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TROBENTA 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Ormož za disciplino trobenta, I. in II. kategorija, bodo 
tekmovalci imeli od 24. februarja do 28. februarja med 8. in 16. uro.  

Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/7410730  vsak delovnik med 11.00 in 
14.00. 
 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj za disciplino trobenta, III. kategorija bodo 
tekmovalci imeli vsak dan, razen med 24. in 28. februarjem.  
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 041/684 581 ali na e-naslovu 
stefan.petek@guest.arnes.si, vsak delovni dan med 9.00 do 14.00. 
 
ROG  
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica za disciplino rog bodo tekmovalci imeli 
od ponedeljka, 24. februarja do petka, 28. februarja 2020 med 8. in 13. uro. 
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/818 11 09 (Olga Strmšek), vsak dan 
med 11.00 in 14.00. 
 
POZAVNA 
Kratke akustične vaje na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor- PŠ Tabor za disciplino pozavna I. 
kategorija bodo tekmovalci imeli v odmorih na dan tekmovanja (razpored spletna stran šole).  
Akustične vaje pred tekmovanjem bodo možne 24. februarja 2020 med 8. in 17. uro.  
 
Vaje so možne samo s predhodno najavo na telefonski številki 030/645 011 ali na 
dusan.slacek@konservatorij-maribor.si vsak delovni dan med 10.00 do 14.00. 
 
Kratke akustične vaje na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor za disciplino pozavna II. in III. 
kategorija bodo tekmovalci imeli v odmorih na dan tekmovanja (razpored na spletni strani šole).  
Akustične vaje pred tekmovanjem bodo možne 27., 28.  in 29. februarja 2020 med 8. in 14. uro.  
 
Vaje so možne samo s predhodno najavo na telefonski številki 030/645 012 ali na 
barbara.klep@konservatorij-maribor.si vsak delovni dan med 10.00 do 14.00. 
 
TUBA 
Akustične vaje na Glasbeni šoli Ormož za disciplino tuba bodo tekmovalci imeli od 24. februarja do 28. 
februarja med 8. in 16. uro.  
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/7410730  vsak delovnik med 11.00 in 
14.00. 
 
EVFONIJ 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj za disciplino evfonij bodo tekmovalci imeli od 
vsak dan, razen med 24. in 28. februarjem. 
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 041/684 581 ali na e-naslovu 
stefan.petek@guest.arnes.si, vsak delovni dan med 9.00 do 14.00. 
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TOLKALA 
Možnost akustične vaje na Glasbeni in baletni šoli Antona Martina Slomška za disciplino tolkala bodo 
tekmovalci imeli 2, 4., 5. in 6. marca  med 8. in 14. uro. 
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 059/092-400 (Sandra Puhek) vsak 
delovni dan med 12.30 in 15.00 ali na gbs.tajnistvo@z-ams.si. 
 
HARMONIKA 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica za disciplino harmonika bodo tekmovalci 
imeli od ponedeljka, 24. februarja do petka, 28. februarja 2020 med 8. in 13. uro. 
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/818 11 09 (Olga Strmšek), vsak dan 
med 11.00 in 14.00. 
 
TAMBURICA 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Murska Sobota za disciplino tamburica bodo tekmovalci imeli 
2. in 3. marca 2020 med 8. in 16. uro. 
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/536 17 80 ali na e-naslovu 
info@gsms.si vsak delovni dan med 11.00 in 14.00. 
 
Akustične vaje na dan tekmovanja bodo objavljene na spletni strani www.gsms.si od 21. 2. 2020.  
 
KITARSKI DUO 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Murska Sobota za disciplino kitarski duo bodo tekmovalci imeli 
2. in 3. marca 2020 med 8. in 16. uro. 
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/536 17 80 ali na e-naslovu 
info@gsms.si vsak delovni dan med 11.00 in 14.00. 
 
Akustične vaje na dan tekmovanja bodo objavljene na spletni strani www.gsms.si od 21. 2. 2020.  
 
KLAVIRSKI DUO 
Kratke akustične vaje na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor za disciplino klavirski duo bodo 
tekmovalci imeli v odmorih na dan tekmovanja (razpored na spletni strani šole).  
Akustične vaje pred tekmovanjem bodo možne 27., 28. in 29. februarja 2020 med 8. in 14. uro. 
 
Vaje so možne samo s predhodno najavo na telefonski številki 030/645 012 ali na 
barbara.klep@konservatorij-maribor.si vsak delovni dan med 10.00 do 14.00. 
 
KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM 
Možnost akustične vaje na Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj za disciplino 
komorne skupine z godali in klavirjem bodo tekmovalci imeli 4., 5. in 6. marca 2020 med 8. in 20. uro. 
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 0590 73 029 ali na uprava@zgs-ptuj.si 
vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro. 
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JAZZ SOLO 
Možnost akustične vaje na Glasbeni šoli Murska Sobota za disciplino jazz solo bodo tekmovalci imeli 
12. in 13. marca 2020 med 8. in 16. uro. 
 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/536 17 80 ali na e-naslovu 
info@gsms.si vsak delovni dan med 11.00 in 14.00. 
 
Akustične vaje na dan tekmovanja bodo objavljene na spletni strani www.gsms.si od 21. 2. 2020.  
 


