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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021 
 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina 
Velenje, z odlokom 20. 5. 1997.  
 
Šola izvaja glasbeno in plesno vzgojo na osnovni stopnji in tudi strokovni srednješolski glasbeni program. 
Dijaki se lahko izobražujejo po vzporednem glasbenem izobraževanju ali pa vpišejo program umetniške 
gimnazije, izobraževanje traja 4 leta. Dijaki lahko vpišejo program B (petje – instrument), katerega cilj je 
obvladovanje glasbenih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne in poustvarjalne, zgodovinske in teoretične 
sestavine glasbene umetnosti. 
 
 
DELOVANJE GLASBENE ŠOLE FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE 
 
Šola je pravna oseba javnega prava, posredni proračunski uporabnik, ki deluje na področju glasbenega 
šolstva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage, na osnovi katerih šola posluje so: Zakon o zavodih, ZOFVI, Zakon o 
javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Kolektivna pogodba 
za področje vzgoje in izobraževanja RS, Zakon o glasbenih šolah, Pravilnik o šolski dokumentaciji, Pravilnik 
o šolskem koledarju za glasbene šole, Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole, Pravilnik o publikaciji v 
glasbeni šoli, Pravilnik o izvajanju pouka v glasbeni šoli, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v glasbenih šolah, Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah, Pravilnik o 
smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, Pravilnik o 
zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah. 
 
Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovni vodja zavoda. Pri delu mu pomagata pomočnici/ka, ki 
opravljata delo v skladu s sistemizacijo šole. 
Na šoli delujejo naslednji organi:  

- Svet šole  
- Svet staršev 
- ravnatelj 
- strokovni kolegij 

 
Delo na šoli je organizirano po strokovnih aktivih: klavir; orgle in čembalo; petje; harmoniko; godala; pihala; 
trobila; kitaro, citre in harfo; tolkala; nauk o glasbi, ples in zbor; teorija sred. stopnje, knjižnica ter finančno 
računovodska, administrativna in tehnična služba. 
 
Strokovni aktivi se združujejo v oddelke: 

- Oddelek za instrumente s strunami, 
- Oddelek za instrumente s tipkami, 
- Oddelek za instrumente: pihala, trobila, tolkala, 
- Oddelek za nauk o glasbi, ples in zbor. 

 
Zavod ima organizirano glasbeno izobraževanje v: 

- matični glasbeni šoli v Velenju, 
- dislociranem oddelku glasbene šole v Šoštanju, 
- dislociranem oddelku glasbene šole v Šmartnem ob Paki. 

 
Na šoli deluje strokovna knjižnica, ki ima 12.117 notnih enot in 2.332 enoti avdio ter video posnetkov. V letu 
2021 je bilo izposojenih 689 enot.  
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REALIZACIJA PLANA 
 
Cilji v zvezi z izvajanjem pouka,  ki so bili zastavljeni v delovnem načrtu za leto 2021, so bili v celoti doseženi, 
saj je bila realizacija pouka 100%-na.  
 
V šolskem letu 2021/2022 je bilo na dan 15. 9. 2021 vpisanih 936 učencev. Individualni pouk je obiskovalo  
756 učencev, PGV 13 učencev in GP 50 učencev, k baletu je bilo vpisanih 117 učencev. V nadstandardne 
programe je bilo vključenih - čembalo 4 učenci, sintetizator 4 učenci, balet 5 učenk in baletni vrtec 26 učencev.  
Nekateri učenci so vpisani v več programov. 
 
Nadstandardni program na šoli je predstavljal pouk čembala, pouk sintetizatorja, balet 7. in 8. razred in baletni 
vrtec. 
Pouk je potekal tudi v dislociranem oddelku v Šoštanju in v Šmartnem ob Paki. 
 
Srednješolski glasbeni program je obiskovalo 84 dijakov. 
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo v šoli 89 redno zaposlenih delavcev, dva delavca sta bila zaposlena po 147. členu 
ZDR-1 (dopolnilno delo), z enim delavcem smo imeli sklenjeno študentsko pogodbo, s tremi delavci podjemno 
pogodbo, sporazum o dopolnjevanju učne obveze pa smo imeli sklenjen s tremi pedagoškimi delavci. 
 
Nadstandardni program na šoli je predstavljal pouk čembala, pouk sintetizatorja in baletni vrtec. 
 
Učenci so redno nastopali na razrednih in javnih koncertih, ki so potekali v učilnicah in v dvoranah. Poleg 
tega so sodelovali na večernih koncertih, kjer so nastopali v solističnih in komornih točkah, kot tudi v različnih 
orkestrih in zborih. Poleg tega so učenci bili gostje zunanjih prireditev, redno so sodelovali na otvoritvah 
razstav. Šola  je sodelovala tudi z osnovnimi šolami in drugimi glasbenimi šolami ter v skupnih produkcijah 
predstavljala mlade glasbenike. Na zaprtje šol zaradi pandemije in izvajanje pouka na daljavo smo bili dobro 
pripravljeni, učitelji so opremljeni z vso razpoložljivo IKT tehnologijo. 
 
Žal pa so v času epidemije koronavirusa Covid-19 posledice zajezitve družbenega dogajanja okrnile 
koncertno dogajanje, a se je v letu 2021 vseeno odvilo nekaj koncertnih večerov in drugih dogodkov, na 
katerih so nastopali tako najmlajši učenci kot dijaki. Odpadli so nekateri načrtovani dogodki z obiskom v 
dvoranah, kulturno dogajanje se je preselilo na splet – nekaj koncertov se je izvedlo preko spletnih aplikacij 
v živo, večinoma pa so se izvajale premiere vnaprej posnetih koncertov, šele v juniju 2021 je prišlo do 
določenih sprostitev, ki so omogočile obisk dogodkov tudi v dvoranah.  
 
V omenjenem letu smo organizirali 35 koncertov ter drugih prireditev in pripravili okoli 110 javnih nastopov 
učencev naše šole – zaradi omejitev je veliko teh prireditev potekala preko svetovnega spleta. Učenci in dijaki 
so sodelovali še na dvajsetih zunanjih oziroma gostujočih nastopih. 
 
Šola je oddajala v najem svoje prostore zunanjim izvajalcem, v orgelski dvorani so bili obredi porok.  
 
 
SVET ZAVODA 
 
Svet zavoda ima enajst članov. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in 
trije predstavniki staršev.  Svetu zavoda glasbena šola  nudi finančno in tehnično podporo za delovanje.  
 
Člani sveta zavoda, na dan 31. 12. 2021 so: 

- Silvija Pirtovšek, Maja Hribar, Milena Pečovnik (predstavniki ustanovitelja), 
- Marta Brunšek Strašek, Franjo Cesarec, Tanja Verboten (predstavniki staršev), 
- Beriša Sonja, Hrovat Jelka, Mastnak Vesel Jerneja (decembra prenehal mandat, zaradi sporazumne 

odpovedi delovnega razmerja, nadomestne volitve bodo izvedene marca 2022), Davor Plamberger, 
Špela Zamrnik (predstavniki delavcev). 

Predsednica sveta zavoda je Sonja Beriša, namestnik predsednice je Franjo Cesarec. 
 
V letu 2021 se je Svet zavoda sestal na štiri rednih in petih dopisnih sejah. Svet je obravnaval in sprejemal 
vse zadeve po zakonu. Seznanjen je bil s poročilom o tekmovanjih in tekočih dogodkih na šoli. Sklepal je o 
poslovnem in računovodskem poročilu, o sodilih spremljanja prihodkov in odhodkov po dejavnostih, o 
finančnem načrtu, o delovni uspešnosti ravnatelja, o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2021/22, o odpisu 
terjatev.  Vabila in gradiva je prejemal pravočasno v pisni obliki ali ali po elektronski pošti. Letni plan šole za 
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šolsko leto 2021/2022 so prejeli vsi člani Sveta. Sprejeti sklepi na seji  Sveta šole so bili realizirani. Ravnatelj 
je bil na sejah prisoten. Ker je ravnatelju 31. 5. 2021 potekel mandat je Svet zavoda na 2. redni seji dne 28. 
1. 2021 sprejel sklep o začetku razpisnega postopka za imenovanje ravnatelja. Na razpis so se prijavili trije 
kandidati, nov mandat pa je prejel kandidat Boris Štih. Decembra se je Svet šole sestal na izredni seji, zaradi 
pritožbe zaposlene Danice Koren v zvezi z neenakopravno obravnavo zaposlenih pri izdajanju sklepov o 
izrednih dopustih. Po pregledu gradiv in pojasnilu ravnatelja je Svet zavoda sprejel stališče, da ravnatelj in 
vodstvo šole v bodoče zaposlene pri izdajanju sklepov o izrednih plačanih dopustih in izrednih neplačanih 
dopustih obravnavajo bolj transparentno. 
 
SVET STARŠEV 
 
Sodelovanje s starši je bilo zadovoljivo. Starši so se z učitelji lahko pogovorili na tedenskih govorilnih urah. 
Bili so lahko gostje tako samega pouka individualnih instrumentov kot šolskih in drugih nastopov. 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev na šoli deluje Svet staršev, ki mu šola nudi finančno in 
tehnično podporo za delovanje. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po dva 
predstavnika in šteje 8 članov.  
V letu 2021 je imel eno sejo, na katerih je obravnaval in potrjeval vse zadeve po zakonu. Seznanjen je bil z 
aktivnostmi na šoli in dosežki učencev. Obravnaval je poslovno poročilo za leto 2020 in letni delovni načrt za 
šolsko leto 2021/22. Svet staršev je za seje pravočasno prejemal pisna gradiva. Sklepi Sveta staršev so bili 
realizirani. Ravnatelj je bil na sejah  prisoten.   
 
 
STROKOVNI  KOLEGIJ 
 
Strokovni kolegij ravnatelja šteje 17 članov. Strokovni kolegij se je sestajal redno mesečno. Na sestankih je 
obravnaval dejavnost predvideno za tekoči mesec, novosti, spremembe, probleme, ki so se pojavljali pri 
vzgojno izobraževalnem delu. 
 
 
DELOVANJE ORKESTROV IN ZBOROV 
 
Na šoli so delovali naslednji orkestri in zbori, ki so jih vodili: 
Pihalni orkester – Janez Marin, 
Simfonični orkester – Miran Šumečnik, 
Godalni orkester – Miran Šumečnik, 
Mlajši godalni orkester – Andreja Mohorič, 
Harmonikarski orkester – Mojca Volavšek, 
Mešani mladinski pevski zbor ŠCV – Alenka Podpečan  
Otroški pevski zbor – Manja Gošnik Vovk, 
Mladinski pevski zbor – Tea Plazl, 
Mladinski pihalni orkester Šoštanj – Miran Šumečnik 
Kitarski orkester – Monika Krajnc Štih, 
Orffova skupina – Janez Šuligoj 
Big Band – Janez Šuligoj, 
Mlajši pihalni orkester – Lovro Vrzelak. 
 
 
VEČJI PROJEKTI 

 
V letu 2021 so ob ustvarjalnem delu, kvalitetnem pouku na obeh stopnjah izobraževanja ter številnih 
aktivnostih in glasbeno-kulturnih dogodkov Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje - tako kot druge dele 
naše družbe - močno zaznamovale posledice pandemije virusa Covid-19, ki je nekatere segmente delovanja 
šole okrnila.  
 
V letu 2021 smo predstavili tradicionalni koncert učiteljev Glasbene šole Velenje, koncert učencev in dijakov 
aktiva za brenkala Glasbene šole Velenje, koncertna maša za Bachov rojstni dan naših učencev in dijakov 
orgel (v živo iz frančiškanske cerkve na ljubljanskem Tromostovju), sledil je tradicionalni letni koncert učencev 
klavirja »Po belih in črnih tipkah«, koncert najmlajših pihalcev Glasbene šole Velenje, letni koncert učencev 
Oddelka Šoštanj, ter koncert pevcev Glasbene šole Velenje, zadnji teden v maju pa so se naši učenci 
predstavljali na »Muziciranjih pred glasbeno šolo«, kjer so nastopali pred obiskovalci šole in naključnimi 
mimoidočimi.  
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Učenci klavirskega oddelka Glasbene šole Velenje so na 20. klavirskih dnevih (Portorož, 12. in 13. november 
2021), ki jih prireja društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA, predstavili novo zbirko skladatelja Mateja 
Goršiča, v decembru pa smo izvedli kar nekaj prazničnih koncertov - »Glasbeno darilo«, koncert oddelka 
Šoštanj, božično-novoletni koncert najmlajših, zborovski »Nasmeh v očeh«, Miklavžev koncert: »Žive naj vsi 
narodi«, koncert harmonikarjev ter predpraznični nastop godalcev. 
 
Predstavili so se tudi dijaki Umetniške gimnazije Velenje: na že tradicionalnih umetniških večerih posameznih 
razredov in s koncertom dijakov vzporednega izobraževanja, kot vedno pa so se na predmaturitetnih nastopih 
predstavili tudi bodoči maturanti. 

 
V sodelovanju z Muzejem Velenje so učenci nastopili v marcu 2021 na »Glasbenih utrinkih z Velenjskega 
gradu«, naša glasbena šola pa je tudi v septembru 2021 aktivno soustvarjala Pikin festival in ga »opremila« 
z glasbo. Tam je dvakrat nastopil Big band Glasbene šole Velenje, ki se je v istem mesecu predstavil še 
trikrat, med drugim tudi na "Mozzajik Summer festivalu" 2021 (Max klub, Velenje). V sodelovanju s Festivalom 
Velenje pa smo v drugi polovici leta gostili 4 koncerte klasične glasbe v okviru abonmaja "Klasika". 
 
Špansko veleposlaništvo v Sloveniji je v sodelovanju z našo šolo in Društvom slovenskih učiteljev kitare 
(EGTA) priredilo "1. mednarodno kitarsko tekmovanje veleposlaništva Španije v Sloveniji". Posvečeno je bilo 
glasbi vseh španskih skladateljev, ki so skozi zgodovino svoja dela posvetili kitari. Tekmovanje je potekalo 
med 6. in 8. novembrom 2021 v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje, udeležilo pa se ga je 16 mladih 
kitaristov, ob otvoritvi pa je na koncertu nastopil tudi znameniti Sevilla guitar duo. 

 
Konec junija 2021 je novi Vista park Velenje zasedlo 450 mladih glasbenikov, učencev, dijakov in profesorjev 
Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje ter Umetniške gimnazije Velenje ob snemanju videospota. Z 
vnaprej posneto znamenito Beethovnovo Odo radosti (besedilo F. Schiller), ki jo je domiselno priredil naš 
profesor Tilen Slakan, so se nastopajoči predstavili z vsemi inštrumenti, ki se poučujejo na naši glasbeni šoli, 
manjkale niso niti balerine in pevski zbori. S projektom smo na izviren način dokazali moč povezovanja, 
sodelovanja, predvsem pa moč glasbe in pomembnost ohranjanja kulture. Kultura nas osmišlja, nam daje 
človečnost, nas združuje, tolaži, vzgaja in nam navsezadnje nastavlja ogledalo. Ne smemo si dovoliti kulturno 
osiromašene prihodnosti. Z Odo radosti je Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje med ljudi poslala klic 
po svobodi in s samim sporočilom skladbe tudi pesnikovo vizijo človeštva kot skupnosti bratskih narodov - z 
univerzalnim jezikom glasbe izraža evropske ideale svobode, miru in solidarnosti - ter s to željo pospremila 
tudi Slovenijo na njeni poti predsedovanja Svetu EU v juliju 2021. 
 
Ker Dneva odprtih vrat zaradi aktualnih razmer nismo mogli organizirati v prostorih šole, smo ga 25. maja 
2021 izvedli virtualno, preko svetovnega spleta. 
 
Zveza slovenskih glasbenih šol vsako leto najzaslužnejšim glasbenim ter plesnim pedagogom podeljuje 
priznanja in nagrade Frana Gerbiča. Med prejemniki sta bila v juniju 2021 tudi naša učitelja: Monika Vehovec, 
ki je prejela priznanje Frana Gerbiča za dolgoletno uspešno delo na področju glasbene vzgoje in 
izobraževanja za leto 2020 (v lanskem letu podelitve ni bilo) in Nikolaj Žličar, ki je prejel nagrado Frana 
Gerbiča za življenjsko delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja. 

 
Svečana podelitev spričeval in Korunovih priznanj za učencem Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje 
za šolsko leto 2020/2021 je bila 24. junija 2021 pri Sončni uri v velenjskem Sončnem parku. 
 
Priznanja so prejeli: 
 
št. prejemnik Korunove nagrade inštrument mentor 
1 Mark Lev Krajnc violina Danica Koren 
2 Lin Donko violina Danica Koren 
3 Stella Halilović violina Danica Koren 
4 Eva Chromy violina Peter Napret 
5 Ula Buršič kontrabas Miha Koren 
6 Rebeka Štruc orgle Ema Zapušek 
7 Oskar Tiberius Čas kitara Tadej Žibrat 
8 Gaber Mihael Cigler kitara Urban Meža 
9 Jaka Kumer kitara Monika Krajnc Štih 
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10 Tilen Jezernik kitara Urban Meža 
11 Veronika Gams harfa Katja Šumečnik 
12 Andreja Šadl harfa Katja Šumečnik 
13 Filip Runjak klavir in violina Monika Vehovec in Danica Koren 

14 Ajda Oštir klavir in violina Monika Vehovec in Jerneja 
Srebernjak 

15 Matic Runjak klavir in violina Monika Vehovec in Danica Koren 

16 Val Goter klavir in orgle Monika Vehovec in Luka 
Gojkošek 

17 Miha Cokan klavir Sara Slatinek 
18 Žan Tretjak klavir Manja Gošnik Vovk 

19 Lucija Škruba rog Miran Šumečnik 

20 Neža Aubreht flavta Ana Zajc Smolčnik 

21 Tjaša Vodušek flavta Neva Berke 

22 Trio flavt “Allegre” (Neža Aubreht, 
Lara Govek, Lara Mlinšek)   Ana Zajc Smolčnik in Špela 

Zamrnik 

23 Trio “Maly” (Doroteja Gams, Gaja 
Hrustel, Nuša Mesarec)   Tea Plazl in Špela Zamrnik 

24 Trio flavt “Brioso” (Iza Uratnik, Miša 
Časl, Živa Ocepek)   Neva Berke 

25 Mladinski pihalni orkester oddelka 
Šoštanj   Miran Šumečnik 

26 Simfonični orkester Glasbene šole 
Velenje   Miran Šumečnik 

   
 
 
IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA SEMINARJEV TER TEKMOVANJ 

Nadaljevali smo s tradicijo organizacije mojstrskih seminarjev z namenom bogatiti znanje tako učencev kot 
učiteljev.  
 
Organizirali smo seminarje za: 

- kitaro (online) - mentor Timotej Kosovinc (9. 1. 2021) 
- flavto (online) - mentor Martin Belič (31. 3 2021) 
- orgle - mentor Wolfgang Kogert (Avstrija), 17. mednarodna orgelska šola (28. - 30. 3. 2021) 
- improvizacijo (glasbena delavnica) - mentor An Černe (17. 9. 2021) 
- kitaro - mentor Simon Krajnčan Fojkar (16. 10. 2021) 
- tolkala - mentorica Petra Vidmar (2. 12. 2021) 

 
V avgustu smo znova gostili "Kreativno Jazz kliniko Velenje" v organizaciji Jureta Pukla. 
 
 
USPEHI V LETU 2021 
 
MEDNARODNA TEKMOVANJA 
 
7. mednarodno glasbeno spletno tekmovanje Odin 
Zveza evropskih akademskih umetnikov (EAAA), Talin (Estonija), januar 2021 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Mark Lev 
Krajnc violina 

II. (godala) - 
od 13 do 14 

let 
Danica Koren   2. nagrada 
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Glasbena čipka iz Idrije, mednarodno spletno tekmovanje 
Idrija, 5. - 10. marec 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 

1 Filip Runjak klavir predkategorija Monika 
Vehovec   1. nagrada 

2 Ajda Oštir klavir predkategorija Monika 
Vehovec   1. nagrada 

3 Val Goter klavir 3. Monika 
Vehovec   2. nagrada 

4 Tjaša 
Vodušek flavta 1. Neva Berke Anja Rosec 1. nagrada 

5 Miha Cokan klavir 3. Sara Slatinek   1. nagrada 
       

Mednarodno spletno glasbeno tekmovanje "London Young Musician" 
London (Združeno kraljestvo), januar - marec 2021 (4. sezona) 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 

1 Maja Otič violina Young Master 
(do 18 let) Igor Ulokin Nikolaj Žličar srebrna nagrada, 2. 

mesto 

2 Tea Osojnik violina Young Master 
(do 15 let) Igor Ulokin Nikolaj Žličar bronasta nagrada 

       
1. mednarodno spletno tekmovanje godalcev "Rudolf Barshai" 
Sankt Peterburg (Rusija), februar 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 
1 Maja Otič violina A (mladinska) Igor Ulokin   diploma 
2 Tea Osojnik violina D (otroška) Igor Ulokin   diploma 

       
World Open Online Music Competition 
Beograd (Srbija), pomladna sezona 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 

1 Nika Oder flavta XII (senior 
academic) 

Alenka 
Goršič 

Sašo 
Vollmaier 1. nagrada, 1. mesto 

2 Tjaša 
Vodušek flavta V (middle 

junior) Neva Berke Anja Rosec 1. nagrada, 2. mesto 

       
2. mednarodno tekmovanje "Celeia 2021" 
Glasbena šola Celje, 15. - 18. april 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 

1 Lucija Škruba rog 
III. 

Miran 
Šumečnik Anja Rosec srebrna plaketa 

       
XII. tekmovanje kitaristov "VArt 2021" 
Valjevo (Srbija), 12. - 15. april 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 

1 Erik Jurkovič kitara IV. Monika 
Krajnc Štih   I. nagrada, 2. mesto 

2 Tilen Jezernik kitara III. Urban Meža   I. nagrada, 3. mesto 

  

 
 
 
 
     

Mednarodno spletno tekmovanje vokalne in instrumentalne glasbe "Astana Vision Contest" 
Nur-Sultan (Kazahstan), 10. april 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 
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1 Ana Jurjovec orgle 4 (14-16 let) 
Andreja 
Golež 

Gruden 
  Grand Prix 

2 Klara Kuhar orgle 4 (14-16 let) Ema Zapušek   Grand Prix 

3 Doroteja Meh orgle 5 (17-20 let) Barbara De 
Costa   Grand Prix 

4 Klara Kovač orgle 5 (17-20 let) Barbara De 
Costa   Grand Prix 

       
15. mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike - Ars nova 
Trst (Italija), april 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 

1 Neža Aubreht flavta C Ana Zajc 
Smolčnik 

Nina 
Verboten 1. nagrada, 3. mesto 

2 
Trio flavt 
"Allegre" - 
Neža Aubreht 

komorna 
glasba A 

Ana Zajc 
Smolčnik in 

Špela 
Zamrnik 

  2. nagrada, 2. mesto 

 

Trio flavt 
"Allegre" - 
Lara Mlinšek 

komorna 
glasba A 

Ana Zajc 
Smolčnik in 

Špela 
Zamrnik 

  2. nagrada, 2. mesto 

10. mednarodno tekmovanje "Klasična kitara v Aši" 
Aša (Rusija), 22. do 28. april 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 
1 Tine Govek kitara do 9 let Urban Meža   diploma 

2 Jure 
Ojsteršek kitara 10 do 11 let Urban Meža   diploma 

3 Gaber Mihael 
Cigler kitara 10 do 11 let Urban Meža   diploma 

4 Jaka Kumer kitara 12 do 14 let Monika 
Krajnc Štih   diploma 

5 Lavra 
Gošnjak kitara 12 do 14 let Boris Štih   diploma 

6 Tilen Jezernik kitara 12 do 14 let Urban Meža   III. nagrada 

7 Blaž 
Pogorevc kitara 15 do 17 let Monika 

Krajnc Štih   II. nagrada 

8 Nives 
Gošnjak kitara 15 do 17 let Monika 

Krajnc Štih   III. nagrada 

       
Mednarodno tekmovanje pevcev »Mlada Evropa 2021« 
Kijev (Ukrajina), april 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 

1 Zala Gril petje 3. (academic) Janko 
Potočnik   2. mesto 

 

 
 
 
 
      

Mednarodno tekmovanje IMMCC Solfeggio 2021 – Ustvarjanje, Solfeggio in Glasbena teorija 
Maribor, 6. - 7. maj 2021 
zap. ime in priimek instrument kategorija učitelj korepetitor uspeh 

1 Tim Cergol solfeggio V-b Olga Ulokina   zlata nagrada, 2. 
mesto 

2 Tim Cergol glasbena 
teorija V-c Olga Ulokina   zlata nagrada, 1. 

mesto 
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1. mednarodno tekmovanje Matije Bravničarja 
Glasbena šola Logatec, maj 2021 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 
1 Lin Donko violina 1. Danica Koren Ines Ivanović zlata plaketa 

2 Ajda Oštir violina 1. Jerneja 
Srebernjak 

Nina 
Verboten srebrna plaketa 

3 Filip Runjak violina 1. Danica Koren Ines Ivanović srebrna plaketa 
4 Matic Runjak violina 1. Danica Koren Ines Ivanović srebrna plaketa 

5 Klara Blatnik violina 1. Jerneja 
Srebernjak Ines Ivanović bronasta plaketa 

6 Mari Lenko violina 2. Jerneja 
Srebernjak Anja Rosec bronasta plaketa 

7 Najla Softić violina 2. Jerneja 
Srebernjak Anja Rosec bronasta plaketa 

8 Mark Lev 
Krajnc violina 3. Danica Koren Sašo 

Vollmaier zlata plaketa 

9 Stella 
Halilović violina 3. Danica Koren Sašo 

Vollmaier srebrna plaketa 

10 Nina Sakulac violina 3. Jerneja 
Srebernjak Ines Ivanović bronasta plaketa 

       
5. mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov "Oskar Rieding" 
Celje, 15. junij 2021 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Žiga Osojnik violina 1.a Margarita 
Ulokina Ines Ivanovič bronasta plaketa 

       
       
10. mednarodno klavirsko tekmovanje "Ivan Rijavec" 
Rogaška Slatina, 27. - 29. junij 2021 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 
1 Mia Broz klavir začetniki Sara Slatinek   1. nagrada 

2 Matic Runjak klavir začetniki Monika 
Vehovec   1. nagrada 

       
Glasbena čipka iz Idrije, 2. del 
Idrija, 7. julij 2021 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Tinkara 
Turinek orgle III. Barbara De 

Costa   1. nagrada 

 

 
 
      

London Young Musician, mednarodno spletno glasbeno tekmovanje 
London (Združeno kraljestvo), 2021-2022, 1. sezona - 21. julij 2021 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Stella 
Halilović violina 

young artist 
(15 let in 

manj) 
Danica Koren   zlato priznanje 

2 Mark Lev 
Krajnc violina 

young artist 
(15 let in 

manj) 
Danica Koren   srebrno priznanje 

       
Music Competition Online 2021 
Opus Artis Paris, september 2021 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 
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1 Mark Lev 
Krajnc violina 4. Danica Koren Sašo 

Vollmaier 1. nagrada 
 

      
Mednarodno tekmovanje klasične kitare Veleposlaništva Španije v Sloveniji 
Glasbena šola Velenje, 6. - 8. november 2021 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Tilen Jezernik kitara 1. Urban Meža   zlato priznanje, 3. 
mesto 

2 Jaka Kumer kitara 1. Monika 
Krajnc Štih   zlato priznanje 

3 Lavra 
Gošnjak kitara 1. Boris Štih   srebrno priznanje 

4 Erik Jurkovič kitara 2. Monika 
Krajnc Štih   zlato priznanje 

5 Nives 
Gošnjak kitara 2. Monika 

Krajnc Štih   srebrno priznanje 

6 Blaž 
Pogorevc kitara 2. Monika 

Krajnc Štih   srebrno priznanje 
 

      
Mednarodno tekmovanje pihalcev in trobilcev "Varaždin Woodwind & Brass" 
Varaždin, Hrvaška, november in december 2021 
 

      
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Tinkara 
Lednik flavta F Mojca Ušen 

Tkalčec 
Nina 
Verboten 1. nagrada 

2 Tjaša 
Vodušek flavta B Neva Berke Anja Rosec 1. nagrada 

3 Marcel 
Medved trobenta B Damir Tkavc Valentina 

Čas 2. nagrada 

4 Ditka Volk trobenta C Damir Tkavc Ines Ivanovič 1. nagrada 
5 Žiga Petrinjak trobenta C Damir Tkavc Ines Ivanovič priznanje 

6 Lucija Škruba rog C Miran 
Šumečnik Anja Rosec 2. nagrada 

7 Lovro Komar 
Kugler trombon C Miran 

Šumečnik Anja Rosec 1. nagrada 

8 Gašper 
Poprijan tuba E Mitja 

Škorjanc 
Sašo 
Vollmaier 1. nagrada 

 
 

 
     

World Open Online Music Competition 
Beograd (Srbija) - pomladna, poletna in jesenska sezona 2021 
 

      
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 
Enej Jezernik 
in Janez 
Pincolič 
(učitelj) 

fagot Učenec - 
učitelj XXX 

Janez 
Pincolič   II. nagrada 

 
      

Canadian International Music Competition 2021-2022 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Mark Lev 
Krajnc violina Rising stars Danica Koren Sašo 

Vollmaier zlata medalja 
 

      
London Young Musician 21-22 (3. sezona) 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 



10 
 

1 Mark Lev 
Krajnc violina Young artist 

(do 15 let) Danica Koren Sašo 
Vollmaier 

zlata nagrada in 
posebna nagrada 
"Characteristic 
Performance" 

 
      

International Moscow Music Online-Competition (IMMC) 
Moskva (Rusija), januar 2022 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Enej Jezernik fagot od 14 do 17 
let 

Janez 
Pincolič   2. nagrada 

 
      

International Youth Music Competitions (IYMC) 
Atlanta (ZDA), december 2021 (Artist of the year) 
zap. ime in priimek instrument kat. učitelj korepetitor uspeh 

1 Eva Leskovec klarinet senior, 14-18 
let 

David 
Gregorc   srebrna plaketa 

 
 
DRŽAVNO TEKMOVANJE 
 
50. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije - TEMSIG  
Glasbene šole Štajerske ter Pomurja, Ljubljana in Vrhnika - 19. maj do 11. junij 2021 
 
Predtekmovanje (nekdanje regijsko tekmovanje) v tem letu ni bilo izvedeno zaradi epidemičnih razmer.  
 
tekmovalka / 
tekmovalec instrument kategorija mentor korepetitor dosežek 

Lejla Hasanović harfa I. a Katja 
Šumečnik   srebrna plaketa 

Mia Kiara Ramšak harfa I. a Katja 
Šumečnik   bronasta plaketa 

Sofija Vidojevič harfa I. a Katja 
Šumečnik   

 
 

srebrna plaketa 
 

Veronika Gams harfa I. b Katja 
Šumečnik   

zlata plaketa, 1. 
nagrada, posebni 
priznanji za 100 

doseženih točk in 
najboljšo izvedbo 
obvezne skladbe 

Andreja Šadl harfa I. c Katja 
Šumečnik   

zlata plaketa, posebno 
priznanje za najboljšo 

izvedbo obvezne 
skladbe 

Naja Mohorič 
(učiteljica) harfa III.b 

Mojca 
Zlobko Vajgl 
(AG LJ) 

Mojca 
Lavrenčič (AG 

LJ) 

zlata plaketa, 1. 
nagrada 

Gaber Mihael 
Cigler kitara I.a Urban Meža   zlata plaketa 

Oskar Tiberius Čas kitara I.a Tadej Žibrat   zlata plaketa 
Tine Govek kitara I.a Urban Meža   srebrna plaketa 
Jure Ojsteršek kitara I.a Urban Meža   srebrna plaketa 
Maid Dogdić kitara I.b Tadej Žibrat   srebrna plaketa 
Lavra Gošnjak kitara I.b Boris Štih   bronasta plaketa 

Jaka Kumer kitara I.b Monika 
Krajnc Štih   zlata plaketa, 3. 

nagrada, posebno 



11 
 

priznanje za najboljšo 
izvedbo skladbe 

slovenskega skladatelja 
Neža Orozel kitara I.b Urban Meža   srebrna plaketa 
Tilen Jezernik kitara I.c Urban Meža   zlata plaketa 

Nives Gošnjak kitara II. a Monika 
Krajnc Štih   srebrna plaketa 

Erik Jurkovič kitara II. a Monika 
Krajnc Štih   

zlata plaketa, 2. 
nagrada, posebni 

priznanji za izvedbi 
obvezne skladbe in 

skladbe slovenskega 
skladatelja 

Blaž Pogorevc kitara II. a Monika 
Krajnc Štih   srebrna plaketa 

Trio - Doroteja 
Gams, Gaja Hrustel 
in Nuša Mesarec 

komorne 
skupine s pihali I.a 

Tea Plazl in 
Špela 
Zamrnik 

  zlata plaketa, 1. 
nagrada 

Trio flavt - Neža 
Aubreht, Lara 
Govek in Lara 
Mlinšek 

komorne 
skupine s pihali I.b 

Ana Zajc 
Smolčnik in 
Špela 
Zamrnik 

  zlata plaketa 

Trio flavt Brióso - 
Miša Časl, Iza 
Uratnik in Živa 
Ocepek 

komorne 
skupine s pihali I.b Neva Berke   zlata plaketa, 3. 

nagrada 

Ula Buršič kontrabas I. b Miha Koren Sanja Mlinar 
Marin 

zlata plaketa, 1. 
nagrada, posebno 
priznanje za 100 
doseženih točk 

Sanja Mlinar Marin 
(prof.) kontrabas I.b     

posebno priznanje 
korepetitorju za zgledno 

sodelovanje s 
tekmovalcem in 

umetniško podporo v 
posamezni kategoriji 

Leon Cesarec kontrabas II. a Miha Koren Sanja Mlinar 
Marin 

zlata plaketa, 2. 
nagrada 

tekmovalec instrument kategorija mentor korepetitor dosežek 

Rebeka Štruc orgle I.c Ema 
Zapušek   

zlata plaketa, 3. 
nagrada, posebno 

priznanje za najboljšo 
izvedbo skladbe 

slovenskega skladatelja 

Ana Jurjovec orgle II.a Barbara De 
Costa   srebrna plaketa 

Klara Kuhar orgle II.a Ema 
Zapušek   srebrna plaketa 

Doroteja Meh orgle II.a Barbara De 
Costa   srebrna plaketa 

Klara Kovač orgle II.b Barbara De 
Costa   zlata plaketa, 3. 

nagrada 

Tim Cergol solfeggio II.a Olga 
Ulokina   zlata plaketa, 2. 

nagrada 

Klara Kuhar solfeggio II.a Alenka 
Podpečan   priznanje 

Pija Lipnik solfeggio II.a Olga 
Ulokina   priznanje 

Eva Chromy violina I.a Peter Napret Ines Ivanović zlata plaketa 
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Lin Donko violina I.a Danica 
Koren Ines Ivanović srebrna plaketa 

Neli Jurič violina I.a Peter Napret Ines Ivanović bronasta plaketa 

Filip Runjak violina I.a Danica 
Koren Ines Ivanović bronasta plaketa 

Najla Softić violina I.a Jerneja 
Srebernjak Ines Ivanović bronasta plaketa 

Paraskeva Jauz 
Mitrović violina I.b Margarita 

Ulokina Ines Ivanović bronasta plaketa 

Stella Halilović violina I.c Danica 
Koren 

Sašo 
Vollmaier srebrna plaketa 

Mark Lev Krajnc violina I.c Danica 
Koren 

Sašo 
Vollmaier zlata plaketa 

Sara Pungartnik 
Črešnar violončelo I.c Monika 

Hočevar 
Sašo 

Vollmaier bronasta plaketa 

 

SPREMLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH 
Ravnatelj je bil prisoten na nastopih in koncertih. Po nastopih in koncertih se je z mentorji pogovoril. Učitelji  
so se redno izobraževali na seminarjih in študijskih skupinah.  

 
NAPREDOVANJE V NAZIV 
 
V letu 2021 je ravnatelj predlagal dva zaposlena za napredovanje v naziv. Ena vloga še čaka na obravnavo 
na pristojnem ministrstvu.  
 
 
VARNA TOČKA 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je  ena od varnih točk v Velenju.  
 
 
DRUGA DEJAVNOST POVEZANA Z VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM 
 
Šola je zagotavljala strokovni kader za izvedbo strokovnega dela pouka na Umetniški gimnaziji v Velenju. 
Delavci glasbene šole so bili vodje študijskih skupin. Glasbena šola je  za vzgojno-varstvene zavode 
pripravljala glasbene programe. 
Na sedmih osnovnih šolah je bila planirana izvedba glasbenih abonmajev, ki jih zaradi omejitev druženja, 
zaradi razglasitve drugega vala epidemije, nismo izvedli. Upamo, da jih bomo lahko ob ugodni epidemiološki 
sliki vsaj delno izvedli spomladi. Vsi koncerti bodo vodeni s strani glasbenih pedagogov.  
Glede na to, da nismo mogli izvesti dneva odprtih vrat se je le-ta prestavil na spletna omrežja. Strokovni aktivi 
so skupaj z učenci, dijaki in profesorji pripravili 24 predstavitvenih videov, ki so jih osnovne šole posredovale 
vsem učencem prve in druge triade. Prav tako so bilo za namen promocije vpisa v šolsko leto 2020/21 
izvedene številne aktivnosti – videi, filmi, animirane predstavitve instrumentov, ki smo jih objavljali na različnih 
družbenih omrežjih.  
V prazničnem decembru so bili vsi dogodki prezentirani na družbenih omrežjih, predvsem bi želel izpostaviti 
sodelovanje z Muzejem Velenje s snemanji »Prazničnih voščilnic«, našo novoletno glasbeno voščilnico 
»Rudolf«, ki so jo pripravili učitelji. Aktivni so bili posamezni aktivi, orkestri in zbori, ki so prav tako posneli 
različne video materiale, ki smo jih predvajali na naših spletnih kanalih. 

 
 
INVESTICIJSKA DELA 
 
V letu 2021 je bilo izvedeno:  
- akustična izdelava oblog v studiu nad veliko dvorano  
- v sodelovanju z MOV - ležeča klančina s poslikavo prehoda za pešce v obliki klaviature in klančina za    
  invalide pred glavnim vhodom 
- zamenjava parkirnih zapornic z potopnimi stebrički na parkirišču pred šolo 
- redna vzdrževalna dela  
 
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
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Realizacija finančnega načrta je razvidna iz računovodskega poročila. 
 
ZAKLJUČEK 
 

Zaposleni v glasbeni šoli smo se zavedali naše odgovornosti pri oblikovanju slovenske družbe in prispevka 
k njenemu razvoju. Uspehi, ki smo jih nizali med šolskim letom so nam potrjevali našo ustvarjalnost in 
inovativnost. Navkljub izvajanju pouka na daljavo smo dokazali, da lahko z pozitivno naravnanostjo, tudi v 
drugačnih - zahtevnejši časih dosegamo zastavljene cilje. V veselje nam je, da skupaj z učenci vsak dan 
znova odkrivamo zanimivi svet glasbe. Tudi v bodoče bomo sledili sloganu, »znanje je bogastvo, ki ga je 
vredno plemenititi celo življenje, glasba pa je univerzalna energija, ki povezuje vse ljudi sveta«.. 

 
V Velenju, februar 2022 
 
           Boris Štih prof. 
                ravnatelj 


