2020/
2021

Publikacija GŠ
Lipičnik

Glasbena šola Lipičnik
Zavod za glasbeno
izobraževanje in kulturo
1.9.2020

2

SPOŠTOVANI UČENCI , SODELAVCI IN VSI
LJUBITELJI DOBRE GLASBE
Preteklo šolsko leto je zaznamovala epidemija novega
korona virusa, ki je bistveno vplivala tudi na delovanje
naše glasbene šole. Praktično čez noč je steklo učenje na
daljavo, učenci pa so nas v veliki meri pozitivno
presenetili. Kljub temu, da je odpadlo veliko število
dogodkov, smo se nekaterih udeležili on-line, posneli
nekaj »Koncertov iz moje sobe«, predvsem pa uspešno
izpeljali šolsko leto.
V šolsko leto 2020/2021 vstopamo pripravljeni na
tovrstne in nove izzive. Kot vsa leta do sedaj se bomo
trudili, da bomo s svojim znanjem, kompetencami in
izkušnjami prepoznali in razvijali nadarjenost naših
učencev.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste z nami že vrsto let, vsem, ki
nam zaupanje izkazujete v tem šolskem letu in vsem, ki
nam pri tem pomagate in nas podpirate.
Uspešno šolsko leto 2020/2021!

Ravnatelj in kolektiv Glasbene šole Lipičnik
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RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE LIPIČNIK
Glasbeno šolo vodi glasbenik, glasbeni producent, multiinštrumentalist in avtor mnogih uspešnic Jani Lipičnik.
Jani Lipičnik je odraščal v Zagorju ob Savi, kjer je na
tamkajšnji glasbeni šoli leta 1975 začel svojo glasbeno
pot. Leta 1993 je v Novem mestu ustanovil Glasbeno
delavnico Lipičnik. Danes ima za sabo že preko 2500
glasbenih nastopov v različnih pop, rock, narodnozabavnih in etno zasedbah ter je nagrajenec več
glasbenih festivalov. Največje glasbene nagrade: Zlati
petelin 1996, dva srebrna diska založbe Panika records
za najboljšo glasbo za otroke, zmaga na Slovenski
popevki 2004, zmaga narečne popevke 2008. Igral je v
raznih zasedbah: Veseli Zagorjani, Hazard, Sunny
orchestra, spremljevalna skupina Dominika Kozariča,
Rekvijem, DeŽur, Zlati muzikanti, Malibu, Prava banda,
Ma3nas, Donačka. V Glasbeni šoli Lipičnik je umetniški
vodja vokalne skupine »Singerca« in orkestra »Con
rocko«. Za obe skupini tudi piše glasbene aranžmaje.

4

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 šola vpisuje
kar v 15 oddelkov. Leta 2008 je bila odprta podružnica v
Grosupljem, leta 2010 pa je delavnica z novim
programom in s soglasjem Ministrstva za šolstvo postala
»šola«.
Ob dvajseti obletnici delovanja se je povezala s šolo
diatonične harmonike, ki jo vodi priznani harmonikar
Martin Težak. Tako se je njeno delovanje razširilo še na
področje Metlike. Leta 2016 je Glasbena šola Lipičnik
postala »zavod«, in sicer zavod za glasbeno
izobraževanje in kulturo, programe pa je še obogatila z
orkestrom ter skupinami petja, plesa in tolkalcev.
Leta 2018 je šola obeležila 25. obletnico delovanja in za
uspešno minulo delo prejela priznanje župana Občine
Straža. Ob tej priložnosti je izšla tudi zgoščenka »S
klasiko v Rock-i«.
V letu 2019 je šola prejela naziv nevladne organizacije, ki
deluje v javnem interesu na področju kulture. Naziv
podeljuje Ministrstvo RS za kulturo.
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PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV
Jani Lipičnik – ravnatelj GŠ Lipičnik, učitelj kitare,
klavirske harmonike, umetniški vodja VS Singerca in
orkestra Con Rocko

Katja Lipičnik – vodja programa, koordinatorica
dogodkov in vodja enot Novo mesto in Metlika,
učiteljica klaviatur, glasbene pripravnice, nauka o glasbi
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Urška Strnad – učiteljica blok flavte, prečne flavte,
saksofona in vokalne tehnike, vodja sekcije flavt; vodja
enote Grosuplje

Tina Žerovnik – učiteljica violine, viole, klaviatur, vodja
komornih skupin

Beno Klobčar – učitelj tolkal
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Martin Ramoveš – učitelj kitare, bas kitare, vodja
komornih skupin

Pia Klemenčič – učiteljica blok flavta, prečne flavte,
klaviatur, nauka o glasbi

Martin Težak – zunanji sodelavec, učitelj diatonične
harmonike
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Gregor Zagorc – zunanji sodelavec, dirigent malega
orkestra GŠ Lipičnik

Danica Župec – administrativna delavka
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ODDELKI ŠOLE
V Glasbeni šoli Lipičnik se poučuje naslednje skupine
glasbil in predmetov:
Kitara: klasična kitara, akustična kitara, bas kitara
Ostala brenkala: mandolina in tamburica
Klaviature: klavir in synthesizer (električne klaviature)
Pihala: kljunasta flavta, prečna flavta, saksofon
Godala: violina, viola
Kontrabas
Tolkala: bobni, cajon, percussion
Klavirska harmonika, ustna harmonika (orglice)
Diatonična harmonika (pouk le-te poteka pod pogoji šole
harmonike Martina Težaka)
Vokalna interpretacija (klasično ali jazz petje)
Glasbena pripravnica
Glasbena teorija
Komorne skupine (bandi in ansambli)
Otroški pevski zbor (priložnostno)
Vokalna skupina Singerca
Orkester Con Rocko
Skupina tolkalcev
Pevsko – plesna skupina za otroke
Seminarji
Oblikovanje zvoka (sound engineering)
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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, plešejo in ustvarjajo, tisti bolj nadarjeni pa se
lahko tudi naučijo zaigrati kakšno pesmico (na klaviature
ali blok flavto). Pouk poteka skupinsko, traja pa 45 min
enkrat tedensko. V šolskem letu učenci opravijo 36
šolskih ur. Cena programa pripravnice za šolsko leto
2020/2021 znaša 28€/mesec.
PROGRAM MUZIKANT
Program muzikant je hobi program in poteka v skupini
(2-3 učenci). V skupini so učenci z istim predznanjem in
približno iste starosti. Tedensko učenec obišče 45 min
skupinskega pouka. V kolikor skupine ni možno
oblikovati, učencu pripada 25 min individualnega pouka
tedensko. Letno opravijo učenci programa muzikant 36
obiskov. Cena programa muzikant za šolsko leto
2020/2021 znaša 56€/mesec.
PROGRAM STANDARD
Program standard je napreden program, ki poleg
klasičnih vaj obravnava sodobno popularno glasbo glede
na zmožnosti in želje učenca. Pouk poteka individualno
tedensko 45 min ali individualno 30 min, nauk o glasbi se
obravnava hkrati na uri inštrumenta / petja. Program je
še posebej namenjen tistim, ki bi radi veliko nastopali in
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se dodobra spoznali z odrom, saj se za doplačilo 12 eur
učenec lahko pridruži še eni od skupin. 36 obiskov v
šolskem letu. Cena programa standard za šolsko leto
2020/2021 znaša 90 €/mesec za 45 minutni tedenski
obisk in 64 €/mesec za 30 minutni tedenski obisk.
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. Učenec obišče eno
individualno uro inštrumenta na teden (45 min) in eno
skupinsko uro nauka o glasbi (30 min tedensko). V
šolskem letu učenec obišče 36 individualnih in 36
skupinskih ur. Cena programa klasik za šolsko leto
2020/2021 znaša 98€/mesec. Stroške prijave na izpit,
morebitne korepeticije in dodatne ure krije učenec
(oziroma plačnik) sam.
OSTALE DEJAVNOSTI
Poleg programov potekajo v Glasbeni šoli Lipičnik tudi
druge dejavnosti (skupine):
ORKESTER GLASBENE ŠOLE LIPIČNIK
PEVSKO-PLESNA SKUPINA ZA OTROKE
MEŠANI PEVSKI ZBOR »SINGERCA«
SKUPINA TOLKALCEV
NAUK O GLASBI
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
ANSAMBLI, KOMORNE SKUPINE, POP SKUPINE
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Skupine potekajo enkrat tedensko po 45 min, ali drugače
po dogovoru. Cena: 18 € / mesec.
ORKESTER in OTROŠKI PEVSKI ZBOR sta za učence,
vpisane v enega od oddelkov Glasbene šole Lipičnik
brezplačna. Vaje potekajo od septembra 2020 do junija
2021.
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 učenca
glede na cilje, določene s programom. Ob zaključku
šolskega leta učenci dobijo priznanje.
V programih STANDARD in KLASIK se znanje učencev
med šolskim letom ocenjuje s številčnimi ocenami na
individualnih (in skupinskih) urah in nastopih. Ob
zaključku leta učenci opravljajo interni izpit in prejmejo
spričevalo. Učenci programa MUZIKANT so ocenjeni
opisno.
Trajanje ocenjevalnih obdobij
Ocenjevalni obdobji sta dve, in sicer:
I. ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021,
II. ocenjevalno obdobje od 1. 2. 2021 do 24. 6. 2021.
Šolski koledar za tekoče šolsko leto
Šolsko leto se začne z dnevi odprtih vrat in razdelitvijo
urnikov, in sicer:
- 2. 9. 2020 v Novem mestu
- 3. 9. 2020 v Grosupljem
- 5. 9. 2020 v Metliki
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Pouk se začne v ponedeljek 7. 9. 2020. Šolsko leto se
zaključi 24. 6. 2021.
Šolske počitnice in dela prosti dnevi:
V času šolskih počitnic (jesenske, novoletne, zimske,
prvomajske…) v Glasbeni šoli Lipičnik ni pouka. Prav tako
ni pouka ob z zakonom določenih državnih praznikih in
drugih dela prostih dnevih.
Pouka prosti dnevi so:
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
določeno drugače
Izpitni roki
Letni izpit opravljajo učenci praviloma ob koncu šolskega
leta od prvega razreda naprej. Za prehod na višjo stopnjo
izobraževanja mora učenec pridobiti pozitivno oceno in
pozitivno mnenje izpitne komisije. Izpiti potekajo prvi in
drugi teden v mesecu juniju.
Konference učiteljskega zbora:
avgust 2020 – začetna konferenca
januar 2021 – I. ocenjevalna konferenca
junij 2021 – II. zaključna ocenjevalna konferenca
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SODELOVANJE S STARŠI IN NAČINI
OBVEŠČANJA
Roditeljski sestanki in govorilne ure:
Roditeljski sestanki sovpadajo z internimi nastopi
učencev in so sklicani vsaj enkrat na ocenjevalno
obdobje.
Govorilne ure sklicujejo učitelji po potrebi.
Po dogovoru z učiteljem in učencem lahko starši
prisostvujejo pri pouku.
ZARADI OMEJITEV, KI JIH NAREKUJE VLADA RS GLEDE
PREPREČEVANJA ŠIRJENJA NOVEGA KORONA VIRUSA,
SKUPNIH RODITELJSKIH SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU
2020/2021 NE BO. ZA VSE INFORMACIJE SMO VAM
UČITELJI DOSTOPNI PO E-POŠTI ALI TELEFONU.
Šola obvešča svoje učence po elektronski pošti na enaslov, ki je podan na vpisnem listu in na oglasni deski v
prostorih šole, lahko pa tudi po sms sporočilih ali z
navadno pošto. Obvestila se nanašajo na morebitne
odsotnosti ali spremembe v urniku, nadomeščanja,
nastope in ostale stvari in dejavnosti, povezane s
poukom in delovanjem Glasbene šole Lipičnik.
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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 (v kolikor je član
katere od zasedb).
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.
NASTOPI V LETU 2020/2021 BODO ORGANIZIRANI, V
KOLIKOR BO MOČ SLEDITI NAVODILOM IN
PRIPOROČILOM VLADE RS.
Nekateri dogodki na nastopi bodo tako izpeljani na
daljavo, preko družabnih omrežij ali pa bodo prestavljeni
na bolj ugoden čas.
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VPIS V GLASBENO ŠOLO LIPIČNIK IN
PREDČASNI IZPIS
Vpis starih učencev (nadaljevanje v višji letnik):
Vpisuje se vsako leto v novo šolsko leto. Vpis starih
učencev v šolsko leto 2021/2022 bo: do 15. julija 2021
(prizna se popust pri vpisnini).
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. 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 2020/2021 znaša 30€ in se plača
ob vpisu.
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Predčasni 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 20. 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 2020/2021 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,
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- izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja
različnosti ljudi,
- pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega
delovnega okolja,
- pomoč, kadar jo potrebujejo,
- 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
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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 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,
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- 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.
- V primeru predčasnega izpisa se odda pisna izjava o
izpisu (po navadni ali elektronski pošti) do 20. v mesecu
in velja za naslednji mesec in plača izpisnina.
-Pouk na daljavo se izvede v primeru vnaprej
napovedane odsotnosti, in sicer v obliki navodil, ki jih
učitelj poda učencu preko telefonskega klica, e-pošte ali
pa se opravi video (po ustaljenem urniku).
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USPEHI UČENCEV GLASBENE ŠOLE
LIPIČNIK IZ PRETEKLIH LET
V preteklem šolskem letu se je mali orkester Glasbene
šole Lipičnik »Con Rocko«, ki deluje pod umetniškim
vodstvom Janija Lipičnika in taktirko Gregorja Zagorca
udeležil tekmovanja malih inštrumentalnih skupin.
Festival je potekal on-line, orkester pa je za svoj nastop
prejel 89% točk in dobil srebrno plaketo.
Sicer se 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 nekaj letih pa so nastopili:
-Monika Bajuk, zmagovalka Glasa mladih 2013
-Monika Bajuk, 2. mesto na festivalu FeNS 2014
-Leja Plut, nagrada za najboljši nastop na festivalu FeNS
2015
-Leja Tratar, zmagovalka na festivalu FeNS 2017
Vokalna skupina »Singerca«, ki jo sestavljajo učenci petja
in nekateri učitelji Glasbene šole Lipičnik, je na regijskem
tekmovanju odraslih pevskih zasedb novembra 2017
prejela srebrno priznanje, na tradicionalnem pevskem
festivalu »Sredi zvezd« v Žalcu 2019 pa je prejela 2.
nagrado po izboru strokovne komisije. Lani je nastopila
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na mednarodnem pevskem festivaulu »We are singing«
v Slovenski filharmoniji.
Šolska zasedba »Rivertone« iz Grosuplja se je junija
2018 predstavila že z drugim samostojnim koncertom v
Life Cafe v Grosupljem, posnela več avtorskih skladb in 2
videospota.
Glasbena šola Lipičnik je za uspešno 25 letno delo
prejela priznanje župana Občine Straža.
Leta 2019 je Ministrstvo RS za kulturo Glasbeni šoli
Lipičnik podelilo status nevladne organizacije, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture.
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Glasbena šola Lipičnik, zavod za glasbeno izobraževanje
in kulturo; Gaj 4, 8351 Straža
Matična številka: 7079044000

Elektronski naslov: gslipicnik@siol.net
Kontaktni telefon: 051/041 629 555
Spletna stran: www.glasbena-sola-lipicnik.si
Lokacije: Novo mesto (Seidlova cesta 29), Grosuplje
(Adamičeva cesta 42), Metlika (Cesta bratstva in
enotnosti 23), Straža (Gaj 4)

Publikacija ni za prodajo. Jezikovni pregled, oblikovanje
in grafična priprava: Glasbena šola Lipičnik. Za učence,
starše, učitelje ter ostale sodelavce in obiskovalce
Glasbene šole Lipičnik. Publikacija je na voljo tudi v
digitalni obliki na spletni strani Glasbene šole Lipičnik.
Novo mesto, 1. september 2020
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