Timon Gavranič
Amel Ramić
SREBRNO PRIZNANJE
kitara
2. Concorso Internazionale Giovani Musicisti "A. Salieri", Legnano, Italija, 9. april 2011
Jaka Franc Hribar
Bojan Oražem
klav. harmonika 1. NAGRADA IN 1. MESTO

Rezultati zunanjih tekmovanj
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učitelj

leta učenja

inštrument

ABRAMOVIČ Ksenija
AVSEC Vitja
BARRIOS ROSS Diego
BAŠA Nina
BENČINA Špela
BOGDANOV Valerij
BOGDANOVA Natalija
BOGDANOVA Olga
BRAČKO Tatjana
BRCAR Darja
BRODAR Mate
CETINSKI Nataša
ČIČA Rade
DJORDJEVIĆ Danijela
DOVČ Peter
FAJFAR Damir
FEGUŠ Marjan
FURLAN Mojca
GALE Katarina
GALIČIČ Janja
GRADIŠEK Boštjan
GRADIŠEK Gašper
GREGORŠA Lado
HAFNER Domen
HERAKOVIĆ Dejan
HERMAN Gorazd
HOTKO Josip
HRIBAR Mojca
HUMEK Miloš
HUTERER Andrej
JABLANOV Miroslav
JERŠIČ Mitja
JEVŠNIKAR Matjaž
JUNC Mateja
KAVRAKOVA ŽGANJAR Danica
KEJŽAR Zala
KLUN Peter
KLUN ŽERJAV Vladimira

1993–1996
1994–1996
2000–
2007
2001–2003
1996–
1995–
1999–2003
1980–1983
2004–2010
2007–
1999–2000
1965–1967
2003–2004
1981–1982
2003–2006
2001–2002
1995–1996
1995–1996
1993–1996
2004–2008
2003
1975–1990
2005–
2010–
1996–
2004–
1995–1996; 2000–
1961–1984
2004–2010
1962–1963
2007
1996–1999
1983–1986; 1995–2010
2000–2002; 2006–2007; 2009–
2003–2005
1976
2004–2010

violina
klavir
solo petje
flavta
kljunasta in prečna flavta
kitara, kontrabas
klavir
klavir
NOG
NOG, glasbena pripravnica
kljunasta flavta, klarinet
violončelo
klarinet
violončelo
harmonika
klarinet, pihalni orkester
trobenta
klavir
klavir
klavir
tolkala
tolkala
kljunasta flavta, blokflavta
kljunasta flavta, saksofon
petje
klavir
diatonična in klavirska harmonika
klavir, NOG, MGŠ, gl. pripravnica
klavir, kljunasta flavta, NOG, HAR.
violina, godalni orkester
kitara
harmonika
trobenta
MGŠ, NOG
violončelo
kljunasta flavta in saksofon
harmonika
kitara
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Seznam učiteljev v letih 1961–2001

NOG - Nauk o glasbi
MGŠ - Mala glasbena šola
učitelj

leta učenja

KOGOVŠEK Bernarda
KOKOŠINEK Majda
KOROŠEC Marijana
KOSEM Franci
KOTAR Klemen
KOVAČIČ Igor
KRAJNČAN ŠUŠTERŠIČ Nada
KRIŽMANČIČ Ana
KUHAR Bojan
LEKŠAN Valerija
LUŽNIK Klara
MARINKOVIĆ Slavica
MIHELČIČ Alojz
MLAKAR Simon
MOREL Katja
MOŽINA Marko
NADLES Vanda
NOVAK Matevž
NOVOSEL Olena
ORAŽEM Aleksander
ORAŽEM Bojan

1991–1992
2009–2010
2010
2004–2005
2003–2004
1986–1988
2007–
1990–1996
1961–1962
2004–2005
1998–1999
2009–2011
1999–2001
1998–1999
2010–
2004–2006
1977–1980
1995–2000; 2002–2003
1998–1999
2007
1984–

ORLAČ Mirko
OSMAK HRIBAR Mojca
OULOKINE Igor
PAPEŽ Jože
PAPEŽ Jože, ml.
PETJE Hedvika
PODRŽAJ Jure
POLAJŽER Tanja
PUHAR Andrej
RAJK Jože
RAMIĆ Amel
RANČIGAJ Slavko
REBOLJ Mirko
REBOLJ Renata
REPAR Špela
RIHTER Matej

inštrument

NOG
NOG
NOG
trobenta
saksofon
klavir
prečna flavta
klavir, NOG
violina
NOG
solo petje
harmonika
harmonika
klarinet
violina, godalni orkester
trobenta
klavir
klarinet, saksofon
klavir
NOG
harmonika, NOG,
harmonikarski orkester
trobenta
2002–2004
1995–1996; 2000–2006; 2008 NOG
1996–1999
violina
harmonika
1961–1984
1978–1984
harmonika
klavir
1979–1985
diatonična harmonika
2002–2003
kljunasta in prečna flavta, NOG
1990–2008
violina
1962–1979
1996–1997; 2007–
NOG, solfeggio, simfonični orkester
kitara
2004–
klarinet, kljunasta flavta
1969–1973; 1979–2002
1984–1995
kitara
klavir
1984–1995
balet
2005–
1995–1996
trobenta

Seznam učiteljev v letih 1961–2001
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učitelj

leta učenja

inštrument

RIMC Ivo
ROP David
RUPARČIČ Miha
RUPARČIČ Polona
SCHUSTER (Glavač) Maja
SEVER Tomaž
SKEBE Ciril
SPASIČ Petar
STADLER Saša
STROPNIK Vesna
STRUNA Dušan
ŠAFEC Ferdo
ŠAVC Franci
ŠEMROV Anton
ŠKOIĆ Željko
ŠKORJANC Adi
ŠKORJANC Andreja
ŠMALC Boštjan
ŠMALC Jernej
ŠTEBIH Zmago
ŠTRIKER Dušan
ŠULER Brigita
ŠULER Erik
TOMC Vanjo
TOMIČ Vera
TOMŠIČ Jasmina
TUBEISHAT Halid

2008–
2011–
1995–1997
1995–1997
1999–2001; 2006–2008
2007–2009
2009–2010
1967–1969
1994–2005
2003–2004

VLAŠIĆ Ivo
VIDRIH Janez
VLAŠIĆ Izabela
VOLKOV Oleg
VULC Rudi
WEISS Matjaž
ZAPUŠEK Naja
ZGONC Tanja
ZUPAN Anita
ŽUŽEK PATERNOST Suzana

2008–
1973–1981
2008–
1999–2004
1991–1994
1984–1988
2008–
2000–2001; 2007–2010
1961–1995
1995–1998; 2005–2008

tolkala
NOG
kitara
kitara
NOG
violončelo
harmonika
klarinet
balet
diatnonična harmonika
trobenta
klarinet
trobenta, pihalni orkester
trobenta
harmonika
harmonika, trobenta, NOG
MGŠ, NOG
kitara
klarinet, saksofon
trobenta
klarinet
klavir
klavir
trobenta
klavir
NOG
kljunasta flavta, trobenta, tuba,
pihalni orkester
violina
klarinet
klavir
violina, godalni orkester
kljunasta flavta
NOG
petje
NOG
klavir
prečna in kljunasta flavta

1961–1965
2007–2008
2000–2001
2007
1961–1995
1986–1992
1995–2005
1997–2005
1999–2000
1997–1999
1997–1998
1999–
2005–2006
1972–1976; 1979–1985
1998–2001
2008–
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Seznam učiteljev v letih 1961–2001

Publikacija

Glasbene šole Kočevje za šolsko leto

2011/12

KAZALO
Podatki Glasbene šole Kočevje
Organizacija
Šolski koledar
Število učencev
Organizacija pouka
Učitelji
Strokovni aktivi
Izpiti
Vpis
Nastopi
Načrt za udeležbo učencev in učiteljev na tekmovanjih
Sodelovanja s starši
Nakup in izposoja inštrumentov
Denarni prispevki
Pravice in dolžnosti učencev
Zagotavljanje varnosti učencev
Hišni red
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90
91
92
93
94
95
96
96
97
98
100
100
101
101
102
103
103

Podatki Glasbene šole Kočevje
Ime in sedež šole

Ustanovitelj Glasbene šole Kočevje

Glasbena šola Kočevje
Reška cesta 16
1330 Kočevje
T: 01/895 17 79
F: 01/893 10 28
info@gs-kocevje.si
www.gs-kocevje.si

Občina Kočevje

Organizacija

Občina Kočevje

Šolski okoliš
občina Kočevje

Ravnatelj

Svet zavoda

Organi upravljanja
SVET ŠOLE
Predstavniki kolektiva:
Bojan Oražem - namestnik predsednika,
Mojca Gjerek, Josip Hotko,
Danica Kavrakova Žganjar,
Halid Tubeishat
Predstavniki staršev:
Marko Rovan - predsednik, Saša Delač,
Boštjan Mihelič
Predstavniki ustanovitelja:
Jurij Zver, Alojz Košir, Mirjana Bistrovič
SVET STARŠEV
Saša Delač, Uroš Novak, Mateja Gavranič,
Matjaž Hribar, Igor Južnič, Monika Klepec,
Alenka Kordiš, Mojca Masterl Štefanič,
Boštjan Mihelič, Alenka Rovan,
Martina Rus, Mojca Turk,
Natalija Videnšek
RAVNATELJ
Jože Rajk
STROKOVNI ORGANI
Učiteljski zbor
Strokovni aktivi
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Strokovno
pedagoški organi
Učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor
Strokovni akti

Administrativno
tehnično področje
Tajništvo, Računovodstvo
Vzdrževanje
Čiščenje

Program
Glasba
Glasbena pripravnica
Predšolska glasbena
vzgoja
Plesna pripravnica
Balet
Nadstandardni program
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Svet staršev

Šolski koledar

Število učencev je določeno s sistemizacijo, ki nam jo odobri

2011/2012

1. september 2011 (četrtek)
10. do 15. september 2011
31. oktober 2011
1. november 2011
2. do 4. november 2011
25. december 2011
26. december 2011
27. do 31. december 2011
1. in 2. januar 2012
20. do 30. januar 2012
31. januar 2012
8. februar 2012
9. do 19. februar 2012
10. in 11. februar 2012
20. do 24. februar 2012
12. do 22. marec 2012
9. april 2012
27. april 2012
30. april 2012
1. in 2. maj 2012
03. do 15. maj 2012
15. do 29. maj 2012
21. do 30. maj 2012
01. do 8. junij 2012
11. do 20. junij 2012
20. do 26. junij 2012
22. junij 2012 (petek)
20. do 29. junij 2012
20. do 24. avgust 2012
20. do 31. avgust 2012
27. do 31. avgust 2012

Ministrstvo za šolstvo in šport. Naša šola lahko oblikuje 13,72 oddelka. Glede na število ur pouka
plesa, glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje, lahko vpišemo individualno od 210 do
215 učencev. V tem šolskem letu jih lahko, zaradi večjega števila baletnikov, vpišemo 214.

Začetek pouka
LETNI IZPITI (jesenski rok)
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
JESENSKE POČITNICE (dan reformacije in dan spomina na mrtve)
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
LETNI IZPITI (zimski rok)
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
REGIJSKA TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV
INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ZIMSKE POČITNICE
41. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV RS
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
OBJAVA RAZPISA ZA VPIS v šol. l. 2010/11
LETNI IZPITI (majski rok za učence zaključnih razredov)
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS (redni rok)
VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
LETNI IZPITI (junijski rok)
VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
Zaključek pouka (razdelitev spričeval)
POPRAVNI IZPITI (junijski rok)
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS (naknadni rok za prosta mesta)
POPRAVNI IZPITI (avgustovski rok)
VPIS UČENCEV (naknadni rok)
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Individualni pouk
Lekcija individualnega pouka traja praviloma
2-krat tedensko po 30 minut, na višji stopnji pa
2-krat 45 minut.

Nauk o glasbi in solfeggio se izvajata
1-krat tedensko. Nauk o glasbi in solfeggio
sta obvezna dopolnilna predmeta in trajata
praviloma 45, 60 ali 90 minut.

predmet

predmet

št. učencev

KLAVIR
HARMONIKA
VIOLINA
VIOLONČELO
KITARA
KLJUNASTA FLAVTA
FLAVTA
KLARINET
SAKSOFON
PETJE
TROBENTA
ROG
BARITON
TOLKALA
DIATONIČNA HARMONIKA
KONTRABAS
SKUPAJ

44
13
24
8
19
12
22
7
14
16
5
1
1
10
16
2
214

NAUK O GLASBI 1. razred
NAUK O GLASBI 2. razred
NAUK O GLASBI 3. razred
NAUK O GLASBI 4. razred
NAUK O GLASBI 5. razred
NAUK O GLASBI 6. razred
SOLFEGGIO I. , II.
SKUPAJ

predmet

BALET
PLESNA PRIPRAVNICA
SKUPAJ

št. učencev

17
9
26

LJUBITELJSKI PROGRAM se izvaja in financira
po Pravilniku o ljubiteljskem programu.
predmet

KLAVIR
DIATONIČNA HARMONIKA
FLAVTA
VIOLINA
KITARA
HARMONIKA
VIOLONČELO
TOLKALA
SKUPAJ
GLASBA V VRTCU
(skupinski program)

št. učencev

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
GLASBENA PRIPRAVNICA
SKUPAJ

47
36
32
36
30
23
16
219

SKUPINSKI POUK – BALET se izvaja 2-krat
tedensko, lekcija traja 45 oziroma 60 minut.

SKUPINSKI POUK se izvaja enkrat tedensko.
Pouk Predšolske glasbene vzgoje traja
45 minut, glasbene pripravnice pa 60
oziroma 45 minut za manjše razrede.
predmet

št. učencev

9
9
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št. učencev

11
1
1
3
4
1
1
1
23
Otroci v
vrtcih

Organizacija pouka

Pouk se odvija na matični šoli.
Pouk petja se delno izvaja v Ljubljani (študentje).
Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja učencev
Učenci v prvem obdobju programa glasba napredujejo v naslednji razred ne glede na dosežene
ocene pri posameznem predmetu, v drugem obdobju nižje stopnje oziroma na nižji stopnji, če se
ta ne deli na obdobja, in učenci na višji stopnji pa napredujejo v naslednji razred pri posameznem
predmetu, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.
Druge podrobnosti o napredovanju in dokončanju izobraževanja učencev v glasbenih šolah so
določene v ustreznem izvršilnem predpisu, ki ga predpiše minister, pristojen za šolstvo.
Zelo nadarjeni učenci lahko hitreje napredujejo.
Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo oziroma višjo stopnjo glasbene šole. Po
končanem programu glasba lahko učenci nadaljujejo izobraževanje na umetniški gimnaziji, smer
glasba, in sicer v skladu s pogoji, ki jih določa program.
Individualni pouk petja in inštrumenta
Pouk se izvaja dvakrat tedensko po 0,67 PU oziroma 1 pedagoško uro na višji stopnji. Izjemoma
lahko ravnatelj dopusti izvajanje enkrat tedensko, če obstajajo opravičeni razlogi (oddaljenost
od šole, prošnja staršev, slabe prometne zveze, želja samih učencev in drugo). O možnosti
prisostvovanja staršev pri urah individualnega pouka svojih otrok odloči učitelj.
Skupinski pouk
Predšolska glasbena vzgoja se izvaja 1 PU tedensko za učence v starosti 5 let. V skupini je lahko od
12 do 15 učencev, najmanj pa 8.
Glasbena pripravnica se izvaja 1,33 ure tedensko za učence v starosti 6 let. V skupini je 12 do 15
učencev, najmanj pa 8. V letošnjem šolskem letu se, zaradi premajhnega števila vpisa v predšolsko
glasbeno vzgojo, kombinira le ta z glasbeno pripravnico.
Pouk nauka o glasbi in solfeggia se izvaja 2 PU tedensko za skupino, ki šteje od 16 do 20 učencev,
1,33 PU tedensko za skupino, ki šteje od 12 do 16 učencev ter 1 PU tedensko za skupino od 5
do 11 učencev. V tem šolskem letu se 2 uri pouka glasbene pripravnice, NOG in solfeggia izvajata
v obliki organiziranega obiska koncerta, enkrat internega in enkrat javnega. Na ta način bomo
razbremenili učence med izpiti (od 11.6.2012 dalje), učitelje NOG in solfeggia pa vključili v izpitne
komisije.
Pouk komorne igre se normativno izvaja 1 krat tedensko po 1 PU. Za komorni sestav šteje skupinsko
muziciranje od 2 do 9 glasbenikov. V šoli bodo v tem šolskem letu delovali naslednji komorni sestavi:
komorni sestav harmonik, komorni sestav violončel, komorni sestav diatoničnih harmonik, komorni
sestav saksofonov, komorni sestav klarinetov, komorni sestav trobil in kitarski duo.
V Glasbeni šoli Kočevje bosta delovala Godalni in Pihalni orkester, priložnostno pa še Simfonični
orkester.
96

Vaje šolskega Pihalnega orkestra bodo enkrat do dvakrat tedensko (enkrat tedensko vaje s
posameznimi inštrumenti) v Glasbeni šoli Kočevje. Potekale bodo v učilnici št. 5 v pritličju. Vaje
bodo ob ponedeljkih 18.15 do 19.00 in četrtkih od 18.15 do 19.45 ure. Dirigent orkestra je Halid
Tubeishat.
Šolski godalni orkester ima skupne vaje enkrat tedensko, prav tako v učilnici št. 5 v pritličju.
Dirigentka bo Katja Morel. Vaje bodo ob sredah od 16.30 do 18.00.
Pomočnik dirigentke godalnega orkestra bo Jože Rajk, ki bo vodil sekcijske vaje.
Simfonični orkester bo za koncerta v aprilu in juniju vodil Jože Rajk.
V aprilu 2012 bo za vse orkestre organizirana intenzivna vikend vaja v kraju izven Kočevja.

Učitelji v rednem delovnem razmerju
NOG – NAUK O GLASBI
KOI – KOMORNA IGRA

ime in priimek učitelja

zaposlitev

predmet

NATALIA BOGDANOVA
GORAZD HERMAN
IZABELA VLAŠIĆ
ERIK ŠULER
DANICA KAVRAKOVA
NADA KRAJNČAN ŠUŠTERŠIČ
ERNEST JAZBEC
BOJAN ORAŽEM
KATJA MOREL
IVO VLAŠIĆ
VALERIJ BOGDANOV
DOMEN HAFNER
NAJA ZAPUŠEK
DEJAN HERAKOVIĆ*
DIEGO BARRIOS ROSS
JOSIP HOTKO
ŠPELA REPAR
AMEL RAMIĆ
HALID TUBEISHAT
MATE BRODAR
IVO RIMC
DAVID ROP
JOŽE RAJK

1
1
0,2
1
0,5
1
0,2
1
1
0,2
0,20
1
0,5
0,5
0,5
1
0,39
1
1
0,5
0,66
0,3

KLAVIR
KLAVIR
KLAVIR
KLAVIR, KOREPETICIJE
VIOLONČELO, KOI
FLAVTA
FLAVTA
HARMONIKA, NOG, KOI
VIOLINA, GODALNI ORKESTER
VIOLINA
KONTRABAS
SAKSOFON, KLJUNASTA FLAVTA, KOI
PETJE
PETJE
PETJE
DIAT. IN KLAV. HARMONIKA, KOI
BALET
KITARA, KOI
TROBILA, KLJUNASTA FLAVTA, PIHALNI ORKESTER, KOI
KLARINET, KLJUNASTA FLAVTA, KOI
TOLKALA
NOG, GLASBENA PRIPRAVNICA
NOG, SOLFEGGIO, GOD. ORKESTER

*Dejan Herakovič nadomešča Najo Zapušek, ki je na starševskem dopustu do konca leta 2011.
Poleg učiteljev so na naši šoli zaposleni še poslovna sekretarka, hišnik in čistilki.
Računovodska dela opravlja računovodski servis PROM d.o.o..
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Strokovni aktivi
strokovni aktiv

vodja

pianistov
pihal
godal
trobil in tolkal
kitare
harmonike
predš. gl. vzg., gl. pripr. in nauka o glasbi
petja
baleta in plesne pripravnice

Erik Šuler
Domen Hafner
Danica Kavrakova Žganjar
Halid Tubeishat
Amel Ramić
Josip Hotko
Bojan Oražem
Diego Barrios Ross
Špela Repar

• Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v
istem obdobju ali isti stopnji.
• Izpite opravlja učenec pred izpitno komisijo.
• Izpitna komisija ima predsednika in dva člana. Komisijo imenuje ravnatelj izmed učiteljev
glasbene šole.
• Učenec se prijavi k popravnemu izpitu najkasneje 7 dni pred izpitnim rokom, odjavi pa 3 dni pred
opravljanjem izpita. Razpored izpitov mora biti objavljen na oglasni deski šole najmanj dva dni pred
rokom za opravljanje izpita.
Pri instrumentu in petju učenec ne opravlja popravnega izpita.
Izpiti učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo
V glasbeni šoli lahko opravljajo izpit iz inštrumenta, petja, plesa ter nauka o glasbi tudi učenci, ki
niso vpisani v izobraževalni program. Pred izpitom mora učenec plačati stroške izpita, ki jih je določil
svet šole.
LETNI IZPITi

Izpiti
Letni izpiti
Na nižji in višji stopnji glasbene šole se znanje učencev pri inštrumentu, petju in solfeggiu praviloma
ocenjuje pri izpitu.
• Učenci klavirja, harmonike, violine, violončela, kitare, flavte, klarineta, saksofona, trobente, roga,
tolkal in kljunaste flavte opravljajo izpit ob koncu pouka, od drugega razreda naprej.
• Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati
dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih sestavin igre ali petja in pridobiti pozitivno
mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora (37. člen Zakona o glasbenih šolah).
• Tričlansko izpitno komisijo (predsednika in dva člana, od katerih je eden učitelj učenca, ki opravlja
izpit, drugi član pa učitelj inštrumenta oz. enega iz sorodne skupine inštrumentov) določi oziroma
potrdi ravnatelj šole.
• Učenec je lahko v celoti ali delno oproščen opravljanja letnega izpita, če je na tekmovanju
(regijskem, državnem, mednarodnem) dosegel vidno uvrstitev ali imel javni nastop ob prisotnosti
članov komisije.
Podrobnejša določila sprejme ravnatelj šole. Letne in popravne izpite opravlja učenec na šoli, v kateri
je vpisan. Izpitni roki so določeni v Šolskem koledarju Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju
MŠŠ). Poleg rednih izpitnih rokov so v posebnih primerih (šola v naravi, matura, bolezen, itd.) možni
tudi izredni roki, ki jih vsako leto določi ravnatelj šole.
Popravni izpiti
Popravne izpite opravljajo učenci iz nauka o glasbi in solfeggia.
• Popravni izpiti iz nauka o glasbi in solfeggia so junija in avgusta.
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10.–15. 9. 2011
20.–30. 1. 2012
15.–19. 5. 2012
11.–20. 6. 2012
21.–30. 6. 2012
22.–30. 8. 2011
20.–30. 8. 2012

letni izpiti jesenski rok
letni izpiti zimski rok
letni izpiti majski rok za učence zaključnih razredov
letni izpiti junijski rok
popravni izpiti junijski rok
popravni izpiti avgustovski rok
letni izpiti avgustovski rok

Vpis v program predšolske glasbene vzgoje in program glasbene pripravnice je

brez sprejemnega preizkusa. Vpis v prvi razred glasbene šole se opravi na podlagi izpolnjevanja
pogojev za vpis: učenec mora opraviti sprejemni preizkus in imeti ustrezen inštrument za vajo.
Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom v glasbeno šolo. Tričlansko komisijo (predsednika
in dva člana) za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole. Učenec se vpisuje za vsako
šolsko leto posebej.
3.–15. 5. 2012
21.–30. 5. 2012
1.– 8. 6. 2012
20.–26. 6. 2012
27.– 31. 8. 2012

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS
SPREJEMNI PREIZKUS
VPIS V 1. RAZRED
VPIS V 2. IN OSTALE RAZREDE
VPIS UČENCEV – naknadni rok

Izpis med šolskim letom praviloma ni mogoč.
Samo v izjemnih primerih in s pisno obrazložitvijo
staršev se učenec lahko izpiše iz šole med
letom. O izpisu odloči ravnatelj. Starši so dolžni
poravnati prispevek za materialne stroške šolanja
za ves tekoči mesec, v katerem se je učenec
izpisal ter druge morebitne obveznosti do šole.
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Nastopi

datum

Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih organizira šola v skladu z izobraževalnim programom.
Če učenec nastopa tudi na drugih nastopih izven šole, je dolžan o tem obvestiti glasbeno šolo.
Na glasbena tekmovanja lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši. Nastop je sestavni del
izobraževalnega programa in delovna obveznost učitelja, zato je prisotnost učitelja na nastopih svojih
učencev obvezna. Šolske produkcije so natančno opredeljene v planu internih produkcij.
Nastopi in drugi projekti v organizaciji Glasbene šole Kočevje
datum

27. 10. 2011
15. 12. 2011
oktober 2011–junij 2012
25. 1. 2012
januar 2012
1. 2. 2012
7. 2. 2012
9.–19. 2. 2012
16. 2. 2012
marec 2012
26. 3. 2012
30. 3– 1. 4. 2012
19. 4. 2012
maj 2012
16. 5. 2012
21. in 22. 5. 2012

29. 5. 2012
7. 6. 2012

nastop oz. projekt

organizacija

Izdaja zgoščenke in zbornika ob 50.
obletnici šole, Koncert učiteljev
Božičnonovoletni koncert v
Šeškovem domu
Glasba v vrtcu*
Gostovanje GŠ Koper v dvorani GŠ
Kočevje
Pevski večer
Gostovanje v GŠ Koper
Nastop ob kulturnem prazniku v
dvorani GŠ Kočevje
Regijsko tekmovanje TEMSIG
Nastop v pustnih maskah
Gostovanje pri GM iz Trsta (Dolina pri
Trstu)
Nastop ob materinskem dnevu
Intenzivne vikend vaje orkestrov in
ekskurzija za učence
Koncert ob obletnici šole – Dan šole
Gostovanje GM Iz Trsta
Dan odprtih vrat GŠ Kočevje v
dvorani GŠ Kočevje
Glasbene urice v osnovnih šolah
Občine Kočevje (predstavitev
inštrumentov)
Absolventski večer v dvorani GŠ
Kočevje
Zaključni koncert GŠ Kočevje
(tekmovalci) v dvorani GŠ Kočevje

Jože Rajk,
Ivo Rimc
Katja Morel,
Danica Kavrakova Žganjar
Danica Kavrakova Žganjar
Amel Ramić
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19. 6. 2012
junij 2012

GŠ Sevnica
Mate Brodar

Erik Šuler
učitelji orkestrskih inštrumentov
vsi zaposleni
učiteljski zbor
Domen Hafner,
Danica Kavrakova Žganjar
Natalia Bogdanova
Nada Krajnčan Šušteršič

organizacija

Koncert orkestrov in komornih
skupin pred šolo ali v mestu
Pevski večer

Katja Morel, Halid Tubeishat,
Mate Brodar
Naja Zapušek

*Sredstva za izvedbo projekta Glasba v vrtcu bomo dobili delno iz občinskega proračuna (400 EUR),
stroške izvedbe pa bo pokrila Glasbena šola Kočevje. Izvajalka programa Danica Kavrakova Žganjar
bo izvedla program v obliki 1 PU tedensko ljubiteljskega programa od oktobra 2011 do 10. junija
2012. Namen projekta je približati najmlajšim otrokom glasbo, prepoznati najbolj nadarjene ter jih
usmeriti v glasbeno izobraževanje.
V tem šolskem letu uvajamo DAN ŠOLE, ki je pouka prost dan, namenjen pa je pripravi na večerni
koncert in izvedbi koncerta. S tem dnevom počastimo spomin na ustanovitev Glasbene šole Kočevje.
Na koncertu bomo gostili tudi učenko Glasbene matice iz Trsta.
Interni nastopi Glasbene šole Kočevje v dvorani glasbene šole
Namen internih, javnih in razrednih nastopov je, da se vsak učenec glasbene šole v šolskem letu
vsaj dvakrat predstavi poslušalcem, saj je osnovni namen glasbenega šolstva poleg glasbenega
izobraževanja tudi javno nastopanje.

Diego Barrios Ross
Bojan Oražem

nastop oz. projekt

datum

18. oktober 2011 (torek)
24. november 2011 (četrtek)
18. januar 2012 (sreda)
9. februar 2012 (četrtek)
13. marec 2012 (torek)
14. marec 2012 (sreda)
12. april 2012 (četrtek)
28. maj 2012 (ponedeljek)
junij 2011

nastop

organizacija

interni nastop
interni nastop
nastop tekmovalcev
nastop tekmovalcev (po potrebi)
nastop 1. Razredov
nastop 1. Razredov
interni nastop
Interni nastop (skupinski pouk)
Zaključni nastop baleta

Domen Hafner
Gorazd Herman
Izabela Vlašić
Amel Ramić
Natalia Bogdanova
Ivo Vlašić
Josip Hotko
David Rop
Špela Repar

Vsak učitelj določi z letnim delovnim načrtom in realizira z učenci dva razredna nastopa. Učitelj zadolžen
za organizacijo odda točke in besedilo nastopa vsaj tri delovne dni pred izvedbo v tajništvo šole.
Zunanji nastopi
Učenci in učitelji Glasbene šole Kočevje že vrsto let sodelujemo v kulturnem življenju kraja in občine.
Tudi letošnje šolsko leto bomo popestrili otvoritve razstav, srečanja, obeležili praznovanja in izvedli
nastope za različna kulturna društva, ustanove in podjetja. Za vsak nastop izven šole mora, zaradi
ustreznejše priprave na nastop, učenec pridobiti soglasje učitelja in šole. Kot do zdaj, se bom
povezal z referentko za kulturo na Občini Kočevje in vodjo izpostave Javnega sklada za ljubiteljske
kulturne dejavnosti ter vsemi, ki bodo predstavili svoj program in želje. Za vsak nastop učencev, ki
ni predviden v Letnem delovnem načrtu, mora učitelj pridobiti ustno soglasje staršev in v dnevnik
narediti uradni zaznamek.
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Načrt za udeležbo učencev
in učiteljev na tekmovanjih

Tekmovalci se bodo pred tekmovanjem predstavili na internih nastopih, organizirali bomo tudi
posebne nastope tekmovalcev, sestanke s starši, povezali se bomo s pedagogi na drugih šolah.
Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:
VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, KITARA, HARFA, ORGLE, CITRE, KOMORNE SKUPINE S
PIHALI IN SOLFEGGIO .
Tekmovanje bo za dolenjsko regijo potekalo na dveh ravneh:
9.–19. februar 2012 Regijsko tekmovanje v Sevnici 					
12.–22. marec 2012 Državno tekmovanje v Novem mestu, Krškem, Brežicah, Mariboru in Ljubljani
Koncerti prvonagrajencev bodo:
27. 3. 2012 v Ljubljani,
30. 3. 2012 na eni od lokacij tekmovanja in
29. 3. 2012 v Mariboru.
Regijska tekmovanja potekajo v vseh disciplinah 1.(a, b, c) kategoriji.
V kategorijah 2.(a, b). in 3.(a, b) poteka tekmovanje samo na državni ravni.
Tekmovalci morajo biti do dneva prijave za tekmovanje popolnoma pripravljeni (obvladati celotno
tekmovalno snov).
O vseh drugih tekmovanjih in udeležbi na njih odloča ravnatelj v dogovoru z učitelji.

Sodelovanje s starši

je v glasbenem šolstvu zaradi specifik dela
izrednega pomena in tudi nujen pogoj. Zato velja na glasbeni šoli uspešno komunikacijo med starši,
učiteljem in otrokom vzeti kot prvo pravilo. Zaradi narave dela in individualnega pouka glasbena šola
pri sodelovanju s starši upošteva naslednje principe:
• starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in do poglobljenega razgovora o otroku z
učitelji (roditeljski sestanki in govorilne ure);
• starši imajo pravico, da v dogovoru z učitelji prisostvujejo individualnemu pouku svojih otrok;
• starši spremljajo razvoj in napredovanje svojega otroka in drugih učencev glasbene šole na internih
in javnih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela;
• starši imajo pravico, da preko Sveta staršev in Sveta šole vplivajo na delovanje šole.

Nakup in izposoja inštrumentov
V šolskem letu 2011/2012 načrtujemo nakup violončela, dveh saksofonov, lokov za godala, torbe za
kontrabas in bas harmonike. V dogovoru med strokovnimi aktivi in ravnateljem pa lahko po potrebi
kupimo še kakšen inštrument.
Za izposojo inštrumentov učenci plačujejo obrabnino. Vsak učenec, ki uporablja šolski inštrument,
podpiše najemno pogodbo. Dokumentacija se hrani v tajništvu. Učenci si lahko izposodijo violino,
violončelo, klarinet, saksofon, prečno flavto, trobento in rog. Šolske harmonike se uporabljajo pri pouku.

Denarni prispevki
Vpisnina (enkratni znesek): 15 EUR se plača ob vsakem začetku novega šolskega leta, prav tako
morajo učenci ob vpisu v novo šolsko leto ponovno izpolniti in pravočasno oddati vpisni list. Šolnina
za šolsko leto 2010/2011 je plačljiva v desetih enakih mesečnih obrokih (ne glede na odsotnost
učenca) in za posamezne izobraževalne programe letno znaša od 1. 11. 2009:
230,00 EUR
100,00 EUR
230,00 EUR
10,00 EUR
150,00 EUR
70,00 EUR
300,00 EUR
330,00 EUR
200,00 EUR
480,00 EUR
450,00 EUR
650,00 EUR
600,00 EUR

inštrument
nauk o glasbi
balet
izposoja inštrumenta /mesec
predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica
komorna igra (za učence, ki ne obiskujejo inštrumenta)
ljubiteljski program 30 min. za učence stare do 19 let
ljubiteljski program 30 min. za učence starejše od 19 let
ljubiteljski program za skupine - inštrumenti
ljubiteljski program 45 min. tedensko za učence starejše od 19 let
ljubiteljski program 45 min. tedensko za učence mlajše od 19 let
ljubiteljski program 60 min. tedensko za učence starejše od 19 let
ljubiteljski program 60 min. tedensko za učence mlajše od 19 let

Obvestilo o odsotnosti in nadomeščanju učitelja bo objavljeno na oglasni deski pred vhodom v šolo
in na vratih učilnice.
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Pravice in dolžnosti učencev
ŠOLA UČENCEM ZAGOTAVLJA:
• Obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela.
• Razvijanje njihovih sposobnosti.
• Pridobivanje sodobnega in kakovostnega znanja.
• Upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti.
• Prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oz. mednarodno
tekmovanje v znanju.
• Dodatni pouk za zelo nadarjene učence, ki se želijo seznaniti z obsežnim in zahtevnih programom.
• Pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja.
• Pomoč, kadar jo potrebujejo.
• Varovanje osebnih podatkov v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
• Na glasbena tekmovanja lahko glasbena šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
• Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi in drugim delom, glasbena šola lahko pohvali
oziroma nagradi.
DOLŽNOSTI UČENCA SO:
• Učenec mora redno in pravočasno obiskovati pouk, vaje in nastope.
• Učenec mora upoštevati šolski red.
• Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom.
• Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti šolo.
• Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se učenec lahko izpiše na
podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba poravnati prispevek za tekoči mesec. O izpisu odloča
ravnatelj šole.
• Za učence, ki so razporejeni v orkestre in stalne komorne skupine, je prisotnost na vajah le-teh
obvezna.
• Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti (reden pouk, nastopanje, plačevanje prispevkov) je lahko
izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
• Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje
materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.

Zagotavljanje varnosti učencev
Šola poskrbi za varnost učencev z zagotavljanjem, da so prostori, kjer se izvaja pouk, učila, oprema
in naprave v lasti glasbene šole, v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Našim učencem zagotavljamo varnost in nemoteno delo tudi z oblikovanjem oddelkov in skupin v
skladu z veljavnimi normativi in standardi glasbene šole.

Hišni red
1. Učitelji in učenci naj redno in pravočasno prihajajo k pouku in drugim dejavnostim.
2. V šolske copate se učenci preobujejo v garderobi v pritličju, ko tam zmanjka prostora pa tudi v
I. nadstropju pred učilnico št. 6. V prostore, ki so obloženi s parketom, je za učence vstop dovoljen
samo v copatih. Jakne, plašče ali jopice učenci odložijo na obešalnike pred učilnico ali v učilnici v
kateri imajo pouk. Učenci baleta se preoblečejo v garderobi za ples v I. nadstropju.
3. Med poukom lahko učenci zapustijo učilnico le z dovoljenjem učitelja. Zadrževanje po hodnikih in
motenje pedagoškega dela v času pouka ni dovoljeno.
4. Za red in varnost v času pouka in dejavnosti odgovarjajo učitelji.
5. Dolžnost učencev je, da skrbijo za svoje zdravje in varnost, zato naj se pred poukom ne podijo,
spotikajo in prerivajo. V šoli in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in
drugih drog.
6. V šolo je strogo prepovedano prinašanje nevarnih predmetov in pirotehničnih sredstev.
7. Učenci naj ne nosijo v šolo dragocenosti in večjih vsot denarja. V primeru kraje šola ne prevzema
odgovornosti. Namerno povzročeno škodo v šoli in na šolskih površinah poravnava povzročitelj
oziroma njegovi starši. Najdene predmete oddajo učenci v tajništvo. Tam jih, poleg pozabljenih
oblačil in obutve, tudi prevzamejo.
8. Vsak učenec zapusti po končanem pouku svoj delovni prostor urejen in čist. Za celotno urejenost
učilnice odgovarja učitelj, ki po končanem pouku zaklene učilnico.
9. Obveščanje učencev in staršev poteka preko oglasnih desk pred vhodom in v 1. nadstropju, preko
učiteljev in na spletni strani šole www.gs-kocevje.si. Nujni telefonski klici se lahko opravijo v tajništvu
šole.
10. Med poukom naj bodo mobilni telefoni izključeni.
11. Hišni red se pritrdi na vidno mesto v Glasbeni šoli Kočevje.
ŽELIMO VAM, DA BI SE V ŠOLI DOBRO POČUTILI. K TEMU BOSTE VELIKO PRISPEVALI TUDI SAMI S
SVOJIM PRIMERNIM VEDENJEM IN UPOŠTEVANJEM HIŠNEGA REDA.
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V šolski sklad so donirali:

Barič Franjo s.p., Selan Andrej, Ciglič Ivanka, Delač F. Darja, Kapele Marjan, Kerneža Janko, Rovan Marko,
Rus Peter, Zidar Anton, Rudež Jurij, Marinč Matija, Pintar Marjetka, Polajnar Peter, Remic Mojca, Žuk Tone,
Levstik Tatjana, Klepec Tomaž

Zbornik
50 let Glasbene šole Kočevje
Uredila: Jože Rajk, David Šušel
Besedila: Martin Lavrič, Jože Rajk, Lidija Mavrin, David Šušel, Mate Brodar,
Domen Hafner, Josip Hotko, Danica Kavrakova Žganjar,
Nada Krajnčan Šušteršič, Katja Morel, Bojan Oražem, Amel Ramić,
Špela Repar, Ivo Rimc, Diego B. Ross, Erik Šuler, Halid Tubeishat in
učenci GŠ Kočevje: Sara Goljevšček, Jaka Franc Hribar, Vanja Klepec
Ilustracije: učenci GŠ Kočevje: Miroslav Matej Jurič, Erik Jurkovič, Lovro Justin,
Klemen Krkovič, Val Selan, Gaja Tanko, Lovro Žuk
Fotografije: arhiv Glasbene šole Kočevje
Zgoščenka
50 let Glasbene šole Kočevje
Vodja projekta in urednik:
Snemala:
Obdelava zvoka (miks):
Mastering:
Producenta:

Jože Rajk
Ivo Rimc in Mate Brodar
Matej Gobec (Studio SoundGrounded), 10. avgust 2011
Radio Univox Kočevje
Ivo Rimc in Matej Gobec
Zadnje tri točke so posnete v živo na Slavnostnem koncertu ob 50. obletnici
Glasbene šole Kočevje v Šeškovem domu Kočevje, 15. april 2011

Snemalna tehnika: Radio Univox Kočevje
Snemal: Andrej Kosten
Oblikovanje:
Tisk:
Založila:
Izdano:

Alenka Šubic Rovan
Tiskarna Kočevski tisk d.d.
Glasbena šola Kočevje, zanjo Jože Rajk
oktober 2011, 400 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
37.018.54:78(497.4 Kočevje)”1961/2011”
GLASBENA šola (Kočevje)
[Petdeset]
50 let Glasbene šole Kočevje / [besedila Martin Lavrič...[et al.]; uredila Jože Rajk,
David Šušel; ilustracije učenci GŠ Kočevje Miroslav Matej Jurič...[et al.]; fotografije arhiv
Glasbene šole Kočevje]. - Kočevje: Glasbena šola, 2011
ISBN 978-961-93177-0-9
1. Lavrič, Martin 2. Rajk, Jože

106
258245120

»Vsaka skladba je kot življenje človeka. Mora se začeti in končati.
Melodija je kot volja, slaba ali dobra. Takt, kot trenutek, vesel in hiter
ali žalosten in dolgočasen. Ter nota kot sekunda, visoka ali nizka.
Najpomembnejše pa je, da prelepe melodije lahko delimo
z ostalimi ljudmi, kakor življenje z najdražjimi.«
Vanja Klepec
učenka klavirja

