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POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOL. L. 2020/2021 

 

1. SPLOŠNI PODATKI 

Naslov šole: Glasbena šola Murska Sobota, Cvetkova 2c. 

Glasbeno šolo Murska Sobota je v šol. l. 2020/2021 obiskovalo 505 učencev, od tega jih je pouk 

instrumenta in petja obiskovalo 393, PGV in GP 40 učencev in 72 učencev pouk PP in baleta.  

V tem šolskem letu MIZŠ ni izdalo soglasja za povečanje števila oddelkov, zato je število oddelkov ostalo 
enako kot v lanskem letu, torej 25,72.  
 

2. POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Strokovna zasedba: 

zaposlenih je bilo 39 strokovnih delavcev, od tega 

30 za nedoločen čas, 

7 za določen čas in 

2 po podjemni pogodbi. 

Dve učiteljici sta bili na porodniškem dopustu, dve sta dopust za varstvo in nego otroka koristili v deležu.  

Zaposlenih je bilo 5 tehnično-administrativnih delavcev. 

 

3. PRIDOBITVE DRUGIH POGOJEV 

V šolskem letu 2020/2021 smo opravili naslednja vzdrževalna dela: 

• zamenjava kljuk na vratih učilnic, 

• prevleka označb parkirnih mest na službenem parkirišču, 

• uglaševanje klavirjev in pianinov, 

• servis in vzdrževanje ostalih instrumentov, 

• servis dvigala, 

• servis in pregled detektorjev plina, 

• vzdrževanje računalniške opreme, 

• servis čistilnih in drugih strojev, 

• kontrola in vzdrževanje vodnega bara, 

• pregled senzorjev za plin, 

• servis požarnih loput, 

• servis obtočne črpalke in kotla in 

• servis protipožarnega sistema. 
 

Nabavili smo naslednje instrumente in drugo opremo, ki je bila potrebna za pouk in delo: 

• kontrabas GEWA ¾, 

• tubo MELTON 45-L, 

• kitaro PRUDENCIO SAEZ 138, 

• kitaro YAMAHA, 

• 2 violončela Luthés Paris 1/2, 

• kovček za violončelo, 



• pianino YAMAHA, 

• 3 flavte YAMAHA – skrajšani model, 

• 2 stacionarna računalnika, 

• 5 prenosnih računalnikov,  

• monitor,  

• laserski tiskalnik, 

• kameri POLICETECH, 

• ZOOM prenosni snemalnik, 

• Stroj za ekstrakcijo – čiščenje, 

• pralni stroj GORENJE. 
 

V tem šolskem letu smo prenosne računalnike nabavili še preostale učitelje, ki jih še niso imeli, saj sta 

delo in pouk na daljavo potekala pretežni del šolskega leta (od 19. oktobra 2020 do 22. februarja 2021).  

Dodatna sredstva, ki nam jih je v letu 2021 namenila MOMS za odpravo napak ob novogradnji (10.000 

evrov), smo s soglasjem MOMS namenili za nabavo klavirja za šolsko dvorano. Razpis za javna naročila je 

bil objavljen na portalu za javna naročila.  

Ker je bila nabava klavirja nujna za nemoteno izvajanje nastopov, ki so del rednega učnega procesa, smo 

odpravo napak preložili na naslednje proračunsko leto. Največje med njimi so zamakanje oken in sten 

ter deformacija vrat na učilnicah individualnega pouka.  

V proračunu za leto 2021 je MOMS predvidela sredstva za nadzidavo šole, s katero bi pridobili prostor za 

vaje orkestrov in zborov, ki sedaj potekajo v najetih prostorih v stavbi Muralisti na Cvetkovi ulici 1. 

Lastnik prostorov je Pokrajinski arhiv Maribor, stavba pa je v zelo slabem stanju, saj jo nameravajo pred 

uporabo v celoti obnoviti. V vmesnem času jo uporabljamo mi, saj je glede na lokacijo in velikost 

prostora najbolj primerna za pouk večjih glasbenih skupin. 

Gradbeno dovoljenje za nadzidavo je bilo izdano 11. 6. 2019, ocenjena vrednost investicije je 294.216,49 

evrov (z DDV). Dela naj bi se pričela v jesenskih mesecih. Hkrati je MOMS kandidirala na razpisu MIZŠ za 

sofinanciranje investicij v vzgojno izobraževalnih zavodih v letu 2021, vendar neuspešno.  

Ker je bila v tem šolskem letu ponovno razglašena epidemija COVID-19, smo vzdrževanje in uglaševanje 

klavirjev, pianinov in drugih šolskih instrumentov prilagodili razmeram oziroma potrebam med šolskim 

letom. V času poletnih počitnic so bili pregledani vsi instrumenti in po potrebi dodatno servisirani. 

Šolsko knjižnico smo dopolnili z 118 primerki notnega materiala, strokovnih knjig, publikacij, avdio in 

video posnetkov.  

 

4. FINANCIRANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI IN VIŠINA PRISPEVKA STARŠEV 

Šolo financirajo: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (program osnovnega glasbenega izobraževanja, regres za 

letni dopust, jubilejne nagrade) 

Ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota in občine pogodbene partnerice (materialni stroški vezani 

na prostor in opremo, prevoz na delo in iz dela in regres za prehrano ter drugi stroški za zaposlene po 

kolektivni pogodbi, izobraževanje zaposlenih, investicijsko vzdrževanje) 

Prispevek staršev (materialni stroški, za katere sredstev ne zagotavlja ustanoviteljica, stroški pouka in 

dodatnih dejavnosti) 

Višino prispevka določi Svet šole v soglasju s pristojnim ministrstvom.  

Letni prispevek staršev za materialne stroške od šolskega leta 2019/2020 znaša 290 evrov (PGV in GP 

180 evrov) z možnostjo plačila na devet obrokov.  

Zaradi razglašene epidemije in posledični socialne stiske staršev naših učencev, je v šolskem letu 

2020/21 svet šole s sklepom znižal prispevek staršev za materialne stroške za 25% za mesec november, 

december 2020 in april 2021. 

 



Od šolskega leta 2010/2011 materialne stroške po 82. členu ZOFVI sofinancirajo ustanoviteljica Mestna 

občina Murska Sobota in ostale občine, pogodbene partnerice, katerih občani (otroci) so vključeni v GŠ 

Murska Sobota. Šolski okoliš GŠ Murska Sobota, poleg MOMS zajemajo občine Beltinci, Cankova, Gornji 

Petrovci, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.     

Pogodbe za sofinanciranje materialnih stroškov za leto 2021 so podpisale vse občine v šolskem okolišu. 

Šolo obiskujejo tudi otroci občin izven šolskega okoliša, pogodbe za sofinanciranje dejavnosti v letu 2021 

so podpisale občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Velika Polana in 

Turnišče. Občine Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Odranci in Razkrižje svojih obveznosti ne poravnavajo. 

 

Šola del sredstev pridobiva s prijavo na razpise MOMS. V letu 2021 smo na razpisu za razširjeno 

dejavnost prejeli 1.984 evrov. 

 

5. URESNIČEVANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Vzgojno izobraževalno delo temelji na zakonskih in podzakonskih aktih za glasbene šole. Zaradi 

razglasitve epidemije COVID-19, sta pouk in drugo delo, povezano z izvajanjem vzgojno izobraževalnega 

procesa, od 16. oktobra 2020 do 22. februarja 2021 potekala na daljavo. Ker je bilo že v začetku šolskega 

leta predvideno, da bo šolsko leto potekalo na daljavo, smo z nabavo računalnikov, okrepitvijo 

internetnega omrežja in izdelavo AAI uporabniških računov poskrbeli za pripravo učiteljev, učencev in 

staršev na ponovni, dolgotrajni izziv. Z izobraževanjem smo poskrbeli, da so bili učitelji dobro pripravljeni 

na uporabo spletnih orodij, s katerimi so lahko izvajali pouk, nastope in druge aktivnosti preko spleta. Pri 

prehodu na izvedbo pouka na daljavo in spletnih dogodkih nam je nudil podporo ARNES. Tako smo tudi v 

tem šolskem letu vzpostavili dobre spletne povezave z vsemi učenci, izvajali pouk preko videokonferenc 

pri vseh predmetih in izvedli mnogo spletnih nastopov in koncertov bodisi v živo ali preko posnetkov. 

Vse dogodke smo objavili na naši spletni in FB strani. 

 

S sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport je bilo določeno, da ima šolsko leto 2020/21 le 

eno ocenjevalno obdobje, posledično so morali učenci pridobiti manj ocen, kriteriji so bili prilagojeni 

spremenjenim razmeram. Na koncu šolskega leta so učenci kljub temu opravljali letne izpite, vendar 

ponovno, s prilagojenimi kriteriji. Vsi so bili na koncu šolskega leta uspešni. 

 

Velik del šolskega leta je pouk potekal na daljavo, kljub temu pa smo po vrnitvi v šolske klopi uspeli 

izvesti nekaj aktivnosti v šolski dvorani oziroma na prostem, seveda z upoštevanjem veljavnih higienskih 

ukrepov in navodil NIJZ. Tako smo z omejitvami izvedli tudi zaključno prireditev za učence, ki so zaključili 

glasbeno izobraževanje in se, za razliko od prejšnjega šolskega leta, primerno od njih poslovili.  

 

Nekaj aktivnosti, ki smo jih načrtovali v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2020/21 je zaradi 

omejitev odpadlo, nekaj smo jih ponovno prestavili na naslednje šolsko leto oziroma jih izvedli preko 

spleta.  

Učitelji so v času pouka na daljavo podajali tedenska poročila, ki smo jih posredovali pristojnim in tako 

sledili realizaciji pouka. Pouk v šolskem letu 2020/21 je bil v celoti realiziran. 

 

S starši smo bili ves čas v stiku in dobro sodelovali, saj je bila tudi letos njihova podpora ključna. 

Roditeljske sestanke, govorilne ure in druge pogovore smo izvajali preko videokonferenc, elektronske 

pošte in po telefonu. Osebni razgovori na šoli so bili le izjemoma in po predhodni najavi. Starši so lahko 

svoje pobude in mnenja izrazili preko Sveta staršev in Sveta šole. Menimo, da je sodelovanje s starši 

potekalo zelo dobro, njihova pomoč je bila dobrodošla predvsem pri tehnični podpori in komunikaciji z 

mlajšimi učenci. Tako večjih težav nismo zaznali.  



Starši in učenci so bili o vseh ukrepih in priporočilih seznanjeni preko obvestil na spletni strani šole, 

elektronski pošti in učiteljev. Za varno delo po vrnitvi v šole smo poskrbeli z navodili NIJZ, ki so bila 

izobešena na vidnih mestih, razkuževanjem rok in prostorov, prezračevanjem, varno razdaljo in 

opozarjanjem na upoštevanje pravil.   

Načinu dela smo se prilagodili tudi tako, da smo sestanke in konference učiteljskega zbora izvajali preko 

videokonferenc ali v šolski dvorani, z ustrezno zaščito in medsebojno razdaljo. 

 

Na temo dela na daljavo je bila izvedena tudi letošnja samoevalvacija, ki jo je sprejel svet šole na 9. seji 

dne, 12. marca 2021, ki je potekala v spletnem okolju zoom. Samoevalvacijsko poročilo je objavljeno na 

spletni strani šole. 

 

6. POVEZOVANJE GLASBENE ŠOLE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 

Sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, kulturnimi in drugimi zavodi zaradi epidemije ni potekalo v živo, 

vendar kljub temu zelo uspešno. Učencem osnovnih šol in njihovim učiteljem ter otokom v vrtcih smo 

pripravili predstavitve instrumentov s posnetki, nagovorili smo javnost z mnogimi spletnimi dogodki, 

nekaj smo jih z upoštevanjem ukrepov izvedli tudi v živo. Šolski glasbeni abonma je bil izveden v celoti s 

spletnim predvajanjem v živo, objavili smo 42. Revijo javnih glasbenih šol Pomurja s posnetki, katere 

organizatorica smo že v preteklem šolskem letu bili mi, vendar je bila zaradi epidemije prestavljena na 

letos.  Prav tako s posnetki smo sodelovali na Reviji glasbenih šol SV Slovenije, ki jo vsako leto organizira 

Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru. Več dogodkov je navedenih še v nadaljevanju.  

 

7. URESNIČEVANJE UČNIH NAČRTOV 

Vsak učitelj je načrtoval izvedbo učne snovi v mesečnih in letnih učnih pripravah. Priprave so izdelane za 

učence individualnega in skupinskega pouka. Individualni pouk je potekal pri instrumentih in petju, 

skupinski pa v predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni pripravnici, pri nauku o glasbi, solfeggiu, v plesni 

pripravnici in pri balet. Med skupinske predmete sodijo tudi pihalni, harmonikarski, godalni, kitarski in 

Orffov orkester, mladinski in otroški pevski zbor ter komorne skupine. Pouk skupinskih predmetov je v 

času dela na daljavo potekal s pošiljanjem posnetkov in preko videokonferenc, po vrnitvi v šolo pa z 

upoštevanjem varnostnih ukrepov v večjih učilnicah.   

Realizacijo učnih načrtov in priprav smo preverjali na učiteljskih konferencah, sestankih strokovnih 

aktivov in kolegiju.  

 

8. OCENJEVANJE 

Ocenjevanje v glasbeni šoli je potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v glasbenih šolah (Ur. list RS 83/03, 67/06, 39/16). Na začetku šolskega leta sta 

bili predvideni dve ocenjevalni obdobji kot ju navaja Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (Ur. 

list RS 50/12). S sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport je bila določena sprememba, ki je 

določila le eno ocenjevalno obdobje. Zaradi tega je bilo potrebno pri posameznem predmetu pridobiti 

manj ocen kot je določeno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

v glasbenih šolah. Letni izpiti so potekali brez omejitev, z upoštevanjem razmer in prilagojenih kriterijev.  

Pri letni oceni je učitelj upošteval učenčevo delo med šolskim letom, v času dela na daljavo, oceno 

nastopov, izpitno oceno in druge ocene, ki jih je učenec prejel med šolskim letom.  

Ob koncu ocenjevalnega obdobja so bile ocene učencev obravnavane na ocenjevalni konferenci.  

 

9. IZOBRAŽEVANJE 

Učitelji so se v tem šolskem letu udeležili strokovnih izobraževanj in spopolnjevanj, ki so se v celoti 

izvajala na daljavo. ZRSŠ je izvedel več izobraževanj na temo dela in pouka na daljavo, seznanjal učitelje z 



novimi spletnimi okolji, jim nudil podporo pri pedagoškem delu (preverjanje in ocenjevanje znanja, 

utrjevanje snovi, izvedba nastopov, delo z orkestri, zbori, v plesni pripravnici in baletu, korepetiranje 

itd.). ARNES nam je nudil tehnično podporo in izobraževanja v zvezi z uporabo različnimi spletnih okolij, 

programov, pri izvedbi spletnih koncertov v živo ali s posnetki. Izvedena so bila spletna izobraževanja, ki 

so jih organizirali MIZŠ, posamezne glasbene šole ali strokovni delavci.  

Zaposleni so opravili še obdobna izobraževanja iz varstva pri delu in požarnega varstva. 

 

10. INTERNI IN JAVNI NASTOPI UČENCEV TER DRUGI DOSEŽKI  

Ker je tudi letošnje šolsko leto krepko zaznamovala epidemija koronavirusa in posledični prehod vzgojno 

izobraževalnega dela v celi Sloveniji na daljavo, v začetku šolskega leta načrtovanih dejavnosti nismo 

izvedli na način kot smo ga načrtovali. Ker smo bili tokrat dobro pripravljeni na delo na daljavo in imeli 

izkušnje iz prejšnjega šolskega leta, smo veliko večino dogodkov kljub vsemu izpeljali, tokrat drugače kot 

sicer. Ves pouk je potekal na daljavo nemoteno, zato smo lahko dogodke snemali in jih predvajali na 

šolskem you tube kanalu in FB strani. Odpadlo je le nekaj dogodkov, ki pa jih zaradi omejitvenih ukrepov 

ni bilo mogoče izpeljati. Tako je odpadel Koncert orkestrov in zborov (delovali le v manjših zasedbah), na 

koncu šolskega leta so bili objavljeni posnetki posameznega orkestra in zbora. Ker je bila lansko šolsko 

leto odpovedana 42. revija javnih glasbenih šol Pomurja, katere organizatorka je bila naša šola, smo jo 

leto vseeno izpeljali, vendar s posnetki. Prav tako online je bila izvedena Revija glasbenih šol SV 

Slovenije, ki jo vsako leto organizira Konservatorij Maribor. Odpovedane so bile revija pihalnih orkestrov 

v Šentjurju, revija godalnih orkestrov v Postojni, Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih 

zborov ter Promenadni koncert v Lendavi. Baletno produkcijo, Koncert PGV, GP in Orffa ter Koncert 

komornih skupin smo objavili online. Predvideno je bil gostovanje učencev in učiteljev iz Glasbene šole 

Simon Mayr iz Ingolstadta. Žal tudi letos tega nismo mogli izpeljati, saj razmere niso dovoljevale izvedbe 

koncertov z občinstvom in združevanje večjega števila ljudi. Prav tako učenci nemške šole ne bi mogli 

prenočiti pri družinah naših učencev in družiti, kar je, poleg skupnega koncerta, namen sodelovanja. 

Že drugo šolsko leto je bil odpovedan 2. soboški festival, Dan odprtih vrat v Maximusu pa smo 

nadomestili z Dnevom odprtih oken, ki je bil izjemno dobro medijsko podprt in nam pomagal, v času 

preizkusov glasbene nadarjenosti za novince, predstaviti našo dejavnost širši javnosti. Posnetke 

predstavitev vseh instrumentov in programov smo objavili na spletni strani ter na ta način skušali 

pomagati novincem pri izbiri instrumenta/programa. Povezani smo bili tudi z osnovnimi šolami in vrtci, 

kjer smo, z upoštevanjem ukrepov, prav tako uspeli s predstavitvami. Šolski glasbeni abonma je bil v 

celoti izveden, razen učiteljskega koncerta so bili ostali preko predvajanja v živo. Nekaj učencev se je 

udeležilo online tekmovanj in bili so zelo uspešni. V mesecu juliju je bil izveden Glasbeni tabor Glasbene 

mladine Slovenije in v avgustu Parnasova poletna šola za violončelo. Razredni, interni in javni nastopi so 

bili izvedeni online, v živo ali s posnetki. Redno smo objavljali tudi posamezne posnetke učencev. V 

decembrskem času je ZRSŠ organiziral koncerte učencev slovenskih glasbenih šol, na katerem smo se 

uspešno predstavili.   

Bili smo organizatorji tekmovanja TEMSIG za disciplini harfa in citre, ki se je junija odvijalo na naši šoli. 

Javnih nastopov tekmovalcev javnih glasbenih šol Pomurja na TEMSIG-u, ki smo jih načrtovali na 

posamezni šoli, letos nismo izvedli. 

ODDELEK ZA KLAVIR 

Učenci klavirja so nastopili na internih in javnih nastopih, tekmovali in se predstavili na Koncertu za 

zabavo. 

ODDELEK ZA HARMONIKO 

Učenci oddelka za harmoniko bo bili dejavni na internih in javnih nastopih, ki so se izvajali online in na 

koncu šolskega leta v živo (Sv. Jurij, Grad, Kuzma). Sodelovali so v harmonikarskem orkestru. 

 



ODDELEK ZA KITARO 

Učenci kitare so sodelovali v kitarskem orkestru ter nastopili na internih in javnih nastopih. 

ODDELEK ZA GODALA 

Učenci violine, violončela in kontrabasa so izvedli razredne in interne nastope, sodelovali na javnih 

koncertih dislociranih oddelkov, Dnevu odprtih oken, Novoletnih koncertih, Koncertu komornih skupin, 

Pop rock večeru, pri predstavitvah instrumentov in objavi glasbenih voščil. Dva učenca violončela sta 

izvedla samostojni zaključni koncert. Godalni orkester je na koncu šolskega leta objavil posnetka dveh 

skladb.  

Šest učencev se je udeležilo Parnasove poletne šole za violončelo, ki jo je vodila Zdenka Kristl Marinič in 

se je odvijala avgusta na naši šoli. Ob zaključku so nastopili na zaključnem koncertu. 

ODDELEK ZA PIHALA 

Učenci kljunaste flavte, flavte, klarineta in saksofona so nastopili na internih in javnih nastopih, 

sodelovali v pihalnem orkestru, orkestru flavt in komornih skupinah. Med drugim so nastopili na Dnevu 

odprtih vrat, Novoletnih koncertih, Koncertu komornih skupin, dislociranih oddelkov in drugih javnih 

koncertih. Posnetki njihovih koncertov in posameznih nastopov so bili objavljeni na šolskem you tube 

kanalu in FB-ju. Dve učenki flavte sta ob zaključku svojega glasbenega izobraževanja izvedli samostojni 

recital. Pihalni orkester tudi po vrnitvi v šolo, zaradi omejitev ni imel skupnih vaj, izvajali so le vaje v 

sekcijah.  

ODDELEK ZA TROBILA, TOLKALA IN PETJE 

Učenci trobil so se poleg razrednih in internih nastopov predstavili na 42. Reviji javnih glasbenih šol 

Pomurja, novoletnih koncertih, Koncertu komornih skupin, Dnevu odprtih oken, Pop rock večeru. 

Pripravili so predstavitve instrumentov in sodelovali v pihalnem orkestru. 

Tolkalisti so sodelovali v pihalnem orkestru, komornih skupinah in zboru. Nastopili so na novoletnih 

koncertih, oddelčnih koncertih, Dnevu odprtih oken, Koncertu komornih skupin in drugih javnih 

nastopih. Izvedli so spletno delavnico s profesorjem Borisom Bunjacem.   

Učenci pevskega oddelka so nastopili na spletnih razrednih, internih in javnih koncertih. Med njimi na 

42. Reviji javnih glasbenih šol Pomurja, Koncertu komornih skupin in izvedli spletni koncert samospevov 

Roberta Franza.  

ODDELEK ZA PGV, GP, NGL in SOLFEGGIO 

Pouk učencev je v tem šolskem letu najdlje na daljavo, kar je zahtevalo posebne strokovne, pedagoške in 

tehnične prilagoditve. Posebej pri najmlajših učencih je bilo delo zelo zahtevno, predvsem z vidika 

motivacije. Kljub temu so vsi uspešno zaključili program oziroma razred. 

Učenci nauka o glasbi so skozi šolsko leto sodelovali v kvizu Glasbenik meseca in na koncu šolskega leta 

najboljši prejeli listino Glasbenika leta. Učenci PGV in GP so nastopili na spletnih nastopih kot so 

Materinski dan (Tišina), oddelčni nastop v Sv. Juriju, Koncert PGV, GP in Orffa ter na koncu šolskega leta 

v živo (Sv. Jurij, Grad, Kuzma). Pripravili so spletno predstavitev programov. Koncerte šolskega 

glasbenega abonmaja so učenci lahko spremljali na spletu in svoje vtise zapisovali v Abonmajsko knjižico, 

ki so jo na koncu šolskega leta oddali in bili za poslušanje nagrajeni. 

ŠOLSKI ORKESTRI IN ZBORI 

Godalni, harmonikarski in kitarski orkester so ob koncu šolskega leta pripravili in objavili posnetek iz 

šolske dvorane. Ker so se po epidemiji v šolo vrnili zelo pozno in pod strogimi pogoji, Koncerta orkestrov 

in zborov ni bilo mogoče izvesti. 

Pihalni orkester je v času dela na daljavo posnel dve skladbi, vodja orkestra je posnetek objavil na 

šolskem you tube kanalu. Sodeloval je še na Reviji glasbenih šol SV Slovenije in se predvajal na Podelitvi 

zaključnih spričeval.   

Otroški pevski zbor, v katerega so učenci vključeni prostovoljno, je letos posnel glasbeno pravljico Rdeča 

kapica. Projekt je bil organizacijsko, izvedbeno in tehnično zelo zahteven, vendar je v celoti odlično 



uspel. Zborovodkinja je projekt vodila od ideje, strokovnega vodstva in izdelave scene do montaže in 

končne tehnične izvedbe posnetka za objavo.  

Mladinski pevski zbor je posnel dve skladbi, ki sta bili objavljeni na naših spletnih kanalih. 

Orffovi skupini sta sodelovala na Koncertu PGV, GP in Orffa, Koncertu komornih skupin ter drugih 

spletnih nastopih. 

ODDELEK ZA PLES 

Pouk in priprava na baletno produkcijo sta bila v letu dela na daljavo zelo težka, bile so potrebne 

posebne prilagoditve, še posebej za mlajše učenke. Ključna pri vsem delu sta bila motivacija in dobro 

sodelovanje s starši. Le s skupnimi močmi smo lahko dosegli uspeh učenk na letnih izpitih in nastopih. 

Posamezni nastopi učenk so bili skozi šolsko leto objavljeni na spletnih straneh šole, junija je bila 

uspešno posneta in objavljena še Baletna produkcija. Pripravili so tudi spletno predstavitev plesnega 

programa. 

DISLOCIRANI ODDELKI 

Učenci dislociranega oddelka Sv. Jurij so nastopili na spletnih razrednih nastopih, koncertu Veselo v 

pomladne dni, Koncertu PGV, GP in Orffa, Koncertu komornih skupin in se na koncu šolskega leta 

predstavili na koncertih v živo v Sv. Juriju, na Gradu in Kuzmi.  

Učenci dislociranega oddelka Tišina so se med drugim predstavili na Koncertu ob materinskem dnevu in 

pripravili predstavitveni film. Sodelovali in nastopili so tudi v okviru kulturnih prireditev na OŠ Tišina. 

Na dislociranem oddelku Puconci so se učenci predstavili na razrednih nastopi, v predstavitvenem filmu 

in sodelovali v okviru prireditev OŠ Puconci.  

 

Učenci so sodelovali še na mnogih koncertih in prireditvah v organizaciji šole ali drugih ter se udeležili  

tekmovanj, kjer so dosegli velike uspehe. Podrobni podatki o nastopih in dosežkih tekmovalcev so 

navedeni v prilogi k Zaključnemu poročilu za šol. l. 2020/21.  

 

DRUGO 

V spletni obliki je izšla 22. številka šolskega glasila Tonka, glavna urednica je bila Tjaša Cigut. 

 

Vsi učenci so šolsko leto končali uspešno. Nižjo stopnjo osnovnega glasbenega izobraževanja jih je 

zaključilo 43, od tega 34 program Glasba in 9 program Ples. Višjo stopnjo jih je zaključilo 22, od tega 13 

program Glasba in 9 program Ples.  

 

V letošnjem šolskem letu se je večina naših dogodkov in koncertov preselila na splet in potrebnega je 

bilo veliko dela in znanja, da smo lahko tako uspešno in nenehno objavljali nastope učencev. Veliko 

učiteljev se je v tem času lotilo izzivov dela z različnimi glasbenimi programi in spletnimi okolji, ter se na 

lastno iniciativo samoizobraževalo. Pridobili so odlična znanja in spretnosti za izdelavo glasbeno scenskih 

posnetkov in brez zadržkov pomagali kolegom, ki pri tem niso bili tako vešči. Svetovali so pri nabavi 

tehnične opreme, pomagali pri snemanju, montaži in objavah spletnih dogodkov. Posebej veliko časa in 

znanja je v obdelavo in objavo posnetkov vložil vodja pihalnega orkestra in knjižničar Boštjan Lašič ter s 

tem pripomogel k promociji cele šole. Tudi to je v veliki meri pripomoglo, da smo v času strogih ukrepov 

in ne zmožnosti predstavitev instrumentov na osnovnih šolah in v vrtcih v živo, imeli tako velik interes 

novincev za vpis v prihodnje šolsko leto.  

 

11. TEKMOVANJA 

V šolskem letu 2020/2021 so potekala internetna in druga tekmovanja, katerih so se udeležili tudi naši 

učenci in dosegli lepe uspehe.  

Tekmovali so na naslednjih tekmovanjih:  



- 8. Mednarodno pevsko tekmovanje Lav Mirski (internetno tekmovanje) 
- PaMusFlow Global Music Competition (internetno tekmovanje) 
- Mednarodno spletno tekmovanje Glasbena čipka iz Idrije 
- IV. Sirmium Music Fest (internetno tekmovanje) 
- 50. tekmovanje TEMSIG 
- Dnevi kitare 2021 
- 10. mednarodno tekmovanje Ivan Rijavec (internetno tekmovanje) 

 
Seznam tekmovalcev, mentorjev in dosežkov je priloga k Zaključnemu poročilu za šol. l. 2020/21. 

 

12. ŠTEVILO ODDELKOV 

Glasbena šola je v šol. l. 2020/2021 imela vključenih 505 učencev (25,72 oddelkov).  

Pouk izvajamo še na dislociranih oddelkih in sicer od šolskega leta 2014/15 v Sv. Juriju, od šolskega leta 

2017/18 pa še v Puconcih in na Tišini. Oddelek Sv. Jurij je v šol. l. 2020/21 obiskovalo 74 učencev, 

oddelek Puconci 21 učencev in oddelek Tišina 23 učencev. Pouk oddelkov se odvija na OŠ Sveti Jurij, OŠ 

Puconci in OŠ Tišina. Večino šolskega leta 2020/21 pa je potekal na daljavo. 

Prispevek staršev za materialne stroške od 1. 9. 2019 znaša 290 evrov letno (starši so letni znesek plačali 

v 9-ih mesečnih obrokih). Zaradi korona krize smo staršem, s sklepom Sveta zavoda, znižali prispevek za 

materialne stroške za mesec november in december 2020 ter april 2021 za 25 %.  

Na splošno je zelo pomembno, da smo kot javna glasbena dostopni za vse glasbeno nadarjene otroke, ki 

si želijo glasbenega izobraževanja in tudi v času krize ohranjamo učence. Otroci in mladina imajo tako 

možnost vključevanja k dodatni dejavnosti, ki jim zapolni prosti čas in jim nudi možnosti intelektualnega, 

ustvarjalnega in duhovnega razvoja. Prav to je bilo v času pouka na daljavo še kako pomembno.  

 

Ravnateljica je v šolskem letu opravila vrsto hospitacij pri pouku in na nastopih. Ker je pouk v šolskem 

letu potekal na daljavo, je bilo večina hospitacij opravljenih pri spletnih nastopih in ogledih posnetkov. 

Podrobnosti so navedene v prilogi.  

 

13. AKTIVNOSTI IZVEN REDNEGA PROGRAMA GLASBENE ŠOLE 

Na Glasbeni šoli Murska Sobota poleg obveznih osnovnih vsebin izvajamo tudi dodatne vsebine, ki 

učencem nudijo celovitejši glasbeni razvoj in dodatno plemenitijo kulturno življenje v okolju. Izvedba 

dodatnih vsebin je odvisna od finančnih sredstev, ki jih v večini pridobivamo preko razpisov MOMS.  

Tudi to šolsko leto je zaznamovala epidemija COVID-19, zato je bilo večina dodatnih dejavnosti 

preusmerjenih na splet. Veseli smo, da smo tudi enajsto sezono šolskega glasbenega abonmaja uspeli 

izvesti z vsemi glasbenimi imetniki kot smo načrtovali v Letnem delovnem načrtu. Koncerti so potekali v 

živo preko streaminga. Decembra 2020 smo sodelovali na spletnem koncertu, ki ga je organiziral ZRSŠ v 

živo in s posnetki. Namesto koncerta orkestrov in zborov je vsak od njih objavil posnetek programa, ki ga 

je pripravil skozi šolsko leto pri pouku na daljavo. Sodelovali smo z Glasbeno mladino Slovenije, ki je 

uspela izvesti poletni tabor na naši šoli. Pri dejavnostih v živo in na daljavo smo sodelovali še z 

Akademijo za glasbo v Ljubljani, Konservatorijem za glasbo in balet v Ljubljani ter drugimi glasbeniki.  

V oddelkih nauka o glasbi je skozi šolsko leto potekal kviz Glasbenik meseca. Kviz se je zaključil z izbiro 

glasbenikov leta, katerim smo na koncu šolskega leta podelili posebne listine.  

Žal si učenci od 3. razreda NGL in baletniki v tem šolskem letu niso ogledali predstave v eni od 

koncertnih ustanov. Epidemiološka situacija tega ni dovoljevala. 

 

Murska Sobota, 31. avgust 2021 

            Ravnateljica: 

               Erna Lukač 



NASTOPI UČENCEV GLASBENE ŠOLE MURSKA SOBOTA 
ŠOL. LETO 2020/21 
 
Št. nastopov: 130 
Št. nastopajočih: 1862 
 
Javni nastopi v organizaciji GŠ 
Št. nastopov: 31 
Št. nastopajočih: 800 
 
Št. Datum Naziv nastopa 

1. Četrtek, 22. 10. 2020 1. koncert šolskega abonmaja - XXIV. koncert učiteljev 

2. Četrtek, 26. 11. 2020 2. koncert šolskega abonmaja - Trio Brio 

3. Ponedeljek, 21. 12. 2020 Božično - novoletno voščilo Sv. Jurij 

4. Torek, 22. 12. 2020 Novoletni koncert na daljavo 

5. Torek, 12. 1. 2021 3. koncert šolskega abonmaja - Belebend 

6. Ponedeljek, 1. 3. 2021 5. koncert šolskega abonmaja - ChitAria 

7. Sreda, 10. 3. 2021 Objava facebook (Ritlop) 

8. Četrtek, 18. 3. 2021 Nastop Mladinskega zbora 

9. Petek, 19. 3. 2021 Nastop učencev s posnetki (Lekić) 

10. Ponedeljek, 22. 3. 2021 Nastop učencev dislociranega oddelka Tišina ob materinskem 
prazniku 

11. Ponedeljek, 22. 3. 2021 Objava videoposnetka na fb-ju GŠ MS (E. Azzeh) 

12. Torek, 23. 3. 2021 4. koncert šolskega abonmaja - Andrej Zupan, klarinet in Tadej Horvat, 
klavir 

13. Petek, 26. 3. 2021 Nastopi učencev violine iz razreda Polone Lekić preko videoposnetkov 
na Facebooku 

14. Torek, 30. 3. 2021 Glasbena predstava OPZ Rdeča kapica 

15. Sreda, 31. 3. 2021 Nastop dislociranega oddelka Sv. Jurij 

16. Sreda, 5. 5. 2021 Predstavitev klavirja - Youtube kanal 

17. Torek, 11. 5. 2021 Koncert PGV, GP in Orffove skupine 

18. Sreda, 12. 5. 2021 Glasba za zabavo 

19. Petek, 14. 5. 2021 Nastop na Slovenski ulici ob dnevu odprtih oken 

20. Petek, 14. 5. 2021 Dan odprtih oken 

21. Ponedeljek, 17. 5. 2021 Nastop Mladinskega zbora 

22. Sreda, 19. 5. 2021 6. koncert šolskega abonmaja - Lara Hrastnik, harfa 

23. Četrtek, 20. 5. 2021 Nastop učenk flavte (H. Taškov) 

24. Petek, 21. 5. 2021 Koncert komornih skupin 

25. Ponedeljek, 7. 6. 2021 Pop Rock Večer 

26. Sreda, 9. 6. 2021 Koncert Grad (dislocirani oddelek Sv. Jurij) 

27. Petek, 11. 6. 2021 Zaključni koncert učencev dislociranega oddelka Sv. Jurij v Sv. Juriju 

28. Četrtek, 17. 6. 2021 Baletna produkcija 

29. Petek, 18. 6. 2021 Recital Lare Lutar in Saše Pitz Varga, gostja Tina Pitz Varga 

30. Ponedeljek, 21. 6. 2021 Zaključni koncert učencev violončela Katarine Vodopivec in Martina 
Norčiča 

31. Torek, 22. 6. 2021 Koncert Kuzma (učenci dislociranega oddelka Sv. Jurij) 

 
Regionalne in republiške revije 
Št. nastopov: 3 



Št. nastopajočih: 104 
 
Št. Datum Naziv nastopa 

1. Nedelja, 7. 2. 2021 Revija glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja 

2. Ponedeljek, 8. 2. 2021 Revija glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja 

3. Četrtek, 25. 3. 2021 42. revija javnih glasbenih šol Pomurja 

 
Interni nastopi 
Št. nastopov: 8 
Št. nastopajočih: 121 
 
Št. Datum Naziv nastopa 

1. Četrtek, 8. 10. 2020 Interna produkcija 

2. Četrtek, 15. 10. 2020 Interna produkcija 

3. Četrtek, 10. 12. 2020 Decembrski nastop komorna igra (Dajčman) 

4. Torek, 16. 2. 2021 Pustni nastop (Dajčman) 

5 Četrtek, 25. 2. 2021 Interna produkcija 

6 Sreda, 5. 5. 2021 Nastop (H. Taškov) 

7 Petek, 11. 6. 2021 Objava posnetkov godalnega orkestra na Youtube in FB 

8 Petek, 11. 6. 2021 Nastop flavtistk (H. Taškov) 

 
Razredne produkcije 
Št. nastopov: 55 
Št. nastopajočih: 755 
 
Št. Datum Naziv nastopa Organizatorji 

1. Petek, 9. 10. 2020 Razredni nastop Heric Taškov Felicita 

2. Ponedeljek, 23. 11. 2020 Razredni nastopu učencev Boštjana Lašiča Lašič Boštjan 

3. Torek, 24. 11. 2020 Razredni nastop kitaristov " Igrajmo se :) " Marjanović Kristina 

4. Četrtek, 26. 11. 2020 Razredni nastop učencev Jasmine Dajčman Dajčman Jasmina 

5. Torek, 15. 12. 2020 Online razredni nastop Stojanović Dušan 

6. Četrtek, 17. 12. 2020 Razredni nastop učencev kljunaste flavte in 
saksofona 

Fekonja Sašo 

7. Petek, 18. 12. 2020 Razredni nastop za razredno rožo g. Ludvika 
Celinko 

Stojnšek Jana 

8. Torek, 22. 12. 2020 Razredni nastop Mirjam Mah Pintarič Mah Pintarič Mirjam 

9. Torek, 22. 12. 2020 Razredni nastop učencev Anne Sárkány Sarkany Anna 

10. Sreda, 23. 12. 2020 Praznični pozdrav Heric Taškov Felicita 

11. Četrtek, 24. 12. 2020 Božiček na obisku Marjanović Kristina 

12. Sreda, 13. 1. 2021 Razredni nastop učencev Snežane Mitić Mitić Snežana 

13. Četrtek, 14. 1. 2021 Razredni nastop učencev Milorada Ružića Ružić Milorad 

14. Torek, 26. 1. 2021 Razredna produkcija učencev Edite Azzeh Azzeh Edita 

15. Sreda, 10. 3. 2021 Razredna produkcija Kous Olga 

16. Sreda, 17. 3. 2021 Razredna produkcija Ritlop Željko 

17. Petek, 19. 3. 2021 Večer samospevov Roberta Franza Bratina Gabriela 

18. Ponedeljek, 29. 3. 2021 Razredni nastop učencev violončela Azzeh Samir 

19. Torek, 30. 3. 2021 Razredna produkcija na daljavo preko zooma Kunova Yuliya 

20. Četrtek, 1. 4. 2021 Razredni nastop kitaristov Marjanović Kristina 

21. Četrtek, 1. 4. 2021 Razredna produkcija Danijela Matkovića Matković Danijel 



Št. Datum Naziv nastopa Organizatorji 

22. Petek, 9. 4. 2021 Razredni nastop učencev flavte Milković Diana 

23. Petek, 9. 4. 2021 Razredna produkcija Čolović Lazar 

24. Ponedeljek, 12. 4. 2021 Razredni nastop učencev Boštjana Lašiča Lašič Boštjan 

25. Sreda, 14. 4. 2021 Razredni nastop učencev violine iz razreda 
Polone Lekić 

Lekić Polona 

26. Sreda, 21. 4. 2021 Razredna produkcija učencev saksofona Dajčman Jasmina 

27. Četrtek, 13. 5. 2021 Razredni nastop učencev iz razreda Mihaila 
Petrova 

Petrov Mihail 

28. Petek, 14. 5. 2021 Spletni razredni koncert Šantek Predrag 

29. Ponedeljek, 17. 5. 2021 Razredni nastop učencev flavte iz razreda Žane 
Sobočan 

Sobočan Žana 

30. Torek, 18. 5. 2021 Nastop učencev flavte Popović Marija 

31. Torek, 18. 5. 2021 Nastop kitaristov Budna Simon 

32. Petek, 21. 5. 2021 Razredni nastop učencev nizkih trobil mentorja 
Marka Slaviča 

Slavič Marko 

33. Torek, 25. 5. 2021 Razredni nastop učencev Amadeja Herzoga Herzog Amadej 

34. Petek, 28. 5. 2021 Razredni nastop učencev klavirja Stojanović Tijana 

35. Petek, 28. 5. 2021 Koncert učencev oddelka za petje Bratina Gabriela 

36. Petek, 28. 5. 2021 Razredni nastop učitelja Dušana Stojanovića Stojanović Dušan 

37. Ponedeljek, 31. 5. 2021 Razredni nastop učencev saksofona Fekonja Sašo 

38. Ponedeljek, 31. 5. 2021 Razredni nastop učencev Milorada Ružića Ružić Milorad 

39. Četrtek, 3. 6. 2021 Interni razredni nastop učencev violine iz 
razreda Dore Rakar Hrastnik 

Rakar Hrastnik Dora 

40. Četrtek, 3. 6. 2021 2. razredna produkcija učencev violine iz 
razreda Polone Lekić 

Lekić Polona 

41. Petek, 4. 6. 2021 Nastop učencev flavte Popović Marija,  
Sobočan Žana 

42. Petek, 4. 6. 2021 Razredni nastop učencev klavirja Jane Stojnšek Stojnšek Jana 

43. Petek, 4. 6. 2021 Nastop učencev violončela in kontrabasa Božić Špoljar Saša, 
Sečkar Laura 

44. Torek, 8. 6. 2021 Razredna produkcija učencev mentorice 
Snežane Mitić 

Mitić Snežana 

45. Torek, 8. 6. 2021 Razredni nastop učencev Anne Sárkány Sarkany Anna 

46. Sreda, 9. 6. 2021 Razredna produkcija Danijela Matkovića Matković Danijel 

47. Sreda, 9. 6. 2021 Razredna produkcija učencev Željka Ritlopa Ritlop Željko 

48. Četrtek, 10. 6. 2021 Razredni interni nastop Petrov Mihail 

49. Četrtek, 10. 6. 2021 Razredni nastop učencev Olge Kous Kous Olga 

50. Petek, 11. 6. 2021 Nastop učencev klavirja Kunova Yuliya 

51. Petek, 11. 6. 2021 Razredna produkcija tolkal Čolović Lazar 

52. Sreda, 16. 6. 2021 Razredni interni nastop učencev kitare Azzeh Edita 

53. Četrtek, 17. 6. 2021 Razredna produkcija učencev Amadeja 
Herzoga, oddelek Tišina 

Herzog Amadej 

54. Ponedeljek, 21. 6. 2021 Razredna produkcija učencev Amadeja 
Herzoga, oddelek Sv. Jurij 

Herzog Amadej 

55. Sreda, 23. 6. 2021 Interni nastop med učenci Šantek Predrag 

 
Zunajšolski nastopi - Javni nastopi v sodelovanju z drugimi 
Št. nastopov: 33 
Št. nastopajočih: 82 
 



Št. Datum Naziv nastopa Lokacija 

1. Petek, 11. 9. 2020 Predstavitev saksofona (1.,2.,3. razred) OŠ Bogojina 

2. Petek, 11. 9. 2020 Predstavitev klarineta OŠ Puconci 

3. Petek, 11. 9. 2020 Predstavitev instrumentov OŠ 1 

4. Torek, 15. 9. 2020 Predstavitev instrumentov OŠ 2 

5. Torek, 15. 9. 2020 Predstavitev trobente OŠ Gederovci 

6. Sreda, 16. 9. 2020 Predstavitev instrumentov OŠ 3 

7. Torek, 15. 12. 2020 Nastop za razred OŠ 3 na daljavo 

8. Torek, 15. 12. 2020 Spletni koncert Glasbene šole Murska Sobota v 
sodelovanju Zavoda RS za šolstvo, Zveze slovenskih 
glasbenih šol, Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport ter Arnesa  

ZOOM 

9. Sobota, 19. 12. 2020 Devetdnevnica Cerkev Bakovci 

10. Ponedeljek, 21. 12. 2020 Nastop učencev za Davčno upravo Murska Sobota Na daljavo 

11. Sreda, 23. 12. 2020 Koncert učencev OŠ Odranci Na daljavo 

12. Četrtek, 24. 12. 2020 Novoletna proslava - zoom OŠ Gornji Petrovci 

13. Četrtek, 24. 12. 2020 Božični večer (Dajčman) Youtube 

14. Četrtek, 24. 12. 2020 Novoletna proslava OŠ Tišina Posnetki 

15. Nedelja, 10. 1. 2021 Evangeličansko bogoslužje - RTV prenos Evangeličansk 
cerkev Murska 
Sobota 

16. Petek, 5. 2. 2021 Proslava ob kulturnem prazniku - videoposnetki OŠ Gornji Petrovci 

17. Petek, 5. 2. 2021 Proslava ob kulturnem prazniku - videoposnetki OŠ Tišina 

18. Petek, 5. 2. 2021 Proslava ob kulturnem prazniku OŠ Sv. Jurij - 
Videoposnetki 

19. Petek, 5. 2. 2021 Proslava ob kulturnem prazniku - OŠ Bakovci OŠ - Bakovci 
(videoposnetki) 

20. Petek, 5. 2. 2021 Proslava ob kulturnem prazniku Videoposnetki - OŠ 
Puconci 

21. Petek, 5. 2. 2021 Video nastop ob kulturnem prazniku Lucija Kastelic Facebook 

22. Torek, 23. 3. 2021 Nastop OŠ Gederovci OŠ Gederovci 

23. Sreda, 24. 3. 2021 Materinski dan v Martjancih, nastop preko video 
prenosa 

Martjanci 

24. Petek, 7. 5. 2021 Nastop v Ocinjah Otovci, Spomenik 
padlim ruskim 
vojakom 

25. Nedelja, 9. 5. 2021 Materinska nedelja v Bodoncih Bodonci 

26. Četrtek, 27. 5. 2021 Predstavitev inštrumentov Puconci Puconci 

27. Četrtek, 3. 6. 2021 Otvoritev trgovine Spar Slovenska ulica 
Murska Sobota 

28. Četrtek, 10. 6. 2021 Nastop v OŠ Gederovci OŠ Gederovci 

29. Torek, 15. 6. 2021 Nastop na Žogariji Murska Sobota 

30. Ponedeljek, 21. 6. 2021 Nastop ob svetovnem dnevu glasbe Slovenska ulica, MS 

31. Četrtek, 24. 6. 2021 Občinska proslava Rogašovci Rogašovci 

32. Četrtek, 1. 7. 2021 Predaja olimpijske bakle Rogašovci 

33. Petek, 20. 8. 2021 Nastop udeležencev 26. Parnasove poletne šole za 
violončelo 

GŠ Murska Sobota 

 
Sodelovanje z ustanovami, lokalnimi skupnostmi, društvi in zavodi: 

1. MOMS 
2. GŠ Gornja Radgona 
3. GŠ Lendava 
4. GŠ Ljutomer 
5. KGB Maribor 
6. Občina Grad 



7. Občina Kuzma 
8. Občina Rogašovci 
9. OŠ Bakovci 
10. OŠ Bogojina 
11. OŠ Gornji Petrovci 
12. OŠ I MS 
13. OŠ II MS 
14. OŠ III MS 
15. OŠ Kuzma 
16. OŠ Odranci 
17. OŠ Puconci 
18. OŠ Sv. Jurij 
19. OŠ Tišina  
20. POŠ Gederovci 
21. Vrtci našega šolskega okoliša 
22. KS Bodonci 
23. KS Mačkovci 
24. KS Martjanci 
25. Arnes 
26. Cerkev Bakovci 
27. Davčna uprava MS 
28. Evangeličanska cerkev MS 
29. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
30. Policijska postaja MS 
31. Trgovina Spar 
32. Zavod RS za šolstvo 
33. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 
34. ZSGŠ 

 
Sodelovanje z glasbeniki: 

1. TRIO BRIO: Maša Kuhar – flavta, Sara Mitić – violina in Sara Köveš – klavir 
2. GODALNI KVARTET BÊLEBEND 

Jerica Kozole in Beti Bratina – violini, Mojca Trilar – viola in Jaka Trilar – violončelo 
3. Andrej Zupan – klarinet in Tadej Horvat – klavir 
4. DUO CHITARIA: Astrid Kukovič – oboa in Maja Vrbnjak – klasična kitara 
5. Lara Hrastnik – harfa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEKMOVALCI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 

 
Gabriela Bratina 
KATJA HUBER, petje 
8. mednarodno pevsko tekmovanje Lav Mirski 2020 (internetno tekmovanje) 
94,66 točk, 1. nagrada, 3. mesto 
Korepetitor: Predrag Šantek 
 
Jasmina Dajčman 
SARA NOVAK VOLMUT, saksofon 
PaMusFlow Global Music Competition (internetno tekmovanje) 
86,67 točk, 2. nagrada 
 
Sašo Fekonja 
ZARA LEA TOTH, saksofon 
IV. Sirmium Music Fest (internetno tekmovanje) 
100,00 točk, 1. nagrada, 1. mesto 
Korepetitorka: Yuliya Kunova 
 
Dušan Stojanović 
MAKSIMILIAN ŽURMAN, kitara 
50. Tekmovanje TEMSIG 
97,67 točk, zlata plaketa, 2. nagrada 
 
Dnevi kitare 2021 
96,33 točk, zlato priznanje, 2. nagrada 
 
Jana Stojnšek 
KRISTINA ENYA FRAS, klavir 
10. mednarodno tekmovanje pianistov Ivan Rijavec (internetno tekmovanje) 
90,75 točk, 2. nagrada 
 
ZAL ŠIFTAR, klavir 
10. mednarodno tekmovanje pianistov Ivan Rijavec (internetno tekmovanje) 
93,75 točk, 2. nagrada 
 
Predrag Šantek 
ALEKSANDER NELSON HUJS, klavir 
Mednarodno spletno tekmovanje Glasbena čipka iz Idrije 
93,50 točk, 1. nagrada 
 
10. mednarodno tekmovanje pianistov Ivan Rijavec (internetno tekmovanje) 
96,00 točk, 1. nagrada 

 
 
 
 
 
 



 

HOSPITACIJE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 (pouk na daljavo, razredni, interni, javni nastopi) 
 

Javni nastopi 

1. Dan odprtih oken      14. 5. 2021 

2. Nastop na Slovenski ulici     14. 5. 2021 

3. Zaključni koncert učencev oddelka Sv. Jurij   11. 6. 2021 

4. Recital učenk zaključnih razredov    18. 6. 2021 

5. Zaključni koncert učencev violončela    21. 6. 2021 

6. Koncert udeležencev 27. poletnega tabora GMS  13. 7. 2021 

7. Zaključni nastop udeležencev Parnasove poletne šole  20.8.2021 

8. Spletni nastopi v živo in na posnetkih    Skozi celo šolsko leto 

 

Spletni razredni in interni nastopi ter posnetki skozi vso šolsko leto  

1. Milorad Ružić    31. 5. 2021 

2. Spletni razredni nastopi skozi vso šolsko leto  

 



 Stran 16 
 

Nastopi, delavnice, projekti, tekmovanja  v šol. letu 2020/21 
 
NASTOPI 

Vrste nastopov Število nastopov Število učencev, ki so nastopali 

Interni nastopi 8 121 

Interni razredni nastopi 55 755 

Javni nastopi v organizaciji glasbene šole 31 800 

Regionalne in republiške revije glasbenih šol 3 104 

Zunajšolski nastopi v sodelovanju z drugimi 33 82 

Skupaj: 130 1862 

 
DELAVNICE IN PROJEKTI 

IZVEDBA DELAVNIC PROJEKTI 
1 3 

26. Parnasova poletna šola za violončelo Šolski glasbeni abonma 

 50. TEMSIG (harfa, citre) 

 Rdeča kapica – glasbena pravljica v izvedbi OPZ-ja 

 
 

 
 
 
 
 



 Stran 17 
 

 
TEKMOVANJA 2020/21 
 

Skupine, 
tekmovalci Skupaj Regionalno 

Mednarodno - v 
Sloveniji 

Mednarodno - v 
tujini Državno - TEMSIG Regionalno - TEMSIG 

Št. tekmovalcev v 
solističnih 
disciplinah 

9 0 5 3 1 0 

Št. komornih 
skupin 

0 0 0 0 0 0 

Št. orkestrov oz. 
zborov 

0 0 0 0 0 0 

Št. tekmovanj 7 0 3 3 1 0 

 
Statistika dosežkov: 

1 x 1. nagrada, 1. mesto 

1 x 1. nagrada, 3. mesto 

2 x 1. nagrada 

3 x 2. nagrada 

zlata plaketa, 2. nagrada 

zlato priznanje, 2. nagrada 

 

 

 

 

 
 
 
 



 Stran 18 
 

Število učencev, ki so izdelali posamezne razrede 2020/21 
 

Predmet 

Skupno število 
učencev Učenci, ki so izdelali 

posamične razrede 
Učenci, ki so zaključili šolanje 

Vsi Učenke Nižja stopnja Višja stopnja 

Klavir 92 67 88 7 3 

Balet 54 54 49 9 9 

Harmonika 31 9 27 2 1 

Violina 45 42 35 1 1 

Violončelo 11 4 10 0 2 

Kontrabas 3 1 3 0 0 

Kitara 66 31 65 11 1 

Kljunasta flavta 7 5 7 0 0 

Flavta 45 43 41 8 0 

Klarinet 16 9 14 2 0 

Saksofon 15 9 15 0 0 

Rog 1 0 0 0 0 

Trobenta 10 2 10 1 1 

Pozavna 11 1 10 0 2 

Tuba 1 0 1 0 0 

Druga konična trobila 5 0 2 0 0 

Tolkala 19 1 18 2 2 

Petje 17 13 10 0 0 

Skupaj: 449 291 405 43 22 

 
 

 

 


