
 

 

 

»Sem pevec in peti mi je vse na sveti... Zakaj bi ne pel?« 

(Anton Foerster) 

 

PEVSKI ODDELEK GLASBENE ŠOLE KRANJ  

 

VABI K VPISU NOVIH UČENCEV PETJA 

 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA ZA SPREJEMNI 
PREIZKUS – DO 16. 5.  

NA SPLETNI STRANI GŠ KRANJ:  https://www.gskranj.si/ 

 

Kandidati za vpis bodo po zaključenih prijavah najkasneje do 17. 5. 2021 
prejeli po e-pošti termin in lokacijo opravljanja sprejemnega preizkusa. 
Sprejemni preizkusi bodo potekali med sredo,19. in petkom, 21. 5. 2021 
v popoldanskem času in po potrebi tudi v soboto 22. 5. 2021 dopoldan. 

 

 

 

https://www.gskranj.si/


 

NEKAJ OSNOVNIH INFORMACIJ 

• Na Glasbeni šoli Kranj izvajamo program PETJE, ki ga predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, kar pomeni, da učenci pridobijo znanja predpisana z učnim načrtom ter za 

izkazano znanje konec šolskega leta prejmejo SPRIČEVALO. 

• PROGRAM PETJE traja 6 LET (4 leta NA NIŽJI + 2 leti na VIŠJI STOPNJI) 

• Pouk poteka INDIVIDUALNO 2X 30 min./teden na NIŽJI STOPNJI in 2X 45 min./teden na VIŠJI 

STOPNJI. 

• Poleg pouka imajo učenci po dogovoru tudi KOREPETICIJE S KLAVIRJEM. 

• V okvir pouka sodi zlasti v višjih razredih tudi pouk KOMORNE IGRE (dueti, terceti,…, mešane 

komorne zasedbe, ansambli). 

• Učenci, ki še niso obiskovali glasbene šole imajo 1x tedensko pouk NAUKA O GLASBI, na višji 

stopnji pa SOLFEGGIA. 

• Učenci se udeležujejo DRŽAVNIH in MEDNARODNIH PEVSKIH TEKMOVANJ. 

• Učenci se udeležujejo PEVSKIH SEMINARJEV in MOJSTRSKIH TEČAJEV, ki jih vodijo priznani 

pevski pedagogi in solisti. 

• Učenci obiskujejo KONCERTE in OPERNE predstave. 

• Učenci nastopajo na koncertih v Sloveniji in tujini. 

• Učenci nastopajo solistično ob spremljavi klavirja ali drugega inštrumenta, orkestra, v komorni 

skupini ali v zboru. 

• Učenci se tekom izobraževanja srečajo s skladbami klasičnega pevskega repertoarja vseh 

slogovnih obdobij, kamor sodijo glasbene oblike kot so: SAMOSPEVI, ARIJE IN RECITATIVI IZ 

OPER, OPERET IN ORATORIJEV, MUZIKALI, poleg tega pa se preizkusijo tudi v zvrsteh zabavne 

glasbe kot so: POP, ŠANSON, NARODNO ZABAVNA GLASBA… 

• Učenci se tekom izobraževanja naučijo obvladovati skladbe v tehničnem in muzikalnem smislu 

ter uporabljati svoj glas na pravilen – zdrav način.  

• Številni učenci, ki so se pevsko izobraževali na Glasbeni šoli Kranj, s svojim petjem nadaljujejo 

tudi na SREDNJI in AKADEMSKI stopnji izobraževanja, nekateri prepevajo v ANSAMBLIH in 

GLASBENIH SKUPINAH, ZBORIH, GLEDALIŠČIH, itd. ter na tak način sooblikujejo kulturno 

krajino kranjskega in širšega slovenskega prostora. 

• Ponosni smo na dosedanje delo in se VESELIMO NOVIH IZZIVOV IN DELA S PEVCI, KI ŠE 

PRIHAJAJO. 

ANDREJA NIKA FABIJAN      JANEZ HOSTNIK 


