
                                                          
Akustične vaje za 23. predtekmovanje mladih glasbenikov RS 

 
TROBENTA • Glasbena šola Laško-Radeče 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Laško – Radeče, enota Laško, Valvasorjev trg 2, 3270 Laško za 
disciplino trobenta, I. a kategorija bodo tekmovalci imeli od ponedeljka, 27. januarja do petka 31. 
januarja 2020 v dopoldanskem času od 8.00 do 12.00.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 03/56 88 138, vsak dan med 9.00 in 12.00. 
Najava je možna do 23. 1. 2020. 
 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Laško – Radeče, enota Laško, Valvasorjev trg 2, 3270 Laško za 
disciplino trobenta, I. b kategorija bodo tekmovalci imeli od ponedeljka, 27. januarja do petka 31. 
januarja 2020 v dopoldanskem času od 8.00 do 12.00.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 03/56 88 138, vsak dan med 9.00 in 12.00. 
Najava je možna do 23. 1. 2020. 
 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Laško – Radeče, enota Laško, Valvasorjev trg 2, 3270 Laško za 
disciplino trobenta, I. c kategorija bodo tekmovalci imeli od ponedeljka, 27. januarja do petka 31. 
januarja 2020 v dopoldanskem času od 8.00 do 12.00 .  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 03/56 88 138, vsak dan med 9.00 in 12.00. 
Najava je možna do 23. 1. 2020. 
 
ROG • Glasbena šola Muta 
Možnost akustične vaje na Zasebni glasbeni šoli Muta za disciplino rog, I. a kategorija bodo tekmovalci 
imeli od ponedeljka, 20. januarja do nedelje 2. februarja 2020 v dopoldanskem času.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 040 471 302, vsak dan med 9.00 in 19.00. 
 
Možnost akustične vaje na Zasebni glasbeni šoli Muta za disciplino rog, I. b kategorija bodo tekmovalci 
imeli od ponedeljka, 20. januarja do nedelje 2. februarja 2020 v dopoldanskem času.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 040 471 302, vsak dan med 9.00 in 19.00. 
 
Možnost akustične vaje na Zasebni glasbeni šoli Muta za disciplino rog, I. c kategorija bodo tekmovalci 
imeli od ponedeljka, 20. januarja do nedelje 2. februarja 2020 v dopoldanskem času.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 040 471 302, vsak dan med 9.00 in 19.00. 
 
POZAVNA • Glasbena šola Slovenske Konjice 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Slovenske Konjice za disciplino pozavna, I. a, I. b in I. c kategorijo 
bodo tekmovalci imeli od ponedeljka, 27. januarja do petka 31. januarja 2020 v dopoldanskem času.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 03/ 759 39 03, vsak dan med 11.00 in 
15.00. 
 
TUBA • Glasbena šola Celje 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Celje za disciplino tuba bodo tekmovalci imeli od torka, 28. 
januarja do ponedeljka 3. februarja v dopoldanskem času, po naslednjem razporedu: 28. 1. do 30. 1. od 
8.00 do 12.00, petek, 31. 1., od 8.00 do 11.00 ter ponedeljek, 3. 2., od 8.00 do 12.00.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 03/492 57 30, vsak dan med 9.00 in 13.00. 
 



                                                          
 
EVFONIJ • Glasbena šola Celje 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Celje za disciplino evfonij, bodo tekmovalci imeli od torka, 28. 
januarja do ponedeljka 3. februarja v dopoldanskem času, po naslednjem razporedu: 28. 1. do 30. 1. od 
8.00 do 12.00, petek, 31. 1., od 8.00 do 11.00 ter ponedeljek, 3. 2., od 8.00 do 12.00. Vaja je možna 
samo s predhodno najavo na telefonski številki 03/492 57 30, vsak dan med 9.00 in 13.00. 
 
TOLKALA • Glasbena šola Krško 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Krško za disciplino tolkala, I. a, I. b in I. c kategorija bodo 
tekmovalci imeli od četrtka, 30. januarja do torka 4. februarja 2020, v dopoldanskem času.  
Vaja je možna samo s predhodno uskladitvijo termina po elektronski pošti: robipirc@yahoo.com. 
 
Zaradi več namenske dvorane, v kateri potekajo tudi druge aktivnosti in pouk, bo možen samo preizkus 
in pregled instrumentov, ki bodo zagotovljeni s strani Glasbene šole Krško. Instrumenti ne bodo 
postavljeni v dvorani do začetka tekmovanja. 
Opisi instrumentov, ki bodo na voljo so objavljeni na spletni strani Glasbene šole Krško. 
 
HARMONIKA• Glasbena šola Idrija 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Idrija za disciplino harmonika, I. a, I. b in I. c kategorija bodo 
tekmovalci imeli od ponedeljka, 20. januarja do petka 31. januarja 2020 v dopoldanskem času. 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 05/373 46 30, vsak dan med 9.00 in 
13.00. 
 
TAMBURICA • Glasbena šola Cerknica 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Cerknica za disciplino tamburica bodo tekmovalci imeli od 
ponedeljka, 3. februarja do srede, 5. februarja 2020 v dopoldanskem času. Vaja je možna samo s 
predhodno najavo na telefonski številki 01/7050 733, vsak dan od 8. do 13. ure. 

KITARSKI DUO • Glasbena šola Vrhnika 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Vrhnika za disciplino kitarski duo, I.  kategorija bodo tekmovalci 
imeli od srede, 29. januarja do torka 4. februarja 2020 v dopoldanskem času.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 01/750 62 40, vsak dan med 9.00 in 13.00. 
 
KLAVIRSKI DUO • Glasbena šola Ajdovščina 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Ajdovščina za disciplino klavirski duo, I. a in I. b kategorija bodo 
tekmovalci imeli od ponedeljka, 3. februarja do četrtka 6. februarja 2020 v dopoldanskem času med 
9.00 in 12.00.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 05 368 0123 ali 031 365 280. 
 
KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM • Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana – OE Glasbena šola 
Možnost akustične vaje na Organizacijski enoti Glasbena šola KGBL, Vegova 7, za disciplino komorne 
skupine z godali in klavirjem, I. a kategorija bodo tekmovalci imeli od četrtka, 30. januarja do petka 31. 
januarja 2020 v dopoldanskem času.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki  0590 74 380  vsak dan med 9.00 in 13.00. 
 
Možnost akustične vaje na Organizacijski enoti Glasbena šola KGBL, Vegova 7, za disciplino komorne 



                                                          
skupine z godali in klavirjem, I. b kategorija bodo tekmovalci imeli od četrtka, 30. januarja do petka 31. 
januarja 2020 v dopoldanskem času.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 0590 74 380  vsak dan med 9.00 in 13.00. 
 
JAZZ SOLO • Glasbena šola Kranj 
Možnost akustične vaje (60 minutnega termina) na Glasbeni šoli Kranj (Trubarjev trg 3) za disciplino 
jazz solo, I. kategorija bodo tekmovalci imeli v delovnih dneh, od ponedeljka, 20. do petka 31. januarja 
2020 med 8.00 in 15.00.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 04-236-47-51. 
 


