
 
 
 
 

 
 

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA ZBOROVODJE 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV OSNOVNIH ŠOL V OKVIRU 

TABORA MLADIH PEVCEV PRIMORSKE 2019 
 
 
Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju zborovske pedagogike otroških in mladinskih 
pevskih zborov osnovne šole 
 
Vsebinsko področje:  
Tabor mladih pevcev Primorske, seminar in delavnice za zborovodje otroških in mladinskih pevskih 
zborov 
 

Vabilo 
 
Profesorje in učitelje glasbene umetnosti in zborovodje otroških in mladinskih zborov vabimo, da se udeležite 16-
urnega seminarja in delavnic v okviru Tabora mladih pevcev Primorske. 
Seminar in delavnice bodo potekali v ponedeljek in torek, 26.-27. 8. 2019, v Šolskem centru in Glasbeni 
šoli Tolmin. 
Pred začetkom boste s podpisom potrdili svojo udeležbo in prejeli gradivo.  
 
Ciljna skupina: Profesorji in učitelji glasbene umetnosti in zborovodje otroških in mladinskih pevskih zborov 
Št. ur: 16 
 
Cilji: nadgraditi zborovsko znanje: izbor literature, analiza, tehnika dirigiranja, vokalna tehnika, delo z zborom …  
 
Predavatelji:  

• Stojan Kuret (akademski glasbenik - dirigent, profesor) 

• Petra Grassi (akademski glasbenik - pianistka, zborovodkinja)  

• Barbara Kovačič (zborovodkinja otroških, mladinskih in dekliških pevskih zborov) 

• Martina Burger (akademski glasbenik - solopevka, pedagoginja) 

• Monika Fele (dipl. glasbenica solopevka - pevka, zborovodkinja)   

• Meta Praček (dipl. glasbenica pedagoginja - zborovodkinja) 
 
Obveznosti: aktivna udeležba 
Število izpeljav: 1 
 
Rok prijave: 5. 7. 2019 
Čas izpeljave: 26. – 27. 8. 2019 
Kraj izvedbe: Šolski center in Glasbena šola Tolmin 
 
Kotizacija za udeleženca: 50€, vključuje notno gradivo in strokovni del 
Bivanje in obroki niso zajeti v ceni kotizacije. Možnost bivanja v CŠOD Dom Soča Tolmin, kontakt 05 380 19 00, 
info cena penziona 26€, polpenziona 22€, nočitev z zajtrkom 19€ + tt. Za ta del poskrbi udeleženec sam.  
 
 
Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na koordinatorki programa:  

• Silva Seljak, JSKD OI Tolmin, 031 267 261, oi.tolmin@jskd.si 

• Barbara Kovačič, KD Magdalenčica 041 783 033, barbara.kovacic1@gmail.com 
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PROGRAM: 
 

Ura (od … do) Naslov predavanja / delavnice Ime in priimek predavatelja (št. ur) 

 

PONEDELJEK 
26. avgust 

  

  
9.00 – 9.30 

 
Upevanje mladinskega pevskega zbora 
 

 
 
Martina Burger  (2) 

 
9.30 – 10.30 
 

Razvoj glasu in aktivacija govornega aparata 
kot načina umetniško-osebnostnega izražanja 
 

11.00 – 11.45  
predavanje: Pouk glasbe v ameriških šolah in 
priljubljen repertoar šolskih zborov v ZDA 
 

 
Meta Praček  (1) 

14.30 – 16.00 
Oblikovanje barv z zvokom preko partiture 
vokalne tehnike in domišljije 
 

Monika Fele  (2) 
Nika Kovačič-korepeticija  

17.00 – 17.45  
delavnica: Kako pričeti delo v zboru z 
najmlajšimi (demonstratorski zbor 2. razreda) 
 

Barbara Kovačič  (1) 
Nika Kovačič-korepeticija  

19.30 – 21.00 

Predstavitev, analiza, dirigentski prijemi, 
vključno z manualno tehniko na delih iz 
programa in spremljanje vaje zbora 

Stojan Kuret,  
Petra Grassi in  
Monika Fele  (2) 

vmes  
Predstavitev dirigentske tehnike - po dogovoru  

Petra Grassi 

 

TOREK 
27. avgust 

  

 9.00 – 9.30 
 
Upevanje mladinskega pevskega zbora 
 

 
 
Martina Burger (2) 
  

9.30 – 10.30 
Razvoj glasu in aktivacija govornega aparata 
kot načina umetniško-osebnostnega izražanja 
 

11.00 – 12.30 
Spremljanje skupne vaje zbora in predstavitev 
in analiza dela programa (I. del) 
 

Petra Grassi (2) 
Nika Kovačič-korepeticija 

14.30 – 16.00 
Spremljanje skupne vaje zbora in predstavitev 
in analiza dela programa (II. del) 

Stojan Kuret,  
Monika Fele  (2) 
Nika Kovačič-korepeticija 

17.00 – 18.30  
Predstavitev novitet: skladanje za otroški in 
mladinski pevski zbor 

Ambrož Čopi,  
Tadeja Vulc,  
Anej Černe (2) 

 

*urnik se zaradi narave dela lahko nekoliko spreminja 
 
V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 
54/02, 123/08, 44/09 in 18/10) je v skladu z 19. členom aktivna udeležba udeleženca ovrednotena 16 ur oz. 
1 točko. 
 
 
S spoštovanjem.             Vodja projekta: Tabor mladih pevcev Primorske 
                            Silva Seljak 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5575
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0767

