
  

 

50. TEMSIG: AKUSTIČNE VAJE 
 
VIOLINA 
I. a kategorija: na Glasbeni šoli Ormož v dneh 6. 4. - 9. 4. 2021 in 12. 4. 2021 med 8.30-13.00 uro.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/741 07 30 ali na e-naslovu 

polona.kociper@gsormoz.si. 

 
I. b in I. c kategorija: na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj v dneh 12. 4.-14. 4. 2021 med 8.30-13.00  
uro.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/749 24 10 ali na e-naslovu                
saska.gasparic@guest.arnes.si. 
 
 
II. in III. kategorija: na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor v dneh 24. 3., 26. 3., 30. 3., 31. 3., 
2. 4. 2021 med 9.00-14.00 uro.  Tonska vaja na kandidata traja 30 min. 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 030 645 012  ali na e-naslovu 

barbara.klep@konservatorij-maribor.si. 

 

VIOLA  
Vse kategorije: na Glasbeni šoli Ormož v dneh 15. 4.-16. 4. 2021 med 8.00-14.00 uro.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/741 07 30 ali na e-naslovu                
polona.kociper@gsormoz.si. 
 
 
VIOLONČELO 
Vse kategorije: na Glasbeni šoli Ljutomer v dneh 6. 4. - 9. 4. 2021 med 8:30 - 13:00 uro.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/585 15 30 ali na e-naslovu 
info@gssol.si. 
 
 

KONTRABAS 
Vse kategorije: na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica v dneh 12. 4. in 16. 4. 2021 med 8.00 in 12.00 
uro.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/818 11 09 ali na e-naslovu 
tajnistvo@glasbena-sb.si. 
 

 
KITARA 
I. kategorija: na Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj v dneh 6. 4.-9. 4. 2021 
med 9.00 in 15.00  uro.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 059 073 029 ali na e-naslovu                 
uprava@zgs-ptuj.si. 
 
II. in III. kategorija: na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica v dneh 29. 3. in 2. 4. 2021 med 8.00 in 12.00 
uro.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/818 11 09 ali na e-naslovu 
tajnistvo@glasbena-sb.si. 



  

 
 

HARFA 
Vse kategorije: na Glasbeni šoli Murska Sobota v dneh 6. 4. - 9. 4. 2021 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. 
 
 

CITRE 
Vse kategorije: na Glasbeni šoli Murska Sobota v dneh 15. 4. - 16. 4. 2021 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. 
 
 

ORGLE 
Vse kategorije: v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani med 22. 3. in 18. 4. 2021. 
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 01/582 22 41 ali na e-naslovu 
glasbena.sola@stanislav.si. 
Za morebitna druga vprašanja glede orgel lahko pokličete na telefonski številki 051 477 409 ali 041 
851 381. 
 
 

KOMORNE SKUPINE S PIHALI 
Vse kategorije: na Glasbeni in baletni šoli Antona Martina Slomška v Mariboru v dneh od 12. do 16. 
aprila 2021 med 9. in 13. uro.  
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 059 092 400 ali na e-naslovu 
gbs.tajnistvo@z-ams.si.  
 


