
GLASBENA ŠOLA RIBNICA 
 

Razpis za vpis novih učencev za šolsko leto 2017 / 2018 
 

Glasbena šola Ribnica vabi vse, ki se nam želite pridružiti na vpis v naslednje programe: 

 

 PROGRAM PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci rojeni v letu 2012 
 

 GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci rojeni v letu 2011 (bodoči učenci  1. razreda osnovne šole). 

Na matični šoli v Ribnici bo organiziran po en razred Predšolske glasbene vzgoje (največ 15 učencev) in 
Glasbene pripravnice (največ 15 učencev).  
V dislociranem oddelku v Velikih Laščah bo možen vpis v en razred Glasbene pripravnice (največ 15 
učencev). 
Za vpis v Predšolsko glasbeno vzgojo in Glasbeno pripravnico ni potrebno opravljati predhodnega preizkusa 
glasbenih sposobnosti.  
Vpis v oba programa bo možen do zapolnitve prostih mest.  Vpisne liste dobite v tajništvu šole v Ribnici  ali 
na spletni strani Ministrstva za šolstvo.  
 

 PROGRAM GLASBA - POSAMEZNI INŠTRUMENTI IN PETJE 
 

Kandidati, ki v letu 2017 dopolnijo 7. leto starosti in starejši (več podatkov o priporočeni starosti in trajanju 

izobraževanja najdete na spletni strani šole www.gs-ribnica.si  v meniju – Vpis - Izobraževalni program). 

Predhodni preizkus glasbenih sposobnosti je obvezen za vse, ki se želijo vključiti v program Glasba. 

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.                                                                                           

Vpis bo možen v naslednje instrumente in petje: 

VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, HARMONIKA, KLARINET, TROBENTA, ROG, POZAVNA, EVFONIJ 

(TENOR, BARITON), TUBA, TOLKALA, SAKSOFON, CITRE, TAMBURICA, FLAVTA, KLAVIR, KITARA, in PETJE. Na 

novo bomo vpisovali tudi inštrument ORGLE (pogoj: opravljeni štirje razredi klavirja). 

Prednost pri vpisu bodo imeli kandidati, ki se bodo vpisali na sledeče inštrumente: harmonika, pozavna, 

evfonij (tenor in bariton), tuba, klarinet, citre, kontrabas ter orgle. Glede na morebitne spremembe 

normativov in standardov s strani MŠŠ, si pridržujemo pravico, da katerega od inštrumentov oz. petja ne 

bomo vpisali. 

Preizkus glasbenih sposobnosti bo potekal v prostorih glasbenih šol v Ribnici in Velikih Laščah po 

sledečem urniku: 

Ribnica  

- torek, 23. 05. 2017 od 17.00 do 19.00 

- sobota, 27. 05. 2017 od 08.00 do 10.00 

- SOLOPETJE – ponedeljek, 29. 05. 2017 od 

18.00 do 19.30 

 

Velike Lašče 

- petek 26. 05. 2017 od 17.00 do 19.00 

Prijavnice boste prejeli in izpolnili neposredno pred preizkusom glasbenih sposobnosti, najdete jih tudi na 

spletni strani Ministrstva za šolstvo. Kandidati bodo obveščeni o rezultatih oz. sprejemu/zavrnitvi  v 

glasbeno šolo v juniju 2017. 

Več podatkov o vsebini vseh razpisanih programov, pogojih za vpis in prispevku staršev najdete na spletni 

strani šole www.gs-ribnica.si 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/glasba/pdf/Vpisni_list.pdf
http://www.gs-ribnica.si/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/glasba/pdf/Prijavnica_vpis_GS.pdf
http://www.gs-ribnica.si/

