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Komu je program 
namenjen?

Kakšne so možnosti 
izobraževanja?

Program je namenjen mladim 
glasbenikom, ki želijo svoje znanje 
nadgraditi na srednji stopnji glasbenega 
šolanja. Namenjen je vsem, ki želijo 
svojo poklicno usmeritev uresničiti v 
glasbi, pa tudi tistim, ki svoje poklicne 
usmeritve še nimajo izoblikovane.

Izobraževanje se izvaja na vseh 
instrumentih (klavir, orgle, tolkala, 
kitara, harfa, harmonika, violina, viola, 
violončelo, kontrabas, rog, trobenta, 
pozavna, evfonij, tuba, flavta, kljunasta 
flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, 
čembalo, citre) in petju.

Izbrati je možno dva načina izobraževanja: 
v umetniškem razredu v sklopu 
Gimnazije Velenje;
v razredu vzporednega 
izobraževanja, kar pomeni, da 
dijak obiskuje katero koli srednjo 
šolo in hkrati obiskuje strokovni 
del umetniške gimnazije v 
popoldanskem času. V ta program  
se lahko vpišejo tudi starejši dijaki.

Oba načina izobraževanja vključno s 
predmetnikom sta ne glede na ime enaka 
v vseh umetniških gimnazijah in konser-
vatorijih, ki nudijo glasbeno izobraževa-
nje na srednji stopnji v Sloveniji.
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Kaj vsebuje pred-
metnik strokovnih 
predmetov?

Glavni poudarek in največje število ur 
je posvečeno izbranemu inštrumentu 
ali petju. Dodani so trije teoretični 
predmeti, pri katerih se razvija, pogla-
blja in širi glasbeno znanje in spretnosti: 
pri solfeggiu dijaki razvijajo slušne 
predstave, se seznanjajo z glasbeno 
teorijo, pri glasbenem stavku usvajajo 

znanja iz harmonije, kontrapunkta 
in oblikoslovja, pri zgodovini glasbe 
spoznajo kronološki potek glasbenega 
dogajanja od začetkov do današnjih dni. 
Glasbeno znanje in izkušnje širijo dijaki 
še z naslednjimi praktičnimi predme-
ti: seznanijo se z osnovami igranja na 
klavir, dopolnilnim inštrumentom, 
igrajo v različnih komornih skupinah 
in orkestrih in pojejo v zboru.

Strokovni predmeti se izvajajo 
v prostorih Glasbene šole Fran 
Korun Koželjski Velenje: 

Predmetnik strokovnih predmetov

PREDMETI 1. 2. 3. 4.

Petje-inštrument 3 3 3 3

Solfeggio 3 2 2 2

Zgodovina glasbe 1 2 3

Glasbeni stavek 2 2 2

Klavir 1 1 1 1

Zbor-orkester 3 1 2

Komorna igra 2 2

Dopolnilni inštrument 1

V+U
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Splošni predmeti se izvajajo v programu Umetniške gimnazije na gimnaziji ŠC 
Velenje. 

Predmetnik umetniške gimnazije - glasbena smer:  
modul B: petje - inštrument

PREDMETI 1. 2. 3. 4. Skupaj

Slovenščina 4 4 4 4+1 560

Matematika 4 4 4 4+1 560

Prvi tuj jezik 3 3 3 3+1 420

Drugi tuj jezik 2 3 3 2 350

Športna vzgoja 3 3 3 3 420

Zgodovina 2 2 2 210

Geografija 3 105

Biologija ali fizika + ekologija 4 4 280+35

Psihologija, sociologija, filozofija 2 2 140

Likovna umetnost 1   35

Informatika 2   70

Petje-inštrument 3 3 3 3 420

Solfeggio 3 2 2 2 315

Zgodovina glasbe 1 2 3 210

Glasbeni stavek 2 2 2 210

Klavir 1 1 1 1 140

Zbor–orkester 3 1 2 210

Komorna igra 2 2 140

Dopolnilni inštrument 1 35

Ure za izbirne predmete 1 2 105

Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300
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Kakšne možnosti 
nudi program?

Dijaki umetniške gimnazije opra-
vljajo ob zaključku šolanja splošno 
maturo, ki omogoča najširše 
izhodne možnosti za nadaljevanje 
študija, saj poleg vseh študijskih 
smeri, ki jih omogoča program 
splošne gimnazije, omogoča ume-
tniška gimnazija -smer glasba, 

številne glasbene študijske usme-
ritve, te pa omogočajo širok nabor 
zaposlitvenih možnosti. 

Dijaki, ki se izobražujejo vzpo-
redno, imajo nabor študijskih 
možnosti v skladu z izhodnimi 
možnostmi matične šole.
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Ali spremljajo 
osnovni program 
dodatne 
aktivnosti?

Dijakom nudimo veliko možno-
sti javnega nastopanja v matični 
šoli in zunaj nje ter sodelovanja v 
različnih projektih. Organizirani 
so obiski raznovrstnih glasbenih 
koncertov, predstav, strokovnih ek-
skurzij …. v večja glasbena središča 
doma in v tujini.

Dijaki se udeležujejo strokovno 
usmerjenih mojstrskih tečajev in se-
minarjev. S tujimi jeziki (predvsem 
glasbenim besediščem) se aktivno 
srečujejo na mednarodnih izobra-
ževanjih, v sporazumevanju pa se 
urijo na ekskurzijah in potovanjih.

Dijaki igrajo v različnih orkestrih 
(simfoničnem, godalnem, pihal-
nem, Big bandu, harmonikar-
skem, kitarskem), v katerih poleg 
skupinskega muziciranja razvijajo 
izjemno pomemben čut za skupno 
ustvarjanje, navezujejo medsebojne 
stike in se družijo. 

Zelo odmevni in edinstveni so 
večeri umetniških razredov, ki jih 
v sodelovanju z mentorji z izvirno 
ustvarjalno noto pripravijo dijaki. V 
njih se koncerti dijakov glasbenikov 
prepletejo z umetniškimi razstava-
mi dijakov (sošolcev) likovne smeri.
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Kaj so prednosti  
in posebnosti  
v glasbeni šoli  
v Velenju?

Glasbena šola Velenje ima dolgo tradi-
cijo, saj je utrdila eno najkvalitetnejših 
glasbenih izobraževanj na osnovni in 
srednji stopnji v Slovenji. Na števil-
nih področjih je opravila pionirsko 
delo, prva v Sloveniji je uvedla pouk 
orgel, harfe, citer, prispevala k razvoju 
poučevanja saksofona in vseh tolkal-
nih inštrumentov. Prav tako je vpeljala 
dodatno izobraževanje v obliki moj-
strskih šol, ki jih vodijo domači in tuji 
strokovnjaki.

Glasbena šola Velenje je  
desetletja razvijala svoj kvaliteten uči-
teljski kader in ga po potrebi dopolnje-
vala s strokovnjaki od zunaj.

Poleg bogate lastne produkcije se 
Glasbena šola Velenje odlikuje z 
organizacijami številnih predavanj, 
seminarjev, revij različnih orkestrov, 
tekmovanj itd. Mnogi projekti 
so zasnovani mednarodno, torej 
zaobjemajo širši evropski kulturni 
prostor. Mednarodni projekti, predvsem 
tekmovanja in seminarji, ki jih vodijo 
profesorji iz različnih evropskih univerz, 
nudijo dragocen vpogled v nivo dela 
na visoki stopnji izobraževanja. Številni 
vrhunski koncerti in bogato kulturno 
okolje nudijo pozitivno vsebino za 
celostni razvoj mladih glasbenikov. 
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Rezultati na glasbenih 
področjih kažejo kontinuiteto 
številnih uspehov na državnih 
in mednarodnih tekmovanjih. 
Rezultati na maturi kažejo, da 
šola v povprečju dosega boljše 
rezultate, kot je slovensko 
povprečje.

Naši dijaki so uspešni na 
sprejemnih preizkusih 
na glasbenih univerzah v 
Sloveniji in tudi v tujini. 
Mnogi naši nekdanji dijaki so 
dandanes uspešni pedagogi in 
koncertanti.

Kaj pa uspehi?
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Kakšne so 
prostorske in  
druge možnosti?

Šola ima 47 učilnic in pet dvoran 
na 6360 m2. Učilnice in dvorane so 
opremljene s kvalitetnimi inštrumenti 
in sodobno opremo. V šoli je bogata 
specialna knjižnica, ki vsebuje raznovr-
stno glasbeno gradivo in je opremljena 
s sodobno tehnologijo. Šola nudi dobre 
možnosti vadenja, v bližini šole so mo-
žnosti za prehrano in (ne nepomemb-
no) veliko možnosti parkiranja. Mesto 
nudi prenovljen dijaški dom in zasebne 
nastanitve.
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Glavni vhod v glasbeno šolo  
na Jenkovi 4 v Velenju

smer 
CELJE

smer 
POLZELA

Velenjski 
grad

Rdeča dvorana

Šaleški 
grad

smer 
ŠOŠTANJ

glasbena šola
gimnazija
dijaški dom
javni prevoz
informacijski center
zdravstveni dom
reka Paka
cona za pešce

smer  
SLOVENJ 
GRADEC

Kakšni so pogoji  
za vpis?

•	 uspešno opravljena osnovna šola,
•	 uspešno opravljen preizkus 

nadarjenosti (praktični in teoretični).

Če se v umetniško gimnazijo prijavi več 
kandidatov, kot jih lahko sprejmemo, je 
vpis omejen po merilih, ki jih razpisuje 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport RS.

Kako pridemo 
do šole?
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Kontakti in 
informacije

ŠC Velenje - Gimnazija Velenje
Trg mladosti 3, 3320 Velenje, 
Tel.: 03/89-60-648
http://gimnazija.scv.si

Glasbena šola Fran Korun Koželjski 
Jenkova 4, 3320 Velenje
Tel.: 03/898 12 00 
http://www.gsvelenje.si

Glasba pričenja tam, 
kjer končuje beseda.

Heinrich Heine


