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SPOŠTOVANI STARŠI, UČENCI , 
SODELAVCI IN VSI LJUBITELJI DOBRE 
GLASBE 

 
Glasbena šola Lipičnik tudi letos pripravlja številne novosti in 
obogaten program za svoje učence. Prvič letos izhaja 
publikacija, v kateri predstavljamo šolske programe, oddelke, 
zaposlene na šoli, organizacijo dela šole, šolski koledar, 
izpitne roke, pravice In dolžnosti učencev, interne in javne 
nastope… Po lanskem uspešnem TRIBUTE TO SOUL, JAZZ… 
koncertu v letošnjem šolskem letu pripravljamo koncert 
GOSPEL GLASBE, ki bo spet televizijsko in medijsko podprt. 
 
Cilj in namen Glasbene šole Lipičnik je, da učenci spoznajo 
dobro in kvalitetno glasbo, da glasbo začnejo poslušati s 
kritičnimi ušesi in da razvijejo stopnjo samokritičnosti, ki jim 
omogoča napredovanje in uspeh. Ključno vlogo (predvsem 
pri šoloobveznih otrocih) predstavljajo tukaj starši, ki jim 
lahko omogočijo ne le šolanje samo, temveč tudi ustrezen 
prostor in čas za vajo, poslušanje glasbe doma kot tudi na 
koncertih.  
 
V Glasbeni šoli Lipičnik se trudimo, da s svojim znanjem, 
kompetencami in izkušnjami prepoznamo in razvijamo  
nadarjenost učencev, ter marsikoga pripravimo za 
samostojno glasbeno pot. Naši učitelji so glasbeno odlično 
podkovani in imajo nemalo odrskih in studijskih izkušenj kot 
tudi smisel in občutek za delo tako z otroci kot tudi malo 
starejšimi generacijami. 
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Zahvaljujemo se vsem, ki ste z nami že vrsto let, vsem, ki z 
nami sodelovanje šele začenjate in vsem, ki nam pri tem 
kakor koli pomagate in nas podpirate. 

 
 

Ravnatelj Jani Lipičnik in kolektiv Glasbene šole Lipičnik 
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PODATKI O ŠOLI 

 
Glasbeno šolo vodi glasbenik, glasbeni producent, multi-
inštrumentalist in avtor mnogih uspešnic Jani Lipičnik. Jani 
Lipičnik je odraščal v Zagorju ob Savi, kjer je na tamkajšnji 
glasbeni šoli leta 1975 tudi začel svojo glasbeno pot. Danes 
ima za sabo že preko 2500 glasbenih nastopov v različnih 
pop, rock, narodno-zabavnih in etno zasedbah ter je bil 
nagrajen že na skoraj vseh velikih glasbenih festivalih. 
Največje glasbene nagrade, ki jih je prejel, so nedvomno 
»Zlati petelin 1996«,  dva srebrna diska založbe Panika 
records, za najboljšo glasbo za otroke, k temu pa lahko doda 
še zmago na Slovenski popevki 2004 ter zmago narečne 
popevke 2008. Igral je že v raznih zasedbah, med bolj 
znanimi so Veseli Zagorjani, Hazard, Sunny orchestra, 
spremljevalna skupina Dominika Kozariča, Rekvijem, DeŽur, 
Zlati muzikanti, Malibu in Prava banda nazadnje pa 
uspešnega narodno zabavnega ansambla Donačka. Trenutno 
je član novonastale skupine Ma3naS.  
 

Ma3naS 
 
Kratka zgodovina Glasbene šole Lipičnik 
Ustanovljena je bila leta 1993 z oddelkom električnih 
klaviatur v Novem mestu kot glasbena delavnica. Leta 1995 
je bil dodan oddelek kitare, danes pa vpisuje kar v 15 
oddelkov. Leta 2008 je bila odprta podružnica v Grosupljem, 
leta 2010 pa je delavnica z novim programom in s soglasjem 
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Ministrstva za šolstvo postala ŠOLA. Ob dvajseti obletnici 
delovanja se je povezala s šolo diatonične harmonike 
Melodiart, ki jo vodi priznani harmonikar  
Martin Težak. Tako se je njeno delovanje  
razširilo še na področje Metlike.  

 
Martin Težak, Melodiart 

 
Učitelji glasbene šole Lipičnik so glasbeniki, ki so aktivni na 
slovenski in tuji glasbeni sceni. Svoje znanje in izkušnje tako 
prenašajo na učence in jih pripravljajo na morebitno 
samostojno glasbeno pot. Učitelji so priznani glasbeniki, ki se 
lahko pohvalijo z dolgoletnim nastopanjem, ter študentke in 
študentje akademije za glasbo. Vsi učitelji so dobri pedagogi 
in ker večji del pouka poteka individualno, lahko program 
prilagodijo težavnosti stopnji, ki je primerna za posameznika. 
 
Vodja programa v glasbeni šoli je Katja Lipičnik, 
univerzitetna diplomirana sociologinja, hkrati pa glasbenica – 
pianistka, kitaristka in pevka, ki ima za sabo vrsto glasbenih 
nastopov (bivša članica APZ Tone Tomšič v Ljubljani, bivša 
članica ansambla Mladi Odmev, trenutno pa članica skupine 
Ma3naS). V Glasbeni šoli Lipičnik opravlja dela, kot so: vpisi 
novih učencev, komunikacija s starši in zunanjimi sodelavci, 
priprava internih in zaključnih nastopov, hkrati pa svoje 
glasbeno znanje prenaša tudi na učence glasbene šole. 
 
Lokacije:  
Novo mesto: Seidlovi cesti 29 (GRC Ločna – bivši Studio D) 
Grosuplje: Taborski 6 (nasproti Družbenega doma)  
Metliki: Trgovski center GALA, Naselje Borisa Kidriča 10  
Vavta vas: OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS (učilnica za glasbo) 
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ODDELKI ŠOLE 

 
V Glasbeni šoli Lipičnik se poučuje naslednje skupine glasbil 
in predmetov: 
 
Vse vrste kitar: klasična kitara, akustična kitara, bas kitara 
Klaviature: klavir in synthesizer (električne klaviature) 
Pihala: kljunasta flavta, prečna flavta, saksofon 
Godala: Violina, violončelo   
Kontrabas 
Tolkala: bobni, percussion 
Klavirska harmonika 
Diatonična harmonika (pouk le-te poteka pod pogoji šole 
Melodiart) 
Vokalna interpretacija (klasično ali jazz petje) 
Glasbena pripravnica 
Nauk o glasbi, sodobna glasbena teorija, teorija za odrasle 
Komorne skupine (band) 
Otroški pevski zbor (poteka v okviru nauka o glasbi) 
Pevska komorna skupina 
Seminarji 
 
Ura individualnega pouka traja 30 minut enkrat tedensko 
(razen programa klasik – individualna ura traja 45 min) ura 
skupinskega pouka pa tedensko 45 minut (najmanj 5 
učencev). 
 
 
 
 
 

 
Koncert ob 20. obletnici delovanja 
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PROGRAMI GLASBENE ŠOLE IN CENIK 

 
PRIPRAVNICA 
Namenjena je predšolskim otrokom in prvošolčkom. Otroci 
se spoznajo z osnovnimi glasbenimi elementi, razvijajo 
posluh, spoznajo različne skupine glasbil, pojejo in ustvarjajo, 
tisti bolj nadarjeni pa se lahko tudi naučijo zaigrati kakšno 
pesmico (na klaviature ali blok flavto). Pouk poteka 
skupinsko, in sicer 4-6 otrok, traja pa 45 min enkrat tedensko. 
V šolskem letu učenci opravijo 36 šolskih ur. Cena programa 
pripravnice za šolsko leto 2015/2016 znaša 38€/mesec. 
 
PROGRAM STANDARD 
Starost tu ni omejena. Učenec obišče eno individualno uro 
inštrumenta (30 min) in eno skupinsko uro nauka o glasbi (45 
min) tedensko. V šolskem letu opravi tako 36 individualnih in 
36 skupinskih ur pouka. Individualen pouk je prilagojen 
posameznikom, ki so lahko popolni začetniki ali pa imajo že 
določeno predznanje. Začetki so podobni kot v klasičnih 
glasbenih šolah (osnove) v višjih razredih pa se učenec lahko 
opredeli, s katero zvrstjo glasbe bi nadaljeval (klasično, rock, 
pop, narodno-zabavno). Cena programa standard za šolsko 
leto 2015/2016 znaša 62€/mesec. 
 
PROGRAM PROFI 
Program profi je nadgradnja programa standard, saj učenec 
poleg obeh ur (individualne ure inštrumenta ter skupinske ure 
nauka o glasbi) obiskuje tedensko še komorno skupino 
(ansambel oziroma band), ki jo sestavlja 4-6 učencev iz 
različnih oddelkov. Tudi teh obiskov je v letu 36. Učenci tu 
spoznajo vlogo svojega inštrumenta v skupini, naučijo se 
skupinskega igranja in še nadgrajujejo svoje znanje 
pridobljeno na individualnih urah. Vsaka skupina tudi 
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posname vsaj 1 skladbo v šolskem glasbenem studiu. 
Organizirana so tudi predavanja in delavnice o odrski retoriki, 
ozvočevanju, … Cena programa profi za šolsko leto 
2015/2016 znaša 76€/mesec. 
 
*V kolikor učenec ne obiskuje teoretičnih predmetov (programa 
standard ali profi) je to BT program. Cena ostane nespremenjena. 

 
PROGRAM KLASIK 
Namenjen je tistim, ki bi radi konec šolskega leta opravljali 
izpite iz inštrumenta in nauka o glasbi v javni glasbeni šoli in 
si tako pridobili spričevalo. Program je določen s strani 
ministrstva in tu odstopanja in prilagajanja niso možna. 
Učenec obišče eno individualno uro inštrumenta na teden (45 
min) in eno skupinsko uro nauka o glasbi (prav tako 45 min). 
V šolskem letu učenec obišče 36 individualnih in 36 
skupinskih ur. Cena programa klasik za šolsko leto 2015/2016 
znaša 88€/mesec. Stroške prijave na izpit, morebitne 
korepeticije in dodatne ure krije učenec (oziroma plačnik) 
sam. 
 
KOMORNA PEVSKA SKUPINA 
Je skupina, ki združuje vse pevke in pevce, sedanje in bivše 
učence in učitelje Glasbene šole Lipičnik iz vseh enot. 
Skupina poteka enkrat tedensko, in sicer vsak petek od 18.00 
– 19.00 ure v prostorih Glasbene šole Lipičnik v Novem mestu 
in jo vodijo mentorji Glasbene šole Lipičnik. Pred nastopi se 
vaje ustrezno podaljšajo. Na nastope in studijska snemanja 
skupino pripravlja Jani Lipičnik, ki tudi pripravlja aranžmaje 
za skladbe, ki jih skupina prepeva. Skupina je brezplačna. 
Skupina je aktivna tudi v času poletnih počitnic, in sicer 
potekajo vaje po dogovoru med člani. 
 
Šolnina se plačuje mesečno po položnicah za tekoči mesec. 
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NAČINI PREVERJANJA ZNANJA IN ŠOLSKI 
KOLEDAR 

 
V glasbeni pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje. 
Spremlja pa se razvoj glasbenih sposobnosti otroka glede na 
cilje, ki so določeni s programom. Ob zaključku pripravnice 
dobijo otroci priznanje. 
 
V programih STANDARD, PROFI in KLASIK se znanje 
učencev ocenjuje s številčnimi ocenami med šolskim letom 
na individualnih in skupinskih urah, nastopih in obveznih 
seminarjih, ob zaključku leta pa učenci opravljajo interni izpit 
in prejmejo spričevalo. 
 
Trajanje ocenjevalnih obdobij 
Ocenjevalni obdobji sta dve, in sicer: 
I. ocenjevalno obdobje od 01.09.2015 do 31.01.2016 
II. ocenjevalno obdobje od 01.02.2016 do 24.06.2016 
 
Šolski koledar za tekoče šolsko leto 
Šolsko leto se začne z uvodnimi sestanki in razdelitvijo 
urnikov, in sicer 1. 9. 2015 v Novem mestu, 2. 9. 2015 v 
Grosupljem, 4. 9. 2015 v Metliki. Pouk se začne v ponedeljek, 
7.  9. 2015. Konec šolskega leta je 24. 6. 2016.  
 
Šolske počitnice 
- jesenske počitnice: 26. 10. - 30. 10. 2015 
- novoletne počitnice: 28. 12. - 31. 12. 2015 
- zimske počitnice: 22. 2. - 26. 2. 2016 (Novo mesto, Metlika, 
Vavta vas) in 15. 2. - 19. 2. 2016 (Grosuplje) 
- prvomajske počitnice: 28. 4. - 29. 4. 2016 
- letne počitnice: od konca pouka do 31. 8. 2016 
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Pouka prosti dnevi so: 
- z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti 
dnevi, 
- šolske počitnice in nedelje, 
- en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole - dan šole, 
- sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole drugače 
določeno. 
 
Konference učiteljskega zbora: 
24. avgust 2015 - začetna konferenca ob 17.00 (razdelitev 
urnikov teorije in komornih skupin) 
27. avgust – delovni sestanek ob 17.00 
14. november 2015 - delovni sestanek ob 10.30  
16. januar 2016 - I. ocenjevalna konferenca in silvestrovanje 
ob 10.30 
05. marec 2016 - delovni sestanek ob 10.30 
28. maj 2016 - predizpitna konferenca ob 10.30 
22.  in 23. junij 2016 - II. ocenjevalna konferenca in zaključna 
prireditev ob 17.00 
2. julij 2016 - zaključna konferenca in piknik ob 10.00 
 
Delovni teden traja od ponedeljka do petka v popoldanskem 
času, vendar bo pouk po potrebi organiziran tudi ob sobotah 
dopoldan. 
 
Izpitni roki: 
Letni izpit opravljajo učenci praviloma ob koncu šolskega leta 
od prvega razreda naprej. Za prehod na višjo stopnjo 
izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku pridobiti 
pozitivno oceno in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne 
komisije. Izpiti potekajo od 15. 06. 2016 do vključno 21. 06. 
2016. 
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PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV 

 
V Novem mestu poučujejo: 
Beno Klobčar - tolkala 
Branković Miodrag – kitara, bas kitara, komorne skupine 
Fabijan Jernej – vokalna interpretacija, klavir, komorne 
skupine, sodobna glasbena teorija 
Hrastar Timotej – tolkala, komorne skupine 
Jerič Petra – klavir, petje, električne klaviature 
Lipičnik Jani – komorne skupine, seminarji 
Lipičnik Katja – klavir, električne klaviature, nauk o glasbi 
Makovac Veronika – blok flavta, prečna flavta 
Pečar Nina – violina, nauk o glasbi 
Zagorc Gregor – vokalna interpretacija, klavir 
 
V Grosupljem poučujejo: 
Hrastar Timotej – tolkala, komorne skupine 
Jerič Petra – klavir, petje, električne klaviature, nauk o glasbi 
Lipičnik Jani – komorne skupine, seminarji 
Marinčič Klemen – kitara, komorne skupine 
Pečar Nina – violina, nauk o glasbi 
Prevodnik Tatjana – klavir, električne klaviature 
Ramoveš Martin – kitara, bas kitara, komorne skupine 
Strnad Urška – flavta, saksofon, klaviature 
 
V Metliki poučujejo: 
Branković Miodrag – kitara, bas kitara, komorne skupine 
Fabijan Jernej – vokalna interpretacija, klavir, komorne 
skupine, sodobna glasbena teorija 
Hrastar Timotej – tolkala, komorne skupine 
Lipičnik Jani – komorne skupine, seminarji 
Lipičnik Katja – klavir, električne klaviature, nauk o glasbi 
V Vavti vasi poučujejo: 
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Lipičnik Katja – klavir, električne klaviature, nauk o glasbi, 
glasbena pripravnica, blok flavta, kitara začetniki 
 
Zunanji sodelavci: 
Težak Martin in Špringer Martin – diatonična harmonika (šola 
Melodiart) 
 
Ravnatelj: Lipičnik Jani   
Pomočnik ravnatelja: Marinčič Klemen 
Vodja programa: Lipičnik Katja 
Administrativni sodelavki: Ines Rukše in Danica Župec 
 
 
 

SODELOVANJE S STARŠI 

 
Roditeljski sestanki in govorilne ure: 
Uvodni roditeljski sestanek je po lokacijah v prvem tednu v 
septembru. Na njem se predstavi letni delovni načrt šole, 
dejavnosti učencev, pravice in dolžnosti učencev, novosti ter 
sodelavce. 
 
Govorilne ure sklicujejo učitelji po potrebi, vendar vsaj enkrat 
na ocenjevalno obdobje. 
 
Po dogovoru z učiteljem in učencem lahko starši prisostvujejo 
pri pouku. Roditeljski sestanki in govorilne ure lahko 
sovpadajo z internimi nastopi učencev. 
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NASTOPI UČENCEV 

 
Obvezna sestavina rednega pouka je tudi nastopanje učencev 
na internih šolskih nastopih, na katerih naj bi vsak učenec 
nastopil vsaj enkrat v šolskem letu individualno, vsaj dvakrat 
pa s skupino (nauka o glasbi ali komorno skupino).  
Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente 
učnih načrtov, so oblika prikazovanja rezultata dela učencev 
in učiteljev ter slišni in vidni stik šole s starši in javnostjo. 
Nastopi so tudi del končne ocene in se štejejo v realizacijo 
pouka. 
 
V tem šolskem letu bosta organizirana vsaj 2 interna šolska 
nastopa (v novembru in marcu) na vsaki izmed lokacij (izjema 
je OŠ Vavta vas, kjer nas po potrebi vključijo v njihov 
program). Poleg tega bo v mesecu decembru organiziran 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT (na njem  nastopijo vse 
komorne skupine in otroški pevski zbor), v mesecu aprilu pa 
je predviden LETNI KONCERT. Leto zaključimo s piknikom in 
ZAKLJUČNIM NASTOPOM komornih skupin. 
 
Odzvali se bomo tudi na vabila javnosti in popestrili proslave 
in dogajanja ob občinskih, državnih in ostalih kulturnih 
praznikih in prireditvah. 
 
Izbrani učenci bodo nastopili na Glasu mladih v Črnomlju, 
festivalu FeNS v Kopru… 

 FeNS 
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VPIS V GLASBENO ŠOLO LIPIČNIK IN 
PREDČASNI IZPIS 

 
Vpis starih in novih učencev: 
Vpisuje se vsako leto v novo šolsko leto. Vpis starih učencev: 
do 15. julija 2016 (50% popust na vpisnino). 
Vpis novih učencev: prijave za tekoče šolsko leto sprejemamo 
do začetka septembra; skladno s prostimi mesti lahko šola 
sprejme učenca tudi med šolskim letom. 
 
Vpiše se lahko vsakdo, ne glede na predznanje, starost in 
sposobnosti. Sprejemnega preizkusa glasbene nadarjenosti 
ni, ker damo priložnost vsakemu, tudi tistim, ki so mogoče 
malo manj nadarjeni. Posluh in ritem se z ustreznim delom 
lahko razvijeta, pomembna sta volja in vztrajnost. 
 
Vpisni list se lahko dvigne osebno pri vodji programa ali na 
spletni strani. Izpolnjen in podpisan se odda pred začetkom 
pouka. 
Vpisnina za šolsko leto 2015/2016 znaša 30€ in se plača ob 
vpisu. 
 
Predčasen izpis: 
Učenec se lahko izpiše iz glasbene šole pred zaključkom 
šolskega leta, v kolikor ugotovi, da iz določenih razlogov 
pouka ne more več obiskovati. 
V tem primeru se odda pisna izjava (po navadni ali elektronski 
pošti) do 15. v mesecu in velja za naslednji mesec. V izjavi 
morajo biti navedeni podatki o učencu/plačniku in kratka 
obrazložitev razloga za izpis.  
Izpisnina v primeru predčasnega izpisa znaša za šolsko leto 
2015/2016 30€. 
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ŠOLSKI HIŠNI RED 

 
Šolski hišni red velja tako za učence kot tudi delavce in 
obiskovalce šole. 
 
Učenci naj v šolo prihajajo 5 minut pred pričetkom pouka, da 
se pravočasno pripravijo (posebno velja za tiste učence, ki 
nosijo s seboj instrument). Med čakanjem na pouk je tekanje 
in glasno govorjenje po hodniku šole prepovedano. 
Malomarno ravnanje s šolsko lastnino je kaznivo. 
 
Le ob upoštevanju hišnega reda in ravnanju učencev po 
navodilih strokovnih delavcev šole lahko zagotovimo 
učencem, zaposlenim in ostalim obiskovalcem šole varnost. 
Starše prosimo, da se pogovorijo s svojimi otroki o osnovah 
lepega vedenja, ki naj bodo pravilo, ne pa izjema na šoli. 
 
POVZETEK PRAVILNIKA O ŠOLSKEM REDU ZA 
GLASBENE ŠOLE (Uradni list RS, št. 44/01) 
 
Šola zagotavlja učencem: 
- obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega 
izobraževalnega dela, 
- razvijanje njihovih sposobnosti, 
-pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja, 
- upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti, 
-spoštovanje osebnosti, 
- varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli, 
- izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti 
ljudi, 
- pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega 
okolja, 
- pomoč, kadar jo potrebujejo, 
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- varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi. 
 
Dolžnosti učencev so: 
-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, 
- vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunajšolskih 
nastopih in pridobitev soglasja šole, 
- spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi 
civilizacijskimi normami, 
-prispevanje k ugledu šole, 
- varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev 
in delavcev šole, 
-upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda. 
 
Pravice učencev: 
-obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti 
-izposoja instrumentov in pripomočkov za pouk, ki jih ima 
šola na voljo 
-varnost učencev z upoštevanjem hišnega reda 
 
Pohvale, nagrade in priznanja 
Učenec lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje dobi pohvalo, 
nagrado ali drugo priznanje. Merila in postopek podeljevanja 
pohval, nagrad ali drugih priznanj določi šola. 
 
Vzgojni ukrepi 
Za neizpolnjevanje obveznosti, kršitve dolžnosti in pravil, 
določenih s tem pravilnikom, se izrekajo vzgojni ukrepi:  
-opomin učitelja (za lažje kršitve), 
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- opomin ravnatelja (za težje kršitve), 
-izključitev iz šole (za najtežje kršitve). 
Lažje kršitve so: 
-večkratno zamujanje pouka, 
-neopravičena odsotnost od pouka, 
- motenje pouka ali drugih oblik izobraževalnega dela, 
- dejanja, ki škodujejo ugledu šole, 
-neodgovorno izpolnjevanje šolskih obveznosti, 
-neprimeren odnos do sošolcev in ali delavcev šole in 
neprimerno vedenje v šoli 
- malomaren odnos do šolskega premoženja in  
-kršitve hišnega reda. 
Težje kršitve so: 
-ponavljajoče lažje kršitve ali njihovo stopnjevanje, 
-tatvine, 
-prihod v šolo pod vplivom alkohola ali drog, 
- posedovanje oziroma uživanje alkohola ali drog ter 
alkoholiziranost v šoli, 
-namerno poškodovanje šolskega premoženja in 
premoženja sošolcev ali delavcev šole, 
- ponarejanje opravičil ali podpisov staršev, 
- prinašanje predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost 
ljudi in premoženje šole. 
 Najtežje kršitve so: 
-ponavljajoče težje kršitve ali njihovo stopnjevanje, 
-kakršna koli oblika nasilja, nasilno izražanje 
- neopravičeno izostajanje od pouka več kot 15 ur v 
posameznem šolskem letu, 
- prodajanje drog ali napeljevanje k uživanju drog 
-ponarejanje in uničevanje šolskih evidenc, javnih listin 
ali drugih uradnih dokumentov, 
- grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in 
premoženja in večje tatvine ali vlomi. 
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ŠE NEKATERI POGOJI DELOVANJA GLASBENE ŠOLE 
LIPIČNIK  
 
-Če je učenec na uri odsoten, se le-ta prav tako šteje v 
realizacijo. Če je ta odsotnost dolgotrajna in vnaprej 
napovedana, se učenca začasno odvzame iz urnika in se 
odsotnost v čim večji meri skuša nadomestiti. 
-Če je odsoten učitelj (zaradi bolezni, obveznosti študija, 
nastopov…) se učencu dodeli nadomestnega učitelja. V 
kolikor to ni možno, se ure nadomestijo, vendar v dogovoru z 
učenci oziroma starši. 
-Letna šolnina se plačuje v desetih enakih obrokih po 
položnicah za tekoči mesec. 
-Učenec je iz šole izključen tudi če niso poravnane tekoče 
obveznosti, in sicer po prvem opominu. 
-Šola lahko uporabi slikovno in zvočno gradivo za namen 
promocije dejavnosti, ne sme pa objavljati drugih osebnih 
podatkov brez dodatnega soglasja. 
 

USPEHI UČENCEV GLASBENE ŠOLE 

LIPIČNIK IZ PRETEKLIH LET 

Učenci Glasbene šole Lipičnik se že vrsto let udeležujejo 
predvsem pevski festivalov.  
Prvi tovrstni nastop je bil že leta 1994, in sicer je na Melodijah 
morja in sonca nastopila Eva Filej s pesmijo Počitnice. 
V zadnjih desetih letih pa so nastopili: 
-Blaž Deželan, 2. mesto festivala Glas mladih 2007 
-Lara Poreber, zmagovalka Glasa mladih 2008 
-Meta Smolič, 3. mesto festivala Glas mladih 2008 
-Martina Mravinec, zmagovalka Glasa mladih 2009 
-Leja Plut, zmagovalka Glasa mladih 2011 
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-Saša Hren, 2. mesto na festivalu FeNS 2011 
-Monika Bajuk, zmagovalka Glasa mladih 2013 
-Monika Bajuk, 2. mesto na festivalu FeNS 2014 
-Leja Plut, nagrada za najboljši nastop na festivalu FeNS 2015 
 

 Saša Hren, FeNS 
 
Posebno nadarjenost je v preteklosti pokazal tudi družinski 
narodno-zabavni trio Skovik, ki je deloval pod okriljem 
takratne Glasbene delavnice Lipičnik. Z lastno skladbo 
Sosedov muc, iz leta 2008, se je ansambel predstavil v 
televizijskih oddajah Na zdravje in V dobri družbi. Pesem so 
posneli skupaj z Mamo Manko. 
 
Med narodno-zabavnimi ansambli, ki so ga v prvotni zasedbi 
sestavljali (sedaj že bivši) učenci Glasbene šole Lipičnik, velja 
omeniti tudi ansambel Azalea. Z glasbo se še vedno aktivno 
ukvarjajo, udeležujejo festivalov (na finalu festivala 
Slovenska polka in valček 2015 so med polkami dosegli 3. 
mesto po mnenju občinstva) iz preteklosti pa se tudi lahko 
pohvalijo s kar nekaj zmagami. Slovenski javnosti so se 
predstavili v šovu Slovenija ima talent, kjer so v narodno-
zabavni zasedbi preigravali rock in pop uspešnice (Proud 
Mary, Soba 102, Poison). Nastopili so že v Kanadi, Ameriki, v 
Nemčiji in na Hrvaškem. 
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  Azalea, prvotna zasedba 
 
Bad boys band je skupina mladih iz Grosuplja. Na enem 
izmed šolskih nastopov je nastal posnetek skladbe, ki so jo 
takrat izvajali- Nisem več s tabo (skupine Big foot mama), ki 
je bil tudi objavljen na spletu. Posnetek je zasledil manager 
skupine Big foot mama in leto 2013 si bodo naši mladi učenci 
za vedno vtisnili v spomin. Bad boysi so nastopili na tiskovni 
konferenci skupine Big foot mama ob njihovi 25. letnici, 
pesem posneli v glasbenem studiu in se z njo tudi predstavili 
v televizijski oddaji Zadetek za petek, kjer sta z njimi zapela 
Grega Skočir in Klemen Slakonja. Sicer so se mladi predstavili 
tudi v informativni oddaji za otroke Infodrom, in sicer v letih 
2013 in 2014. V letu 2014 so nastopili na FESTIVALU ŠOL v 
City Parku v Ljubljani. Skupina trenutno zaradi šolskih 
obveznosti nekaterih članov sicer ne deluje, vendar bi bilo 
zanimivo videti, česa vse so še sposobni. 
 

  
Slika iz tiskovne konference, Bad boys band in Big foot mama 
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Še nekaj utrinkov iz TRIBUTE TO SOUL, JAZZ… KONCERTA 
 

 Glasbena pripravnica 

 

 
Rocky Pocky Band 

 

 Hangover 
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Rock&Bach 

 

  
Rockapella, pevska komorna skupina 
 

 
Skupina tolkalistov 
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Publikacija ni za prodajo.  

Za učence, starše, učitelje ter ostale sodelavce in obiskovalce Glasbene šole Lipičnik. 

Za tisk in spletno objavo zbrala in uredila Katja in Jani Lipičnik 

Novo mesto, avgust 2015 


