
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACIJA  
GLASBENE ŠOLE POSTOJNA 
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GLASBENA ŠOLA POSTOJNA 
Ljubljanska cesta 10, 6230 Postojna 

 

Telefon:05/ 721 22 00 

05/ 721 22 10 

051/651 900 

Elektronska pošta:info@gspostojna.net 

Domača spletna stran:http://www.gspostojna.net 

 

Dislociran oddelek v Pivki 

Dislociran oddelek v Prestranku 



 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       KOLEKTIV 

Strokovni del: 

- oddelek za klavir 

- oddelek za harmoniko 

- oddelek za kitaro 

- oddelek za godala 

- oddelek za pihala in trobila 

- oddelek za tolkala 

- oddelek za nauk o glasbi  

- oddelek za petje  

 

Tehnični del: 

- tajništvo 

- računovodstvo 

- tehnično osebje 

 

 

 
 

SVET ŠOLE  

3 predstavniki ustanovitelja 

5 predstavnikov kolektiva 

3 predstavniki staršev 

RAVNATE LJ  

ustanovitelj 

Občina Postojna 

svet staršev 



 

 

USTANOVITELJ ŠOLE 

 

Ustanovitelj šole je občina Postojna. 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih, 41. člena ZOFVI in 16. člena Statuta občine Postojna je 

Občinski svet Občine Postojna dne 17.4.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Postojna. 

 

 

Šolski okoliš 
V Glasbeno šolo Postojna so praviloma vpisani učenci, ki imajo stalno prebivališče na območju 

Občin Postojna in Pivka. 

 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI 

ŠOLE 
 

Svet šole 
Svet šole po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki 

staršev in pet predstavnikov delavcev. 

Predsednica: Nataša Črnugelj 

Predstavniki ustanovitelja: Vesna Železnik, Tjaša Zore, Miran Žitko 

Predstavniki staršev: Mojca Perenič, Alenka Bratož, Samo Fidel 

Predstavniki delavcev šole: Staša Albreht, Nataša Črnugelj, Saša Crnobrnič, Mojca Širca Pavčič,  

Marinka Kukec Jurič 

 

Svet staršev 
Svet staršev je po zakonu (ZOFVI 66. člen) sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 

predstavnika.  

V Svetu staršev Glasbene šole Postojna imajo starši po enega predstavnika za vsak razred 

polovično in več zaposlenega učitelja. 

Mandat sveta staršev je eno leto z možnostjo ponovne izvolitve.  

Mandat predstavnikov staršev v svetu šole je štiri leta in je hkrati vezan na čas šolanja otroka. 

 

 

Ravnatelj je Edvard Popit. 

 

Učiteljski zbor po strokovnih aktivih: 
˗ klavir in orgle: Saša Crnobrnič, Angelina Nanut Kalič, Mojca Pavčič Širca, Matej Penko,  

Snježana Pleše, Helena Plesničar, Edvard Popit, 

˗ harmonika: Karmen Krapež, Branko Petrovčič, 

˗ kitara: Nataša Črnugelj, Karmen Širca Costantini, Martina Kocjančič 

˗ godala: Peter Filipčič, Barbara Godeša, Marinka Kukec Jurič, Špela Tavčar, Sara Souidi, 

˗ pihala trobila: Andreja Lah Pucelj, Suzana Furlan Mitev, Matjaž Kobal, Tomaž Nedoh, Urška 

Rener, Franci Šavc, 

˗ tokala: Mitja Tavčar, 

˗ petje: Helena Maurič Jelovšek, 

˗ nauk o glasbi: Mojca Širca Pavčič, Matej Penko, Karmen Širca Costantini, Polona Prosen. 

 

Vodje strokovnih aktivov so: 
˗ klavir in orgle: Saša Crnobrnič, 

˗ harmonika: Branko Petrovčič, 

˗ kitara: Nataša Črnugelj, 

˗ godala: Špela Tavčar, 

˗ pihala, trobila: Franci Šavc, 

˗ tolkala: Mitja Tavčar, 

˗ petje: Helena Maurič Jelovšek, 

˗ nauk o glasbi (NGL, PGV, GP in solfeggio): Matej Penko. 



 

 

OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA 
 

Individualni pouk instrumentov in petja obiskujejo 304 učenci. Vsa mesta so sistemizirana s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Skupinski pouk (predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno 

pripravnico) obiskuje 60 učencev.  

 

 

Predmeti, ki jih poučujemo v Glasbeni šoli Postojna: 
 

 št. ur tedensko na 

nižji stopnji: 

št. ur tedensko na 

višji stopnji: 

klavir, harmonika, violina, viola, violončelo, 

kontrabas, flavta, kljunasta flavta, oboa, 

klarinet, saksofon, kitara, tolkala, trobila 

(trobenta, rog, tuba, bariton), solopetje 

1,33 2 / 1,33 

 

nauk o glasbi 1 / 1,33 /2 / 

solfeggio / 1 / 1,33 / 2 

 

 
št. ur tedensko 

komorna igra 1 ura (od 5. razreda naprej) 

godalni orkester 3 

pihalni orkester 3 

harmonikarski orkester 2 

 

predšolska glasbena vzgoja 1 (starost 5 let) 

glasbena pripravnica 1,33 (starost 6 let) 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

PLAN DELA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 
 

Pouk:  

- 1. 9. , razdelitev urnikov, v Pivki ob 13.00, v Prestranku ob 14.00 in v Postojni ob 15.00. 

- 2. 9. redni pouk razen PGV in GP, ki pričneta s poukom 12. 9. 

- 31.1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

- 23. 6. zaključek pouka in razdelitev spričeval 

 

Počitnice: 

- 31. 10. do 4. 11. - jesenske 

- 25. 12. do 1. 1. - novoletne 

- 27. 2. do 3. 3. -  zimske 

- 27. 4. do 2. 5. -  prvomajske 

 

Izpiti: 

- 12. do 30. september -  jesenski rok 

- 20. do 30. januar -  zimski rok 

- 16. do 19. maj - letni izpiti za učence zaključnih letnikov osnovne in srednje šole 

- 14. do 20. junij - letni izpiti 

- 20. do 30. 6.  - popravni izpiti junijski rok 

 

Roditeljski sestanki: 

- 5. 9. ob 17.30 za starše učencev PGV in GP, 

- 10. 10. ob 18.30 za starše ostalih učencev 

 

 

 

TEMSIG, državno tekmovanje 

discipline: trobenta, rog, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, klavirski 

duo, komorne skupine z godali in klavirjem ter jazz-solo.  

 

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh: 

˗ regijska tekmovanja na glasbenih šolah v raznih krajih Slovenije od 1. 2. do 8. 2. 2017, 

˗ državno tekmovanje na glasbenih šolah gorenjske regije od 6. 3. do 20. 3. 2017. 

˗ Zaključni koncert bo 23. 3. 2017 na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljani. 

 

 

 

Vpis novih učencev: 

˗ 5. do 25. april, evidenčno zbiranje prijav 

˗ 22. do 26. maj, evidenčni vpis novih učencev, v tajništvu šole, 

˗ 22. do 25 maj sprejemni preizkusi za GP 

˗ 26. in 27. 5. sprejemni preizkusi – ostali učenci 

 

 

  



 

 

NASTOPI 
 

V šoli bodo organizirani razredni, šolski in javni nastopi. Na razrednih oziroma šolskih nastopih morajo 

vsaj dvakrat letno nastopiti vsi učenci individualnega pouka. Na javnih nastopih sodelujejo izbrani 

učenci. 

 

Poleg omenjenih nastopov bomo na šoli organizirali tudi revije in koncerte v sodelovanju s šolami 

ZPGŠ. Učenci bodo nastopili na mnogih prireditvah, ki potekajo v sodelovanju z drugimi glasbenimi 

šolami, VVZ, osnovnimi in srednjimi šolami, kulturnimi ustanovami (galerije, muzej ...), glasbenimi 

društvi (pihalni orkester) ter ustanoviteljico Občino Postojna, Občino Pivka in drugimi. 

 

Šola bo med šolskim letom organizirala tudi koncerte, na katerih se bodo predstavili študentje 

Akademije za glasbo in drugi glasbeniki. Vabimo učence, starše in druge občane, da se teh 

koncertov udeležijo.  

 

Več o aktualnih nastopih in prireditvah najdete na www.gspostojna.net v rubriki prihodnje prireditve. 

 

 

Pregled nastopov in prireditev v š.l. 2015/2016: 

 

  

razredni nastopi 47 

šolski nastopi 22 

javni nastopi 19 

prireditve v organizaciji Občine Postojna 2 

prireditve v organizaciji Občine Pivka 1 

sodelovanje na izven šolskih prireditvah v Postojni in Pivki 18 

prireditve v okviru Zveze primorskih glasbenih šol 10 

prireditve v okviru sodelovanja z glasbenimi šolami iz drugih regij 4 

prireditve v okviru Zveze slovenskih glasbenih šol 2 

zunanji koncert 4 

sodelovanje v radijski oddaji 1 

skupaj: 130 

 

 

 

 

 

http://www.gspostojna.net/


 

 

TEKMOVALCI IN NJIHOVI USPEHI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 

datum tekmovanje učenec instrument kat.  točke nagrada mentor korepetitor 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Lara Gašič flavta 1. b 96,33 zlato priznanje Suzana F. Mitev Snježana 

Pleše 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Metka Črnugelj flavta 1. b 96,67 zlato priznanje Suzana F. Mitev Snježana 

Pleše 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Rebeka Mislej flavta 1. c 91 zlato priznanje Suzana F. Mitev Snježana 

Pleše 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Islami Gian Žgur, Katarina 

Černač, Matic Suša, Nejc 

Klun, Aljaž Pranjič, Žan 

Pranjič, Živa Stegel, Tevž 

Gorjanc, Zala Glavač, 

Žiga Klun 

jazz komorna 1 94,33 zlato priznanje Mitja Tavčar   

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Maj Lipanje klarinet 1. a 91,33 zlato priznanje Matjaž Kobal Saša 

Crnobrnič 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Aleks Jović klavir 1. a 84,33 srebrno 

priznanje 

Edvard Popit   

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Nina Blažek  klavir 1. a 94,33 zlato priznanje Saša Crnobrnič   

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Tajda Dolgan  klavir 1. a 87 srebrno 

priznanje 

Saša Crnobrnič   

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Jurij Kernel klavir 1. b 85 srebrno 

priznanje 

Matej Penko   

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Katja Magajna klavir 1. c 87,33 srebrno 

priznanje 

Snježana Pleše   

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Manca Dekleva oboa 1. a 95,33 zlato priznanje Jelena Soro Snježana 

Pleše 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Zala Glavač oboa 1. c 98 zlato priznanje Jelena Soro Snježana 

Pleše 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Gašper Dujc saksofon 1. a 90,33 zlato priznanje Tomaž Nedoh Saša 

Crnobrnič 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Maks Koželj saksofon 1. a 86,67 srebrno 

priznanje 

Tomaž Nedoh Saša 

Crnobrnič 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Matija Magajna saksofon 1. a 90,33 zlato priznanje Tomaž Nedoh Saša 

Crnobrnič 



 

 

datum tekmovanje učenec instrument kat.  točke nagrada mentor korepetitor 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Žan Pranjič saksofon 1. b 93,67 zlato priznanje Matjaž Kobal Saša 

Crnobrnič 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Matic Ulaga saksofon 1. b 88,67 srebrno 

priznanje 

Tomaž Nedoh Saša 

Crnobrnič 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Patricija Lisjak solopetje 1. a 92 zlato priznanje Helena Maurič 

J. 

Angelina 

Nanut K. 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Patricija Česnik solopetje 1. b 90,33 zlato priznanje Helena Maurič 

J. 

Angelina 

Nanut K. 

1. do 6. 2. 

2016 

19. regijsko tekmovanje primorske Nina Bužanin solopetje 2. b 85 bronasto 

priznanje 

Helena Maurič 

J. 

Angelina 

Nanut K. 

27. in 28. 

2. 2016 

Mednarodno tekmovanje 

"Davorin Jenko", Beograd 

Jon An Herlič trobenta A 96,4 1. nagrada, 3. 

mesto 

Franci Šavc Saša 

Crnobrnič 

27. in 28. 

2. 2016 

Mednarodno tekmovanje 

"Davorin Jenko", Beograd 

Jaka Lindič trobenta junior 

A 

96 1. nagrada Franci Šavc Saša 

Crnobrnič 

27. in 28. 

2. 2016 

Mednarodno tekmovanje 

"Davorin Jenko", Beograd 

Tine Sotlar trobenta A 92,8 2. nagrada Franci Šavc Saša 

Crnobrnič 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Lara Gašič flavta 1. b 95 zlata plaketa Suzana F. Mitev Snježana 

Pleše Ž. 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Metka Črnugelj flavta 1. b 97 zlata plaketa, 3.  

nagrada 

Suzana F. Mitev Snježana 

Pleše Ž. 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Rebeka Mislej flavta 1. c 85,33 bronasta 

plaketa 

Suzana F. Mitev Snježana 

Pleše Ž. 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Islami Gian Žgur, Katarina 

Černač, Matic Suša, Nejc 

Klun, Aljaž Pranjič, Žan 

Pranjič, Stegel Živa, Tevž 

Gorjanc, Zala Glavač, 

Žiga Klun 

jazz komorna 1 97 zlata plaketa, 1. 

nagrada 

Mitja Tavčar   

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Maj Lipanje klarinet 1. a 87,33 bronasta 

plaketa 

Matjaž Kobal Saša 

Crnobrnič 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

    Blažek  klavir 1. a 89 bronasta 

plaketa 

Saša Crnobrnič   

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Manca Dekleva oboa 1. a 89,67 bronasta 

plaketa 

Jelena Soro Snježana 

Pleše Ž. 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Zala Glavač oboa 1. c 92,33 srebrna plaketa Jelena Soro Snježana 

Pleše Ž. 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Gašper Dujc saksofon 1. a 95 zlata plaketa Tomaž Nedoh Saša 

Crnobrnič 



 

 

datum tekmovanje učenec instrument kat.  točke nagrada mentor korepetitor 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Matija Magajna saksofon 1. a 91 srebrna plaketa Tomaž Nedoh Saša 

Crnobrnič 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Žan Pranjič saksofon 1. b 92,67 srebrna plaketa Matjaž Kobal Saša 

Crnobrnič 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Patricija Lisjak solopetje 1. a 84,67 priznanje za 

udeležbo 

Helena Maurič 

J. 

Angelina 

Nanut K. 

1. do 13. 

3. 2016 

45. državno tekmovanje mladih 

glasbenikov RS 

Patricija Česnik solopetje 1. b 85,67 bronasta 

plaketa 

Helena Maurič 

J. 

Angelina 

Nanut K. 

8.4.2016 Mednarodno tekmovanje Svirel Gašper Rebec tolkala A 97 / Mitja Tavčar Edvard Popit 

8.4.016 Mednarodno tekmovanje Svirel Jan Bebič Kaluža tolkala A 90 / Mitja Tavčar Edvard Popit 

10.4.2016 8. mednarodno 

tekmovanje "Giovani Musicisti - 

Città di Treviso" 

Kaja Mrhar kitara C 92 2. nagrada Martina 

Kocjančič 

  

16.4.2016 Regijsko tekmovanje 

harmonikašev ZPGŠ, Vrhnika 

Eva Dekleva harmonika začetn

iki 

/ zlato priznanje Karmen Krapež   

21.4.2016 13. Mednarodno tekmovanje 

pihalcev, Požarevac 

Žan Pranjič saksofon 1. kat. 97,66 1. nagrada, 1. 

mesto 

Matjaž Kobal Saša 

Crnobrnič 

22.4.2016 13. Mednarodno tekmovanje 

pihalcev, Požarevac 

Maj Lipanje klarinet predka

tegorij

a 

92 druga nagrada Matjaž Kobal Saša 

Crnobrnič 

22.4.2016 13. Mednarodno tekmovanje 

pihalcev, Požarevac 

Nuša Kobal klarinet predka

tegorij

a 

 druga nagrada Matjaž Kobal Saša 

Crnobrnič 

 

 

 



 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA IN IZPOSOJA ŠOLSKIH 

INSTRUMENTOV 
 

Gradivo si lahko uporabniki izposodijo po dogovoru s knjižničarko Mojco Širca Pavčič. 

Knjižnica je dobro založena z notnim gradivom in strokovno literaturo (leksikoni, enciklopedije, 

zgoščenke). Note in strokovno literaturo si lahko izposodijo učenci šole, strokovni in drugi delavci 

šole ter zunanji člani knjižnice. 

 

Učenci si lahko v šoli izposodijo šolske instrumente (godala, trobila, pihala) in vadijo v šoli (po 

dogovoru z učiteljem). 

 

 

IZ ŠOLSKE ZAKONODAJE 
(povzetek iz Zakona o glasbenih šolah in Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole; Uradni list RS, 

št. 44 /2001) 

 

Pravice učencev: 
- obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela; 

- pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja; 

- prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oziroma 

mednarodno tekmovanje; 

- dodatni pouk za zelo nadarjene učence, za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim 

programom; 

- varnost in zaščita pred vsemi oblikami nasilja; 

- zdravo, varno in vzpodbudno delovno okolje; 

- varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

Dolžnosti učencev: 
- redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega 

dela;  

- nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim 

delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi; 

- učenci lahko izven šole nastopajo samo s soglasjem učitelja; 

- varovanje in ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole; 

- upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda; 

- obiskovanje koncertov in javnih nastopov, ki jih organizira šola. 

 

 

Sodelovanje staršev pri pouku, izpitih in nastopih  
(Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, 33 člen): 

- starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok; 

- starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na razrednih in javnih šolskih nastopih 

ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole; 

- starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju izpitov svojih otrok; 

- starši so vabljeni, da se udeležijo roditeljskega sestanka, ki ga šola pripravi septembra 

vsako leto.  



 

 

 

Starši se o delu in napredku otroka lahko pogovorijo na govorilnih urah. Termine zanje učitelji 

vpišejo učencem v glasbene beležke. 

 

 

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti  
(povzetek iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev): 

- učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa; 

- starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku sporočiti vzrok izostanka; 

- odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki, najkasneje v petih dneh 

po prihodu učenca v šolo; 

- če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen. 

Razrednik upošteva tudi opravičilo, ki ga učenec ali starši iz opravičljivih razlogov predložijo 

po izteku petdnevnega roka. 

 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja  
(povzetek iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih 

šolah): 

- znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih; 

- znanje ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, na izpitih pa znanje oceni izpitna komisija; 

- učitelji med šolskim letom seznanjajo starše o uspehu učenca; 

-  starši imajo pravico do vpogleda v izdelke ali ocene svojega otroka; 

- znanje se na predšolski stopnji in v pripravnici ne ocenjuje, na nižji in višji stopnji glasbene 

šole pa je ocenjevanje številčno; 

- na nižji in višji stopnji ob koncu ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti o 

doseženem uspehu učenca pri posameznih predmetih  s številčnimi ocenami v glasbeni 

beležki. 

 

Med šolskim letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Učenec, ki ne 

izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi odloča učiteljski zbor. 

Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če starši ali zakoniti skrbniki ne plačujejo prispevka, 

ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi Svet šole. Učenca, ki se odlikuje s svojim 

znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali ali nagradi. 

 

 

 
 

 

HIŠNI RED GLASBENE ŠOLE POSTOJNA 
 

 

PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD 

 
- Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. 

- Pred učilnicami se učenci obvezno preobujejo v šolske copate.  

- Šolske copate po pouku odnesejo s seboj domov. 

- Po končanem pouku učenci zapustijo šolske prostore in ne motijo pouka in ostalega dela 

šole. 



 

 

POUK 
 

- Učenci morajo k uram pouka prihajati točno. 

- Med poukom je na šolskem hodniku tišina. 

- Vsak izostanek od pouka morajo starši opravičiti (najkasneje v petih dneh po izostanku). 

- Mobilne telefone morajo učenci pred začetkom pouka izključiti. 

 

 

SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE 
 

- Če učenci potrebujejo pomoč ali opazijo nekoga, ki pomoč potrebuje, naj takoj poiščejo 

kateregakoli delavca na šoli. 

- V šoli in okolici šole se vedemo kulturno. 

- V šoli ne skačemo, se ne prerivamo, ne kričimo, ne žalimo. 

- V šolo in okolico šole je prepovedano prinašati cigarete, alkohol in druge opojne snovi. 

- Prepovedano je prinašati in uporabljati pirotehnična sredstva oz. vsakršne nevarne 

predmete. 

- Skrbimo za čistočo in urejenost razredov, šole in okolice. 

 

 

NAMERNO POVZROČANJE ŠKODE 
 

- Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. 

- Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo k pouku, naj učenci ne prinašajo v šolo. 

- Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo 

učitelje. 

- Namerno povzročanje škode na šolskem inventarju in tuji lastnini se kaznuje v skladu s 

Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev. 

- Odškodnino za nastalo škodo na šolski opremi oz. tuji lastnini plača povzročitelj. 

 

 

INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV 

- Oglasna deska 

- Publikacija 

- Pisna obvestila staršem 

- Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše  

- Domača spletna stran šole: www.gspostojna.net 

Učenci so se dolžni vesti do učiteljev, delavcev šole, sošolcev in drugih obiskovalcev šole 

vljudno in spoštljivo. 

 

 

 



 

 

DA BO ŠOLSKO LETO ŠE BOLJ USPEŠNO 

 

1. V razred vedno vstopaj v copatih.  

2. Pri pouku imej redno delovni učbenik – le tako boš lahko pri pouku aktivno sodeloval.  

3. Redno delaj domače naloge. Le učenec(ka), ki z nalogo doma snov utrdi, je uspešen(a).  

Če nalogo pozabiš, ti učitelj naredi zabeležko. Če si marljiv, boš nalogo do prihodnjič naredil 

in učitelj bo zabeležko izbrisal. Če bodo v učiteljevi redovalnici tri zabeležke, bo moral učitelj  

o tem obvestiti tvoje starše, saj tudi s tem dokazuješ svojo prizadevnost in pridnost pri pouku.  

4. Redno obiskuj pouk nauk o glasbi. Če te dalj časa ni pri pouku, se kaj hitro zgodi, da snovi ne 

boš več razumel(a) in pojavile se bodo težave. Svetujemo ti, da tisti teden, ko imaš 

neodložljivo obveznost (tekmovanje, šolsko kolesarjenje, izlet…) prideš k pouku drug termin, saj 

imaš na voljo 3 različne termine ob drugih dnevih (vsi urniki so na voljo na spretni strani šole).  

5. Redno prinašaj opravičila. Če izostaneš zaradi bolezni, takoj naslednjo uro prinesi opravičilo. 

Opravičilo naj starši zapišejo v glasbeno beležko, izostanek pa lahko sporočijo tudi telefonsko 

v tajništvo šole, do 15. ure, ali tvojemu razredniku.  

6. Starši naj glasbeno beležko večkrat pregledajo ter jo ob zaključkih konferenc tudi podpišejo.  

 

Učitelji nauka o glasbi  
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