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PODATKI O ŠOLI 
 

Ime in sedeţ šole: 
Medgeneracijsko središče Šmelc 
Ljubljanska cesta 3 
1270 Litija 

Telefon: 01/ 899 50 23 
Fax: 01/ 899 50 24 
Elektronski naslov: gslitija@siol.net, gsl.racunovodstvo@siol.net 

Spletni naslov: gslitijasmartno.si 
 
Odgovorne osebe: 
Ravnateljica: JANJA GALIČIČ 

Predsednica sveta zavoda: POLONCA DEMŠAR 
 
Člani sveta šole: 
3 predstavniki občin ustanoviteljic:  

Nataša Lovše, Helena Perko (Občina Litija), Branko Šuštaršič (Občina Šmartno) 
5 predstavnikov zaposlenih:  
Tilen Bajec, Ţuţana Bartha, Polonca Demšar, Dušan Drobnič,  

Ana Šimenc Kugler 
3 predstavniki staršev:  
Polona Konjar, Matej Cvikl, Marjeta Pokorn 
Predsednica sveta šole: Polonca Demšar 

Namestnica predsednice: Polona Konjar  
 
Svet staršev: 
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev 
obravnava vzgojno-izobraţevalno problematiko ter daje pobude drugim organom 
šole. Mandat staršev je pogojen z vpisom otroka v glasbeno šolo. 
 

Člani sveta staršev: 
Polona Konjar, Matej Cvikl, Nina Dremelj, Maja Gelb, Branko Groboljšek,  
Petra Kunc, Jernej Marolt, Saša Oshish, Marjeta Pokorn, Sašo Prijatelj,  

Sabina Rovšek, Branko Zdovc, Emil Ţagar 
Predsednica sveta staršev: Polona Konjar 
 
Šolski sklad: 

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prostovoljnih 
prispevkov pravnih in fizičnih oseb, zapuščin in drugih virov. Namen sklada je 
pomoč socialno šibkim učencem, financiranje dejavnosti in potreb posameznih 
oddelkov in šole kot celote, ki niso sestavina rednega izobraţevalnega programa, 

oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, pomoč pri organizaciji koncertnih 
prireditev učencev in gostov, nakup nadstandardne opreme, zviševanj standarda 
pouka in podobno. 

 
 
 
 

mailto:gslitija@siol.net
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Upravni odbor sklada: 
3 predstavniki delavcev šole: Polonca Demšar, Slavčo Gorgiev, David Petrič 

4 predstavniki staršev: Blaţ Brilej, Polona Konjar, Petra Kunc, Vesna Lavrih 
Sklad zbira sredstva na podračun naše šole št. 01260-6000000622. 
Predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada GŠ Litija-Šmartno:  
Blaţ Brilej  

 
Strokovni organi: 
Učiteljski zbor, strokovni aktivi 

 
 
KRATKA PREDSTAVITEV ŠOLE 

 
Glasbena šola Litija-Šmartno je javni vzgojno - izobraţevalni zavod, ki sta ga 
ustanovili Občina Litija (29. marec 2005) in Občina Šmartno pri Litiji (7. april 
2005). Šola izvaja dejavnost osnovnega glasbenega in plesnega izobraţevanja, 

organizira kulturne, glasbene in druge prireditve. Dejavnost šole je javna sluţba, 
ki jo izvaja v javnem interesu. Javno veljavni vzgojno-izobraţevalni program je 
sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom. Šola pokriva šolski 

okoliš občin Litija in Šmartno pri Litiji.  
 
V skladu z Zakonom o glasbenih šolah vključujemo učence v pihalni in godalni 
orkester, kitarski ansambel, otroški pevski zbor in številne stalne in priloţnostne 

komorne skupine, usmerjamo pa jih tudi v Pihalni orkester Litija, pevske zbore 
in amaterske skupine. 
 

Učencem, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, šola omogoča 
sodelovanje na tekmovanjih v Sloveniji in tujini, s pripravami na sprejemne 
izpite pa učence usmerjamo tudi k vpisu na izbrane srednje glasbene šole. 
 

 
ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 
Vzgojno-izobraţevalno delo, cilje in naloge Glasbene šole Litija-Šmartno smo 
opredelili in načrtovali  v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/2019, 
ki smo ga v celoti realizirali in pripravili smernice in izhodišča za šolsko leto 

2019/2020. Izpeljali smo vse načrtovane interne, razredne in javne nastope v 
naši organizaciji. V letni opredelitvi našega delovanja seveda nismo mogli 
načrtovati vseh sodelovanj  naših učencev na prireditvah  različnih 
organizatorjev, saj povabila k sodelovanju navadno prihajajo priloţnostno in 

sproti. Učenci Glasbene šole Litija-Šmartno so se tako predstavili na mnogih 
javnih prireditvah v obeh občinah in tako bogatili kulturni program in 
promovirali svojo glasbeno šolo.  
Za nami je uspešno šolsko leto, med vsemi dogodki pa prav gotovo izstopajo 

uspešne udeleţbe na tekmovanjih, ponovna organizacija koncerta pustnih 
mask, prireditev ob 40-letnici delovanja naše plesne pedagoginje in sodelovalni 
nastopi z zasavskimi glasbenimi šolami in Glasbeno šolo Rogaška Slatina. 
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Vključevanje šole v okolje: 
Primarna dejavnost Glasbene šole Litija-Šmartno je vzgojno-izobraţevalno delo 

na področju glasbe, to pa nas opredeljuje tudi  kot sooblikovalce kulturnega 
dogajanja v obeh občinah ustanoviteljicah. Učenci Glasbene šole Litija-Šmartno 
se tako s svojim v šoli pridobljenim znanjem  vključujejo v programe 
najrazličnejših proslav, koncertov, obletnic, otvoritev razstav in drugih kulturnih 

prireditev. Tovrstno sodelovanje je tudi v šolskem letu 2018/2019 uspešno 
potekalo z vsemi javnimi zavodi, Domom Tisje (enoti Litija in Črni potok), 
številnimi kulturno-umetniškimi društvi, obema občinama ustanoviteljicama ter 

seveda z drugimi vzgojno-izobraţevalnimi zavodi in ustanovami v občinah Litija 
in Šmartno pri Litiji. Nadgradili smo tudi ţe sicer izboljšano sodelovanje s 
Pihalnim orkestrom Litija, saj v odsotnosti dirigentke našega pihalnega orkestra 
(porodniški dopust) njeno delo opravlja dirigent Pihalnega orkestra Litija Vasja 

Namestnik, v našem orkestru pa igra ţe kar nekaj članov litijske godbe, 
predvsem so to starši naših učencev. V tovrstnem sodelovanju vidimo veliko 
priloţnost skupno delo in skupne projekte tudi v prihodnje. 
 

Zelo smo ponosni na še en medgeneracijski projekt, ki smo ga pripravili vsi, ki 
delujemo v medgeneracijskem središču Šmelc. Prireditev smo poimenovali 
»Prišla bo pomlad«, v maju 2019 smo jo izvedli skupaj vrtcem Litija - enoto 

Ribica, Domom Tisje - enoto Litija in VDC Litija. 
 
V šolskem letu 2018/2019 smo pripravili vrsto tematskih nastopov za otroke iz 
vrtcev in učence osnovnih šol, tako smo v predprazničnem decembru v naši 

dvorani na treh predstavah gostili več kot 500 otrok iz vseh enot Vrtca Litija, 
pripravili pa smo tudi nastope za vse osnovne šole v občinah Litija in Šmartno 
pri Litiji. Naši učenci so s svojim znanjem igranja na instrumente, s plesom in 

petjem sodelovali na prireditvah vseh osnovnih šol v šolskem okolišu in v 
Gimnaziji Litija. 
 
Aktiv ravnateljic glasbenih šol Zasavja: 

Aktiv sestavljamo ravnateljice petih zasavskih glasbenih šol: Hrastnik, Laško -
Radeče, Trbovlje, Zagorje in Litija - Šmartno. Sodelovanje šol se odraţa v 
izpeljavi skupnih projektov (revije, predtekmovalni nastopi, srečanja posameznih 

instrumentalnih oddelkov…) ter dogovarjanju in usklajevanju na področju 
delovanja zasavskih glasbenih šol. Za šolsko leto 2018/2019 načrtovane skupne 
aktivnosti so bile v celoti realizirane. 
 

Sodelovanje s starši: 
S starši smo tudi v šolskem letu 2018/2019 sodelovali preko predstavnikov v 
svetu staršev in v svetu zavoda, vsi učitelji pa so pripravili razredne nastope, ki 
so bili obenem tudi roditeljski sestanki. Na njih so starše seznanili z 

ocenjevalnimi kriteriji in napredkom njihovih otrok, obenem pa so se lahko o  
vsem, kar jih je zanimalo, pogovorili z učiteljem glavnega predmeta in 
ravnateljico. Govorilne ure so potekale vsak prvi teden v mesecu (določene z 

urniki posameznih učiteljev), starši pa so  bili lahko prisotni pri pouku svojih 
otrok. S starši in drugimi zainteresiranimi smo svoja mnenja in dileme 
izmenjavali tudi ob srečanjih na vseh nastopih učencev Glasbene šole Litija-
Šmartno.  
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Prisotnost ravnateljice pri urah pouka in na nastopih: 
V šolskem letu 2018/2019 sem bila prisotna na mnogih nastopih, na ta način 

sem spremljala napredek učencev in delo učiteljev. Pri pouku sem prisostvovala 
samo v izjemnih primerih na povabilo učitelja ali na pobudo staršev, hospitacije 
pa sem obvezno realizirala pri novih učiteljih. 
 

 
UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019  
 

Individualni pouk z naukom o glasbi in solfeggiom: 
 

Program glasba Število učencev 

Klavir 50 

Orgle 3 

Harmonika 15 

Violina 18 

Violončelo 7 

Kitara 17 

Kljunasta flavta 13 

Flavta 18 

Klarinet 5 

Saksofon 11 

Trobenta 11 

Rog 1 

Pozavna 1 

Tolkala 6 

Petje 7 

Skupaj 183 

 

Nadstandard: 
 

Program glasba Število učencev 

Kitara 11 

Violina 4 

Skupaj 15 

 

Skupinski pouk: 
 

 Program, predmet Število učencev 

Balet 22 

Sodobni ples 9 

Plesna pripravnica 9 

Predšolska glasbena vzgoja 5 

Glasbena pripravnica 14 

Samo nauk o glasbi ali solfeggio 4 

Skupaj 63 

 
Skupno število učencev: 261 
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Dodatni pouk (18. člen Pravilnika o izvajanju pouka v glasbenih šolah): 
Jakob Jere – trobenta, Neţa Kranjec - klavir, Anja Kranjec – flavta 

 
V šolskem letu 2018/2019 se je zmanjšal vpis v program predšolska glasbena 
vzgoja, v katero vpisujemo otroke, stare 5 let. Vpis se je v tem šolskem letu 
nekoliko zmanjšal tudi na oddelku za ples. Med instrumenti je bilo največ 

učencev še vedno vpisanih na klavir,  veliko zanimanje pa je bilo tudi za učenje 
kitare, zato imamo poleg redno zaposlene učiteljice za poučevanje kitare 
zaposlenega še enega učitelja po podjemni pogodbi. Na enak način smo v 

šolskem letu 2018/2019 uredili tudi pouk za 4 učenke violine, ki jih zaradi 
omejitve vpisa nismo mogli vpisati v redni program, je pa ta instrument 
vitalnega pomena za obstoj našega godalnega orkestra. 
 

Kot vsako leto je bil pri vpisu v glasbeno šolo poleg klavirja in kitare zelo 
»popularen« instrument flavta, ţal pa je nekoliko upadlo zanimanje za klarinet in 
trobento. Vendar pa v šolskem letu 2019/2020 glede na rezultate vpisa lahko 

načrtujemo povečanje števila učencev na obeh oddelkih. Zelo deficitna 
instrumenta sta pozavna in rog, saj smo imeli na teh dveh instrumentih le po 
enega učenca, upamo, da se bo v naknadnem roku vpisal še kakšen učenec.  
 

Zelo nas je razveselilo soglasje Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport, ki 
nam v šolskem letu 2019/2020 omogoča vpis dodatnih osem učencev (pol 
oddelka), nove učence bomo  vpisali predvsem na oddelke orkestrskih 
instrumentov. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.google.si/url?url=http://www.ceneje.si/Izdelek/1436577/avdio-video/glasbena-oprema/notna-literatura/durove-in-molove-lestvice-z-akordi-in-pr-note-za-klaviature&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yfVaVZPgI4LcUZ_MgfgL&ved=0CB4Q9QEwBQ&usg=AFQjCNGRBiKo0D0X1t7e0TDWoIEu1god7A
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UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
Individualni pouk,  instrumenti in petje (redni program): 

 

Ocena Odlični Prav dobri Dobri Zadostni Neocenjeni 

Število 120 48 8 1 6 

 
Srednja ocena: 

Individualni pouk instrumentov in petja: 4,62 
Balet: 4,95 
Sodobni ples: 4,87  

Nauk o glasbi, solfeggio: 4,04 
Kitara – nadstandard: 4,45 
Violina – nadstandard: 4,25 
                                                        

                                Zaključek šolanja: 
 

Niţja stopnja 22 

Višja stopnja 5 

Skupaj 27 

 
 
Realizacija vzgojno izobraţevalnega dela: 
Realizaciji vzgojno izobraţevalnega dela, ki zajemajo ure pouka po urniku, 

nadomeščanja v primeru odsotnosti učencev ali učiteljev, dodatne ure pouka in 
vaje za nastope, je bila v šolskem letu 2018/2019 več kot 100%. 
 

Nastopi učencev: 
Nastopanje je na glasbenih šolah obvezen del vzgojno izobraţevalnega procesa, saj 
mora vsak učenec na ta način pridobiti vsaj eno oceno, ki je potem del skupne 
zaključne ocene. Učenci Glasbene šole Litija-Šmartno so svoje znanje predstavljali tudi 

na najrazličnejših javnih dogodkih, ki smo jih zabeleţili v šolski kroniki. Poleg tega pa 
so z igranjem na svoje instrumente ali petjem popestrili veliko dogodkov na  osnovnih 
šolah oziroma na Gimnaziji Litija, vendar vseh teh nastopov zaradi še vedno 
pomanjkljivega obveščanja s strani organizatorjev nismo mogli evidentirati. 

 
 

Vrste nastopov Število nastopov 

 Interni nastopi 6 

 Razredni nastopi   25 

Nastopi za vrtce in  

osnovne šole 
7 

Javni nastopi v organizaciji 
 GŠ Litija-Šmartno 

20 

 Javni nastopi v organizaciji  
 drugih prirediteljev 

20 

Skupaj: 78 
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Orkestrska in ansambelska igra, komorne skupine, otroški pevski zbor: 
V Glasbeni šoli Litija-Šmartno sta tudi v šolskem letu 2018/2019 delovala pihalni in 

godalni orkester, mladi glasbeniki pa so se uspešno predstavljali z igranjem v komorni 
skupini harmonik, jazzovskem ansamblu, številnih priloţnostnih komornih sestavih in 
s petjem v otroškem pevskem zboru, v novem šolskem letu pa bo ponovno začel 
delovati kitarski ansambel. 

   
 
                     Nastopi stalnih zasedb v šolskem letu 2018/2019: 

 

Skupina Število nastopov 

Pihalni orkester 4 

Godalni orkester 3 

Jazz skupina 3 

Komorna skupina 
harmonik 

3 

Skupaj 13 

 
 
Nekateri pomembni dogodki v šolskem letu 2018/2019: 

- nastop učenk na otvoritvi Simpozija o rudniku Sitarjevec,  

20. september 2018 
- nagradni nastop učenke klavirja Neţe Kranjec na koncertu »Mladi talenti«  

v Italiji (Opicina), 21. oktober 2018  
- nastop učenca petja Aleša Turšiča na Koncertu samospevov Miroslava 

Vilharja, Glasbena šola Postojna, 7. december 2018 
- sodelovanje učencev klavirja na 5. klavirskem srečanju zasavskih 

glasbenih šol, Radeče, 10. december 2018  

- glasbeno - plesna pravljica »Lunina čarobna flavtica«, mentorici Mira 
Kranjec in Ţuţana Bartha, 12. december 2018 

- Boţično – novoletni koncert orkestrov in komornih skupin,  
19. december 2018 

- sodelovanje na prireditvi »Podeţelje v prazničnem mestu«,  
21. december 2018 

- Koncert tekmovalcev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina, 16. januar 2019 

- 1. srečanje godalcev zasavskih glasbenih šol, Trbovlje, 12. januar 2019  
     -    Glasbeno – literarni večer ob slovenskem kulturnem prazniku 
          (sodelovanje z Vrtcem Litija - enota Ribica, Domom Tisje – enota Litija in     
          VDC Litija), 13. februar 2019 

- Koncert pustnih mask, 5. februar 2019 
- »Pozdrav pomladi«, koncert najmlajših učencev, 25. marec 2019 
- 28. plesna revija zasavskih glasbenih šol, Hrastnik, 29. marec 2019 

- nastop učenke flavte Anje Kranjec na Koncertu ob svečano podelitvi 
nagrad in priznanj Frana Gerbiča, Cerknica, 3. april 2019 

- Predmaturitetni recital naše nekdanje učenke Eve Ostanek,  
26. april 2019 

- »Plešemo ţe 40 let«, večer baleta in sodobnega plesa z gosti, 
posvečen 40-letnici delovanja plesne pedagogonje Ţuţane Bartha 
na naši glasbeni šoli, 15. maj 2019  
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- »Prišla bo pomlad«, medgeneracijski projekt Glasbene šole  
           Litija – Šmartno, Vrtca Litija - enota Ribica, Doma Tisje – enota Litija  

           in VDC Litija 
- Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin, 22. maj 2019 
- »Taček na obisku«, glasbeno plesna predstava »Lunina čarobna flavtica«, 

4. junij 2019 

- Zaključni koncert vseh učencev 1. razredov instrumentalnih oddelkov, 
5. junij 2019 

- Nastop učenk kitare na odprtju razstave »Jan Palach 69«, grad 

Bogenšperk, 5. junij 2019  
- Zaključni nastop učencev orgel in petja glasbenih šol Litija – Šmartno 

in Trbovlje, cerkev sv. Martina v Trbovljah, 16. junij 2019  
- Absolventski večer pianistov in kitaristke, 17. junij 2019 

- Absolventski večer flavtistke in violinistke, 19. junij 2019 
- Nastop učenke Anje Kranjec na spominskem dogodku ob 70-letnici 

Slavka Gruma, Šmartno, 2. avgust 2019 
 

 
PRIZNANJA NA TEKMOVANJIH 
 

8. mednarodno tekmovanje za pianiste »Ivan Rijavec« 
Rogaška Slatina, 27. januar 2019  

 
VITRANC TOMAŢIN HOČEVAR, kategorija mali pianisti  
93 točk, srebrno priznanje, 2. nagrada, srebrna medalja 
Mentorica: Olena Novosel 

 
6. mednarodno tekmovanje za harmonikarje »Ivan Rijavec« 
Idrija, 3. februar 2019  

 

MARK ŠKET, kategorija začetniki 
97 točk, zlato priznanje, 1. nagrada, zlata medalja  
Mentor: Dušan Drobnič 

 
22.  predtekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) 

 
ANJA KRANJEC, flavta 1. a kategorija 

Uvrstitev na drţavno tekmovanje 
Mentorica: Mira Kranjec 
Korepetitor: Tilen Bajec 

 
TILEN MUŠIČ, klarinet 1. a kategorija 
Priznanje za udeleţbo 
Mentorica: Nadja Drakslar Petrač 

Korepetitor: Tilen Bajec 
 
NEŢA KRANJEC, klavir 1. b kategorija 

Uvrstitev na drţavno tekmovanje 
Mentorica: Veronika Hauptman 
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VESNA VAVTAR, saksofon, 1. c kategorija 
Priznanje za udeleţbo 

Mentorica: Ana Šimenc Kugler 
Korepetitor: Tilen Bajec  
 
48.  tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) 

 
ANJA KRANJEC, flavta 1. a kategorija 
Zlata plaketa, 1. nagrada, posebno priznanje za doseţenih 100 točk 

Mentorica: Mira Kranjec 
Korepetitor: Tilen Bajec 
 
NEŢA KRANJEC, klavir 1. b kategorija 

Zlata plaketa, 6. mesto, 96,33 točk  
Mentorica: Veronika Hauptman 
 
ALEŠ TURŠIČ, petje II. a kategorija 

Priznanje za udeleţbo 
Mentorica: Barbara Sorč 
Korepetitor: Tilen Bajec  

 
Dnevi kitare 2019 
 
NIK KOS, 3. kategorija 

Bronasto priznanje, 78,00 točk 
Mentorica: Borut Avsec 
 

IGOR PRIJATELJ, kitara, JURIJ CVIKL, klavir, 2. kategorija 
Srebrno priznanje, 82,67 točk 
Mentorja: Borut Avsec in Olena Novosel 

 

 
Mednarodno tekmovanje WOODWIND & BRASS, Varaţdin 2019 

 
ANJA KRANJEC, flavta, B kategorija 

Prva nagrada, prvo mesto, doseţenih 100 točk,  
uvrstitev med deset najboljših udeleţencev 
Mentorica: Mira Kranjec 

Korepetitor: Tilen Bajec 
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VPIS V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŢKOV: 
 

Občina Litija: 
 Zlata knjiga: Ines Trdin, Lana Pokorn, Nasta Anja Štojs, Nina Nenadović, 
                       Natalija Kumar, Mirjam Škarja, Špela Širok  
 Knjiga najboljših doseţkov: Mark Šket, Igor Prijatelj, Jurij Cvikl,  

                      Anja Kranjec, Neţa Kranjec  
 
 Občina Šmartno pri Litiji: 

 Zlata knjiga: Filip Ferlan, Lea Jere, Gašper Tori, Nika Koci 
 Knjiga najboljših doseţkov: Vitranc Tomaţin Hočevar 
    
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.google.si/url?url=http://www.ceneje.si/Izdelek/1436577/avdio-video/glasbena-oprema/notna-literatura/durove-in-molove-lestvice-z-akordi-in-pr-note-za-klaviature&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yfVaVZPgI4LcUZ_MgfgL&ved=0CB4Q9QEwBQ&usg=AFQjCNGRBiKo0D0X1t7e0TDWoIEu1god7A
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ZAPOSLENI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

Pedagoški delavci: 
 

Učitelj Predmet, izobraţevalni program 

Borut Avsec Kitara - nadstandardni program 

Lazaro Amed 

Hierrezuelo Zumeta 

Violina – nadstandardni program 

Tilen Bajec Klavir, orgle, korepeticije 

Ţuţana Bartha Balet, sodobni ples, plesna pripravnica  

Zala Javornik Kitara 

Nebojša Dačković Tolkala 

Polonca Demšar Nauk o glasbi, solfeggio, otroški pevski zbor 

Dušan Drobnič Harmonika, komorna skupina harmonik 

Janja Galičič Klavir 

Slavčo Gorgiev Trobenta, rog, kljunasta flavta - bolniški dopust 

Veronika Hauptman Klavir 

Uroš Hribar Kljunasta flavta, pozavna  

Mira Kranjec Flavta 

Olena Novosel Klavir 

David Petrič Violina 

Nadja Drakslar 

Petrač 

Klarinet - porodniški dopust do 16. januarja 2019 

Barbara Sorč Petje 

Ana Šimenc Kugler Saksofon, pihalni orkester,  jazz skupina,  
predšolska glasbena vzgoje 

Brigita Šuler Klavir, glasbena pripravnica,  

predšolska glasbena vzgoja 

Maša Tomc Violončelo, godalni orkester 

 
MIHA KOSEC, klarinet – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu 
BLAŢ AVBAR, UROŠ HRIBAR, trobenta – nadomeščanje delavca na  

bolniškem dopustu 
LAN TIMOTEJ TUREK, saksofon – nadomeščanje delavke na  
porodniškem dopustu 
VASJA NAMESTNIK, pihalni orkester – nadomeščanje delavke na  

orodniškem dopustu 
ESTELA CETIN, klavir – nadomeščanje delavke na bolniškem dopustu 
 
Administrativno-tehnično osebje: 

 

Saša Tomc Računovodkinja in 

tajnica VIZ 

Andraţ Magdič Hišnik 

Suzana Pevec Čistilka 
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RAZVOJNE NALOGE: 
 

V Glasbeni šoli Litija-Šmartno bomo še naprej skrbeli za celostni glasbeni razvoj 
mladih, še naprej bomo negovali in utrjevali tesno povezavo med vsemi deleţniki 
vzgojno izobraţevalnega procesa - učenci, učitelji in starši. Tako naši 
kratkoročni cilji, ki so odvisni predvsem od finančnih moţnosti drţave in lokalne 

skupnosti, temeljijo predvsem na zagotavljanju visoke kvalitete glasbenega 
izobraţevanja učencev v okviru nove številke 191, obenem pa si bomo v skladu z 
moţnostmi še vedno prizadevali za povečanje števila učencev, ki si ţelijo 

obiskovati pouk instrumentov in petja. Ena izmed naših najpomembnejših nalog 
pa še vedno čim večja vključenost šole v okolje, v katerem deluje. 
 
Kakovost v našem vzgojno-izobraţevalnem procesu preverjamo na vse načine, ki 

so uveljavljeni v glasbenih šolah. Tako delo učencev in učiteljev redno 
preverjamo in vrednotimo na nastopih, na letnih izpitih, na hospitacijah, 
najboljši učenci pa svoje znanje preverjajo in primerjajo z učenci drugih 
glasbenih šol na tekmovanjih. Za ocenjevanje na letnih izpitih  imamo za vse 

predmete izdelane ocenjevalne kriterije, ki zagotavljajo enotnost in merljivost 
ocenjevanja posameznih učencev, prav tako imamo sprejete enotne kriterije za 
sprejemne preizkuse novincev. Delovanje šole spremljajo in vrednotijo svet 

staršev, svet šole, pristojni organi obeh občin ustanoviteljic in resorno 
ministrstvo, naše doseţke in uspehe pa objavljamo na spletnih straneh šole in v 
medijih. 
 

Glasbena šola Litija-Šmartno se je sama, s sredstvi, ki smo jih pridobili od naših 
uporabnikov (staršev) v preteklih letih dvakrat selila na novo lokacijo (2010 in 
2014). Za selitvi nismo prejeli nobenih sredstev s strani občin ustanoviteljic in 

smo tako porabili vsa prihranjena in razpoloţljiva sredstva. Delovanje v novih 
prostorih prinaša tudi večjo finančno obremenitev, zato sami nikakor ne 
moremo financirati nakupa prepotrebnega koncertnega klavirja. Tako v 
naslednjih letih načrtujemo nakup primernega koncertnega klavirja, saj 

instrument, ki ga imamo sedaj postavljenega v naši novi dvorani, zaradi svojih 
premajhnih dimenzij ne omogoča kakovostnejšega glasbenega poustvarjanja. Pri 
tem upamo na sredstva v višini vsaj 50.000,00 EUR, ki naj bi jih za ta nakup 

zagotovili občini ustanoviteljici v naslednjih treh letih, v tem kontekstu se s 
prodajalci dogovarjamo za nakup v treh letnih obrokih. 
  
 

 
                                                                        Ravnateljica: 
                                                  Janja Galičič, univ. dipl. muzikologinja 
 

 
 
 

Litija,  avgust  2019 


