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POVZETEK 

 

Učni načrti, ki odražajo stanje in usmeritev šolske politike, učitelje zavezujejo in usmerjajo pri 

načrtovanju in izvajanju pouka. Podlago magistrskega dela predstavljajo učni načrti za 

področje glasbenega pouka od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. V 

teoretičnem delu podajamo zgodovinski pregled glasbenega izobraževanja na Slovenskem, 

pri čemer smo podrobneje obravnavali izobraževanje razrednih učiteljev na Primorskem po 

drugi svetovni vojni. V empiričnem delu smo na podlagi vnaprej zastavljenih meril analizirali 

osnovnošolske učne načrte za glasbeni pouk od 1. do 4. razreda osemletne osnovne šole ter 

od 1. do 5. razreda devetletne osnovne šole. Opravljena je bila tudi analiza učnih načrtov za 

področje glasbe na Učiteljišču Tolmin, Pedagoški akademiji v Ljubljani in pedagoški fakulteti v 

Kopru. S pomočjo polstrukturiranega intervjuja smo pridobili mnenja petih razrednih učiteljic 

o učnih načrtih za glasbeni pouk in njihovem uresničevanju v praksi od povojnih časov do 

danes. Izražale so se v petih kategorijah: glasbena izobrazba, poučevanje glasbe, nadaljnje 

glasbeno izobraževanje, učni načrti za glasbo ter učbenik in učni načrt za glasbo. Analiza 

ugotovitev, ki so bile pridobljene z intervjuji, je pokazala, da intervjuvanke, razen ene, nimajo 

glasbene predizobrazbe, da so se za učiteljski poklic izobraževale različno in da je njihovo 

poznavanje učnih načrtov vezano na učni načrt Program življenja in dela osnovne šole iz leta 

1984. Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko na večjem vzorcu starejših učiteljic preverili njihovo 

poznavanje učnih načrtov pred letom 1983, saj bi tako pridobili informacije o pomenu učnih 

načrtov za glasbeni pouk na osnovnošolski ravni. S pomočjo kronološke analize učnih načrtov 

za področje glasbe smo ugotovili, da so obstajale razlike v poimenovanju glasbenih 

predmetov, njihovi ciljni in vsebinski opredelitvi, v obsegu števila ur in drugih elementih. 

Ugotovitve, ki izhajajo iz opravljene analize učnih načrtov za glasbeni pouk tako na 

osnovnošolski ravni kot na ravni izobraževanja za učiteljski poklic, nam omogočajo vpogled v 

zgodovinski razvoj predmeta. 

 

KLJUČNE BESEDE: učni načrti, izobraževanje razrednih učiteljev, osnovna šola, glasbeni pouk, 

zgodovinski pregled 
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ABSTRACT 

 

The syllabuses, which reflect the condition and orientation of the school policy, bind and 

guide teachers when they plan and execute lessons. The basis for this master’s thesis is the 

music syllabuses from 1944 to today and their practical implementation. The theoretical part 

represents the historical overview of musical education in Slovenia, with a more detailed 

examination of the education of the primary school (single class) teachers in the Littoral 

(Primorska) region after World War II. In the empirical part we analysed, on the basis of 

previously set criteria, primary school music syllabuses for 1st to 4th grades of the 8-year 

primary school, i.e. the first cycle of the primary school and for 1st to 5th grades of the 9-year 

primary school. We also analysed the music syllabuses for teacher training schools, Teacher 

training college in Ljubljana and faculty of Education in Koper. Using a semi-structured 

interview we obtained opinions of five primary school (single class) teachers about music 

syllabuses and their application in everyday school life from post-war years until today. They 

expressed their views in five different categories: musical education, teaching music, further 

musical education, music syllabuses and textbooks with music syllabus. The analysis of the 

results, obtained from the interviews, showed that the interviewees except one had no 

previous training in music, they went through different education systems to receive their 

degrees to practice their teacher professions and their knowledge of the syllabuses is linked 

to the syllabus Programme of life and work of the basic school from 1984. By conducting 

further research and sampling a greater number of older teachers we could test their 

knowledge of the syllabuses before 1983. This way we could obtain information about how 

important music syllabuses for primary schools were. Having conducted the chronological 

analysis of the music syllabuses we determined that there were differences in the naming of 

the music subjects, the teaching aims and contents, the number of weekly lessons and other 

elements. Findings obtained from the analysis of the music syllabuses for the primary school 

as well as for the further teacher profession training enable us to gain some insight into the 

historical development of the subject.    

 

KEY WORDS: syllabuses, education of the primary school (single class) teachers, primary 

school, music lessons, historical overview 
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UVOD 
 

Glasba je bila v procesu izobraževanja navzoča že zelo zgodaj, o čemer priča arhivsko 

gradivo, ki ga je za svojo obsežno monografijo uporabil Vlado Schmidt (1988). Poučevala se 

je za zidovi samostanov, v protestantski šoli, zasebno v domačem okolju in v osnovnih šolah, 

sprva kot neobvezni predmet, pozneje je postala obvezna (1869). Namen glasbe je bil »… 

glasovni čut buditi, otroku estetično omiko, ter oblaževanje src pospeševati in domorodne 

misli oživljati« (Budkovič, n. d., 1992, str. 195). 

Glasba je bila na predmetniku, odkar je bilo javno organizirano izobraževanje učiteljev.1 

Sprva jim je služila kot sredstvo za zboljšanje gmotnega položaja, pozneje pa se je začela 

uporabljati v skladu s svojim namenom, tj. za spodbujanje glasbenega razvoja učencev. 

O načrtovanju glasbenega pouka, ki je bil omejen le na dejavnost petja, se je pri nas začelo 

pisati v 19. stoletju. V člankih iz osemdesetih let 19. stoletja je več avtorjev izpostavljalo učni 

načrt in način poučevanja (Winkler Kuret, 2006). O sorodni problematiki sta pisala v svojih 

člankih v Grlici tudi Ivan Grbec in Mirca Sancin leta 1933/1934 in 1934/1935. V petdesetih 

letih 20. stoletja je bil pri nas vodilni glasbeni didaktik Peter Potočnik, ki je napisal prvo 

slovensko metodiko za glasbeni pouk (1950). 

Po drugi svetovni vojni so se prihodnji razredni učitelji za poučevanje glasbe izobraževali na 

učiteljiščih, kjer so bili zaposleni pri nas uveljavljeni glasbeni didaktiki – denimo Makso Pirnik 

in Pavle Kalan. Ob glasbenoteoretičnih vsebinah in instrumentalnem pouku so na učiteljiščih 

gojili tudi zborovko petje, ki je pomembno vplivalo na kulturno življenje učiteljiščnikov. Po 

prehodu na višješolski sistem šolanja učiteljev je delo učiteljišč prevzela pedagoška 

akademija (v nadaljevanju tudi PA), ki je študente glasbeno usposabljala za področje 

metodike in instrumentalnega pouka. Sorodni dve glasbeni področji sta našli mesto tudi v 

predmetniku visokošolskega študijskega programa za usposabljanje razrednih učiteljev. 

Vključevanje novih glasbenih vsebin v predmetnik sovpada z vzpostavitvijo univerzitetnega 

študijskega programa razredni pouk. Večje število glasbenih predmetov je študentom 

omogočalo pridobiti dodatno glasbeno izobrazbo, predvsem na glasbenih področjih, ki jim v 

                                                      
1
 V magistrskem delu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki (npr. 

učitelji), so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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preteklosti ni bilo namenjene veliko pozornosti. Bolonjski študijski sistem z izbirnimi 

glasbenimi predmeti omogoča prihodnjim učiteljem razrednega pouka, da pridobijo še bolj 

raznoliko glasbeno izobrazbo. Tega, kdaj so se učni načrti za področje glasbe na institucijah 

za izobraževanje učiteljev spreminjali, iz obstoječih virov in literature ni mogoče razbrati.  

Pri pouku metodike glasbe na izobraževalnih institucijah za usposabljanje razrednih učiteljev 

naj bi študenti pridobili spretnosti in znanje za načrtovanje in izvajanje osnovnošolskega 

glasbenega pouka na razredni stopnji. Spoznali naj bi zakonitosti poučevanja glasbe na 

razredni stopnji in učni načrt za glasbeni pouk kot temeljni šolski dokument za glasbeno 

področje. 

Učni načrti za osnovnošolski glasbeni pouk so se v skladu z družbeno in politično 

usmerjenostjo izobraževalnega sistema skozi čas spreminjali. Prvi povojni učni načrt za 

omenjeno področje nosi letnico 1944 in je predstavljal temelj za vse poznejše osnovnošolske 

učne načrte za glasbeni pouk. Do šolske reforme se je učni načrt za glasbeni pouk spremenil 

dvakrat, leta 1946 in 1948. Z zvezno šolsko reformo leta 1958 se je prej neenotna osnovna 

šola (nižja osnovna šola in višja oz. nižja gimnazija) preoblikovala v enotno osemletno 

osnovno šolo. V šolskem letu 1957/58 so začeli uvajati tudi nov začasni učni načrt, in sicer za 

prve tri razrede osnovne šole, ki je bil do leta 1962 vpeljan v vseh osem razredov (Kožuh, 

1981). Po reformi šole so se učni načrti za glasbeni pouk spreminjali manj pogosto (leta 1966, 

1973, 1983, 1998 in 2011). Za »predreformne« učne načrte za glasbeni pouk je bilo značilno, 

da so bili usmerjeni le k dejavnosti petja, kar je razvidno že iz poimenovanja predmeta – 

petje. Pozneje se je petje preimenovalo v glasbeni pouk, v sedemdesetih letih minulega 

stoletja pa v glasbeno vzgojo. Danes imajo učenci na predmetniku glasbeno umetnost.  

Opravljene so bile nekatere analize učnih načrtov za glasbeno vzgojo ali njihovih delov iz let 

1983, 1998 in 2011 (Pulko, 2012; Oblak, 2013), analiz za starejše učne načrte za glasbeni 

pouk pa v dostopni literaturi ne zasledimo. Za primerjalno analizo smo pridobili vse 

osnovnošolske učne načrte za glasbeni pouk iz let, ko so se ti spreminjali. Zanimajo nas 

spremembe posameznih elementov: obsega števila ur, ciljne opredelitve, vsebinske 

opredelitve, didaktičnih priporočil in prisotnosti glasbenih dejavnosti. 
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Pridobili smo tudi učne načrte za področje glasbe na institucijah za usposabljanje učiteljev. 

Ker gre za različne institucije in različne učne načrte za področje glasbe, smo analizirali 

naslednje elemente: obseg števila ur, ciljna opredelitev in vsebinska opredelitev.  

Opravili smo intervjuje s petimi osnovnošolskimi učiteljicami razrednega pouka, ki so 

poučevale od leta 1944 naprej, in tako pridobili njihova mnenja o učnih načrtih za glasbeni 

pouk ter zabeležili njihove izkušnje z implementacijo načrtov v šolsko prakso.  

Z obravnavo vseh pridobljenih dokumentov želimo opraviti vertikalno kronološko analizo 

učnih načrtov za predmete glasbenega področja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, 

učiteljišč, višješolskega in visokošolskega izobraževanja.  
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TEORETIČNI DEL 

1  ZGODOVINA GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA NA SLOVENSKEM 
 

Glasba je bila vselej pomemben del človekovega življenja in je kot takšna že zelo kmalu 

dobila svoj prostor v predmetnikih na različnih ravneh izobraževanja. V srednjem veku je bilo 

šolstvo v rokah Cerkve. V našem prostoru je izpričanih več vrst šol, prve med njimi so bile 

stolne, tj. višje šole na sedežih škofij (Krka na Koroškem). Tu so se dečki ob drugih z versko 

vsebino prežetih predmetih učili petja psalmov v latinščini. Tudi v samostanskih šolah, ki so 

bile namenjene predvsem vzgoji prihodnjih redovnikov, je imel glasbeni pouk enak namen. 

Nobena od omenjenih vrst šol pa na Slovenskem ni odigrala pomembnejše vloge. Na 

izobrazbo slovenskega ljudstva so najbolj vplivale župnijske šole, ki so bile pravzaprav 

»strokovne« šole za ministrante. Župnik je tu poleg osnovnih verskih naukov in molitev 

poučeval tudi petje. Z vzgojo pomočnikov je lahko bogoslužje z dobrim cerkvenim petjem 

povzdignil više. Ponekod so zato ustanavljali latinske šole za cerkvene pevce. Ob cerkvenih 

šolah so pri nas izpričane še mestne, ki pa na poučevanje glasbe niso znatno vplivale, saj so 

jih ustanavljali predvsem zaradi praktičnih življenjskih nalog. Poudariti velja, da je bil 

najpomembnejši predmet v cerkvenih šolah petje. Po besedah Schmidta (1988) je šola prav 

zaradi petja velikokrat sploh nastala. Tako so bile cerkvene šole skozi celoten srednji vek v 

bistvu pevske šole, glasba pa je imela dvojno vlogo: bila je učni predmet in vzgojno sredstvo. 

Pomen glasbenega pouka se je še okrepil v času protestantizma, ko so se na našem ozemlju 

že pojavili zametki osnovnošolskega izobraževanja. Vsebinsko je pouk v šolah obsegal 

katekizem, branje, pisanje in petje. Za pevski pouk je veljalo, naj bo čim manj teorije in čim 

več praktičnih dejavnosti – petja, zlasti nabožnih pesmi (Schmidt, 1988). Za prepevanje so 

uporabljali pesmarice, s pomočjo katerih so učitelji razvijali enoglasno razredno petje 

(Winkler Kuret, 2006). Na nekaterih šolah so imeli za petje posebnega učitelja, imenovanega 

kantor. Na protestantskih gimnazijah, na katerih so se usposabljali tudi za predikante in 

učitelje ter je bilo znanje glasbe za tovrstno poklicno izobrazbo nujno, je bilo petje še 

posebno pomembno. Tu je bil kantor, kar se tiče ugleda in dohodkov, prvi za rektorjem. 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

5 
 

V obdobju protireformacije je imel glasbeni pouk, ki je bil vseskozi pravzaprav pevski pouk, v 

procesu izobraževanja še zmeraj zelo pomembno mesto. Katero koli, stanu primerno, 

izobraževalno ustanovo so učenci obiskovali, povsod so se usposabljali za petje na koru 

(Schmidt, 1988).  

Takšno stanje se je vzdrževalo vse do terezijansko-jožefinske reforme, ko je bilo s Splošno 

šolsko naredbo (1774) ponovno vpeljano osnovnošolsko izobraževanje za vse otroke. Pomen 

petja kot učnega predmeta se je sicer zmanjševal, saj so začeli z uveljavljanjem 

manufakturnega kapitalizma ustanavljati šole, ki so v ospredje postavljale usmerjeno 

izobraževanje. Tudi druge šole so se usmerjale v zadovoljevanje ekonomskih potreb. Lučka 

Winkler Kuret (2006) izpostavlja, da je bilo v naših dvorazrednih trivialkah petje navzoče kot 

neobvezni učni predmet in je imelo predvsem vlogo ohranjanja in razvijanja slovenskega 

jezika. V zvezi s tem navaja kar nekaj slovenskih pesmaric iz tistega obdobja – Katoliš 

keršanskiga vuka pejsme Ahacija Stržinarja iz leta 1729, Misionske Katoliš keršanske pejsme v 

lejtu 1748 vkop zloženee Primoža Lavrenčiča, napevi Filipa Jakoba Repeža, Osem inu 

šesdeset sveteh pesm Maksimilijana Redeskinija in druge. V Ljubljani so leta 1800 poskusili 

ustanoviti prvo glasbeno šolo, vendar predloga deželne ustanove niso odobrile. Da bi 

zadostili potrebam po glasbenikih, je leta 1806 dvorna pisarna na Dunaju dovolila deželnemu 

glavarstvu odpreti glasbeno šolo pri ljubljanski stolnici. Šola je delovala do prihoda Francozov 

- Ilirske province (Budkovič, 1992). 

V mestih se je vse bolj občutilo pomanjkanje izobraženih glasbenikov, ki bi doprinesli k 

bogatejšemu družabnemu življenju. V Ljubljani je bila zato s pomočjo Filharmonične družbe2 

leta 1816 ustanovljena Javna glasbena šola pri normalki. Iz predloga pravilnika šole je 

razvidno, da naj bi šolanje trajalo štiri leta ter bilo namenjeno učencem od osmega do 

dvanajstega leta, predvsem revnejšim. Na šoli naj bi poučevali petje, violino, klavir, orgle in 

generalni bas. Potrjeno je bilo mesto za enega učitelja, ki je moral poleg odličnih glasbenih 

sposobnosti izkazati tudi moralno neoporečnost (prav tam). 

Položaj učiteljev je bil še vedno zelo slab, pri čemer je bil odvisen tudi od tega, ali je učitelj 

poučeval v mestu ali na podeželju, in od tega, ali je bil zaposlen na trivialki ali normalki. 

Izobraževanje učiteljev je bilo vezano na pedagoške tečaje, ki se jih je udeleževalo zelo malo 

                                                      
2
 Ustanovljena je bila leta 1794 (Budkovič, 1992). 
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učiteljskih kandidatov. S podaljševanjem trajanja tečajev3 se je razširila vsebina 

izobraževanja, ki je seglo tudi na področje glasbe. A na tem mestu je treba poudariti, da je 

bilo tako le zaradi orglarskih dolžnosti, ki so jih imeli učiteljski kandidati,4 in ne zaradi petja v 

šoli. Po tem se je ravnala tudi vsebina glasbenega pouka, ki je obsegala osnovne pojme 

glasbene teorije, cerkveno petje in orglanje. V Ljubljani so se kandidati za učitelje med 

pedagoškim tečajem glasbeno izobraževali na glasbeni šoli pri normalki. Tu se je pojavila 

težava zaradi pomanjkljive predhodne glasbene izobrazbe (Schmidt, 1998). 

To, da se je pedagoški tečaj razširil na glasbeno področje, je bilo za naše kraje zelo pozitivno, 

saj so učitelji velikokrat prevzemali vlogo pevovodij na podeželju. Nekateri so, po navedbah 

Schmidta (1988), celo mimo predpisov in šolske oblasti v šolo vključevali petje, da so tako 

vsaj malo razvedrili učence. 

Zahteve po izobraženosti učiteljev so se z leti povečevale. Tako je Ministrstvo javnega pouka 

leta 1848 izdalo odlok o zahtevnejši izobrazbi za učitelje. Preparandije so razširili na dve leti, 

v predmetnik je bila vključena tudi glasba (prav tam). Še korak naprej v smeri boljšega 

izobraževanja je predstavljal leta 1869 sprejeti osnovnošolski zakon, s katerim so šole postale 

državne in deželne ustanove. To je pomenilo, da učitelji niso smeli več opravljati cerkovniških 

služb in so tako lahko postali neodvisni od duhovščine. Leta 1870 so se zanje odprla štiriletna 

učiteljišča (Ciperle in Vovko, 1987), za katera je organizacijski statut predpisoval kot obvezna 

predmeta tudi petje in goslanje, kot neobvezna pa klavir in orglanje. Prav tako je ta zakon za 

ljudske šole določal eno uro petja na teden (Budkovič, 1992). 

Po ugotovitvah L. Winkler Kuret (2006) lahko vseskozi sledimo prepletanju glasbenega pouka 

v glasbenih šolah in pouka glasbe na osnovnih šolah. Pesmarice, ki so jih učitelji uporabljali, 

so bile enake za obe izobraževalni instituciji. 

A na Slovenskem je kljub temu, da je bila oblast poučevanju glasbe naklonjena, še vedno 

primanjkovalo izobraženih glasbenikov. Kot prva se je na takšne razmere odzvala 

                                                      
3
 Drugi avstrijski šolski zakon iz leta 1805 je pomenil napredek glede pedagoškega usposabljanja učiteljskih 

kandidatov. Pedagoški tečaji so se podaljšali, za učiteljske kandidate na trivialkah so trajali tri mesece, za tiste 

na glavnih šolah pa šest (Cencič, 2004). 
4
 Šolske oblasti so težile k združevanju cerkovniške in učiteljske službe, saj je to pomenilo razbremenitev 

šolskega sklada in nadaljnjo utemeljitev cerkvenega nadzorstva šole. V praksi je to pomenilo, da se je na 

podeželju učitelj preživljal predvsem s cerkovniškimi dohodki (Schmidt, 1988).  
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Filharmonična družba, ki je že v dvajsetih letih 19. stoletja ustanovila violinsko in pevsko 

šolo, kmalu zatem pa še šolo za godala in pihala. Tu je nedvomno svoj pečat učiteljevanja 

pustil Anton Nedvěd,5 ki je prišel v Ljubljano leta 1856 in je glasbo pozneje poučeval tudi na 

ljubljanskem učiteljišču. Leta 1875 se je glasbena šola pri ljubljanski normalki priključila šoli 

Filharmonične družbe, ki je imela svoje podpornike predvsem med nemško govorečimi 

meščani, a je kljub temu pomembno vplivala na naš glasbeni razvoj (Budkovič, 1992).  

Kot protiutež »nemške« Filharmonične družbe je bila pod vplivom političnih in družbenih 

dogodkov leta 1872 ustanovljena Glasbena matica. Njen namen je bil vzgojiti slovenske 

glasbenike, ki bi se izobraževali v slovenski glasbeni šoli. Društvo je med drugim zbiralo 

slovenske ljudske pesmi in izdajalo skladbe slovenskih skladateljev. Glasbena šola pri 

Glasbeni matici je začela delovati leta 1882. Šola je potem, ko je premostila začetne 

prostorske in finančne težave, pod vodstvom skladatelja Frana Gerbiča6 kmalu doživela 

razcvet. V prvem desetletju 20. stoletja je Glasbena matica odprla svoje podružnice v več 

slovenskih mestih: v Mariboru, Celju, Novem mestu, Trstu (prav tam).  

Konec 19. stoletja na Goriškem ni bilo javnega izobraževalnega zavoda za glasbo. V Gorici in 

okolici je sicer delovalo veliko pevskih zborov in pevskih društev, a so bili vsi le ljubiteljski. 

Sistematični glasbeni pouk je potekal le na ljubljanski Javni glasbeni šoli, Orglarski šoli in šoli 

Glasbene matice, ki pa so bile za učence z Goriškega preveč oddaljene. V nemško šolo 

Filharmonične družbe se goriška mladina ni želela vpisovati zaradi neznanja nemškega jezika 

in nacionalne zavesti. Stanje se je nekoliko izboljšalo ob začetku 20. stoletja, ko je bilo na 

pobudo dr. Henrika Tume7 ustanovljeno Pevsko in glasbeno društvo. V okviru tega društva je 

delovala glasbena šola za violino, klavir in petje. Leta 1908 se je društvo preimenovalo v 

podružnico ljubljanske Glasbene matice (Budkovič, 1995).  

                                                      
5
 Anton Nedvěd (1829–1896), glasbeni učitelj in skladatelj češkega rodu. Izdal je več pesmaric in učbenikov, med 

drugim prvo pevsko šolo »Kratek nauk o glasbi«, namenjeno takratnemu slovenskemu učiteljstvu (Šterbenc 

Svetina (ur.), 2013). 
6
 Fran Gerbič (1840–1917), glasbenik in skladatelj. Solopetje in kompozicijo je študiral na praškem 

konzervatoriju. Bil je tenorist pri Narodnem gledališču v Pragi, pri operi v Zagrebu, Ulmu na Virtemberškem in v 

Lvovu. Zatem se je v Ljubljani pridružil Glasbeni matici, vodil je zbor pri Čitalnici in bil kapelnik pri Dramskem 

društvu. Bil je tudi plodovit skladatelj z bogatim glasbenim opusom (Šterbenc Svetina (ur.), 2013). 
7
 Henrik Tuma (1858–1935), politik, publicist in alpinist. Na Dunaju je študiral pravo. Delal je na sodišču v Trstu, 

Tolminu in Gorici. Bil je goriški deželni poslanec. V Gorici je ustanovil Narodno napredno stranko in bil njen član. 

Pozneje je prestopil k socialistom in prevzel uredništvo socialistične revije Naši zapiski. Zelo aktiven je bil v 

Slovenskem planinskem društvu (Vide Ogrin (ur.), 2013). 
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Le leto pozneje so v Trstu na pobudo Karla Makhote kot podružnico Glasbene matice v 

Ljubljani ustanovili pevsko in glasbeno društvo, ki se je šele leta 1922 preimenovalo v 

Glasbeno matico v Trstu. Namen slednje je bil skrbeti za glasbeni naraščaj, izdajati muzikalije, 

ki so bile povečini delo domačih avtorjev, ustanoviti pevski zbor, prirejati koncerte, 

ustanoviti orkester in gojiti slovensko narodno pesem (Demšar, 1970). 
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2  IZOBRAŽEVANJE RAZREDNIH UČITELJEV PO DRUGI SVETOVNI 

VOJNI NA PRIMORSKEM 
 

Po kapitulaciji Italije se je na Primorskem ponovno začela prebujati ideja o vzpostavitvi 

slovenske šole. To so spremljale številne težave, med katerimi so bile najbolj pereče vsekakor 

povezane s prostori, potrebnimi za pouk, učnim gradivom in pomanjkanjem učiteljskega 

kadra. Slednje je bilo tako kritično, da so ljudje začeli izbirati za učiteljice mlada dekleta in 

žene, ki so bile pripravljene delati v težkih razmerah,8 a težav s tem niso rešili. Slovenski 

narodnoosvobodilni svet (SNOS) je zato začel z organiziranjem šolstva. Maja leta 1944 je 

odsek za prosveto pri predsedstvu SNOS razpisal pedagoške tečaje za mlade in sestavil 

okvirni program za delo na tečaju. V predmetniku naj bi bili slovenščina, psihologija, 

pedagogika, posebne metodike osnovnošolskih predmetov, splošna didaktika, zgodovina in 

zemljepis, petje in praktične vaje s šolsko mladino (Pavlič, Smolej, 1981). 

2.1  PEDAGOŠKI TEČAJI LETA 1944 

Prvi pedagoški tečaj je potekal v Gornji in Spodnji Trebuši od 20. julija do 11. avgusta 1944. 

Udeležilo se ga je 25 tečajnikov, ki so imeli končano italijansko učiteljišče, višjo italijansko 

srednjo šolo, višjo slovensko srednjo šolo ali trgovsko šolo (Pahor, 1974). Tečaj je vodil Josip 

Dolgan, ki je predaval zgodovino Slovencev, zgodovino OF, izgradnjo ljudske oblasti, posebno 

metodiko in slovenski pravopis. Dr. Vlado Schmidt je bil zadolžen za pedagogiko in 

psihologijo, Mara Samsa za slovensko slovnico in slovstvo ter Makso Pirnik za petje (Pavlič, 

Smolej, 1981). Dva tedna je poučeval slovensko slovnico in pravopis še Saša Dominko 

(Cencič, 2004). 

Makso Pirnik, ki je poučeval zborno triglasno petje, šolsko petje, dekliško petje, razredno 

petje in glasbeno teorijo (Plahuta, 2002), je imel vso podporo Henrika Zdešarja, organizatorja 

tečaja. Kajti kljub njegovim načelnim napotkom, iz katerih je razbrati, da naj bo manj teorije 

in več prakse in da morajo biti vsi predmeti enako pomembni, je dajal prednost petju. Glede 

                                                      
8
 Partizanska učiteljica Marija Rijavec (2015) je pripovedovala, da so se leta 1944 v Zgornjem Lokovcu zbrali 

starši, ki so se odločali, kdo bo poučeval njihove otroke. Izbrali so šestnajstletno Marijo, ki je tako kot ostali 

otroci obiskovala italijanske šole, v katerih je potekal pouk izključno v italijanskem jeziku, vendar je veliko 

prebirala slovenske knjige Mohorjeve družbe, ki so jih dobili »čez mejo«, in je tako znala v slovenščini brati in 

vsaj za silo pisati. 
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slednjega je zapisal: »Nikakor ne bi bilo pravilno, da bi se petje omejilo le na eno uro dnevno. 

Treba je najti način, da se bodo tečajniki v petju čimbolj izvežbali. Pri tem je treba paziti, da 

se ne bo pouk petja omejil samo na teorijo. Treba je imeti v vidu to, da bodo tečajniki 

naštudirali čim več pesmi, ki jih bodo lahko uporabljali pri pouku mladinskih zborov. Nikakor 

ni pravilno, da bi se petje zapostavljalo in omejevalo.« (Pismo Henrika Zdešarja) Tatjana 

Jelaska, ena od udeleženk tečaja, je pripovedovala, da je Pirniku v Gornjo Trebušo šest 

partizanov prineslo pianino,9 privezan z vrvjo. Govoril je namreč, da brez klavirja ne bo 

poučeval. Na tečaju je udeležencem postavljal temelje petja v osnovni šoli. Prepevali so 

ljudske in partizanske pesmi, ki so jih že peli v partizanskih šolah, za vsako pa jim je svetoval, 

kako naj jo začnejo, s čim naj začnejo. Tečajniki so predvsem veliko peli. Ženske in moške je 

učil ločeno, čeprav so bili slednji le štirje in še ti, po besedah T. Jelaska, brez posluha. Zbor 

tečajnikov je prvi zapel Pirnikovo pesem Smrt v Brdih (Jelaska, 2016).10 

Drugi pedagoški tečaj na Primorskem je bil organiziran septembra 1944 v Višnjeviku v 

Goriških Brdih. Namenjen je bil tečajnikom, ki so dokončali samo slovensko ali italijansko 

osnovno šolo, tj. pomožnemu učiteljstvu. Na tečaju so predavali Saša Dominko, Stanislava 

Paglavec, Franc Flajs, France Križman in Stanislav Prinčič. V nekaterih virih je kot predavatelj 

omenjen tudi Maks Pirnik.11 Načrt za tečaj je obsegal: pravilno čitanje, lepo pisanje, 

pravopisne vaje, sklanjanje samostalnikov in pridevnikov ter spreganje glagola, poznavanje 

nekaterih slovenskih književnikov, slovensko zgodovino, računstvo, poznavanje otrokovega 

razvoja, splošno in specialno didaktiko (Cencič, 2004, Pahor, 1974). Prinčič (1954) se 

spominja, da je bilo največ časa namenjenega slovenski slovnici. 

Kot eden od nevarnejših tečajev je v virih (Venturini, 1955, Pahor, 1974, Pavlič, Smolej, 1981, 

Cencič 2004) opisan pedagoški tečaj, ki je bil izpeljan v Soči v dolini Trente. Začel se je na 

božični dan leta 1944, končal pa 10. januarja naslednje leto. Namen tečaja je bil predvsem 

»… pomožnemu učiteljstvu praktično pokazati, kako naj se poučuje v partizanski šoli«. Pouk 

naj bi tako imeli za vsak razred posebej (od 1. do 4. razreda) po en dan, skupaj štiri dni. 

                                                      
9
 Mira Berne je v svojem dnevniškem zapisu navajala, da so partizani v Gornjo Trebušo prinesli harmonij (Čuk, 

2003). 
10

 Pesem je na besedilo Nade Carevske – Žive uglasbil Makso Pirnik avgusta v Zgornji Trebuši. Posvečena je smrti 

Jožeta Srebrniča in tovarišem, ki so julija 1944 utonili v Soči na poti iz Goriških Brd (Mugerli, 2002). 
11

 Iz Prinčičevega članka o tečaju v Brdih (1954) je razvidno, da je bil ob začetku tečaja prisoten tudi Makso 

Pirnik. Ksenija Mugerli (2002) in Slavica Plahuta (2002) prav tako pišeta o njegovi prisotnosti, vendar ne 

navajata vira. 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

11 
 

Poučevali naj bi v skladu z učnim načrtom. Predavali so Saša Dominko, Oskar Venturini, Franc 

Flajs, Rudolf Čehovin in Marija Rot – Dunja (Cencič, 2004). 

Pedagoški tečaji, ki so bili organizirani v drugi polovici leta 1944, so bili za primorsko šolstvo 

izjemno pomembni. Učni kader, ki je poučeval na šolah, v katerih je pouk v odvisnosti od 

napadov nemških vojakov potekal ali ne, je bil skromno izobražen. Dvajset let 

poitalijančevanja je pustilo za seboj vrzel ne le na jezikovni ravni, temveč tudi na drugih 

področjih. T. Jelaska (2016) je pripovedovala, da je bil pouk petja na italijanskem učiteljišču 

skromnejši kot na tečaju v Gornji Trebuši. Predvsem ji je ostalo v spominu, da so bile vse 

pesmi, ki so se jih učili, zelo kratke. Ti tečaji so bili za večino primorskega učiteljstva sploh 

prva izobraževalna oblika v maternem jeziku. 

Potrebe po učiteljih so bile vse večje, skladno s tem pa se je povečevala tudi potreba po 

učiteljskem izobraževanju. Nastale razmere so reševali s krajšimi tečaji, posvečenimi 

konkretnemu delu v šoli ali posameznim metodičnim vprašanjem (Winkler, 1970); z 

učiteljskimi okrožnimi in okrajnimi konferencami, ki so bile osnovane za strokovno 

pedagoško področje; učiteljskimi krožki, ki so jih načeloma vodili poklicni učitelji, ki so 

pomagali obdelovati snov za določeno obdobje, dajali pa so tudi metodične napotke; s 

hospitacijami pomožnega učiteljstva pri poklicnih tovariših (Pahor, 1974); tečaji za aktiviste, 

ki so bili utemeljeni s potrebo po veliko mladih, ki bodo znali pisati slovensko (Cencič, 2004). 

Sočasno z vsemi omenjenimi oblikami usposabljanja so na Primorskem potekali tečaji za 

pevovodje. Njihov strokovni vodja je postal Makso Pirnik, z njim pa sta sodelovala še Rudi 

Pešelj in Anton Brecelj. Na tečajih so poučevali zborovsko petje, dirigiranje in tehniko petja, 

glasbeno teorijo z intonacijo, slovenščino s poetiko, zgodovino OF in igranje harmonike 

(Mugerli, 2002). V tem obdobju, v zvezi s pevovodskimi tečaji, je France Bevk v funkciji 

predsednika Pokrajinskega norodnoosvobodilnega odbora (PNOO) za slovensko Primorje na 

II. Pokrajinski konferenci okrožnih prosvetnih odsekov v slovenskem Primorju decembra 

1944 pobaral navzoče zastopnike, ali so morebiti poslali v tečaj za pevovodje kakšnega 

tečajnika (Pavlič, Smolej, 1981). 
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2.2  PEDAGOŠKI TEČAJI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 

Kljub pomanjkanju učiteljev je bilo treba šolam po vojni zagotoviti kader. Da bi vsaj približno 

zadostili vsem potrebam na terenu, je bil problem učiteljske izobrazbe namerno potisnjen v 

ozadje. Tu so svojo vlogo odigrali pedagoški tečaji, ki so bili trimesečni, šestmesečni ali 

celoletni, organizirali pa so tudi diferencialne mature za arbituriente srednjih in strokovnih 

šol (Cvetko, 1955). Sprva so bili ti tečaji splošno-izobraževalni, pozneje pa so bili bolj 

poudarjeni posamezni predmeti. Ministrstvo za prosveto je za tečaje izdalo navodila in 

poseben učni načrt z opisom snovi, ki se je predavala in bila zahtevana na izpitih. Pedagoški 

tečaji so bili pod nadzorom šolske komisije (Tomšič, 2006).  

Na Primorskem je bi organiziran prvi povojni pedagoški tečaj poleti 1945 v Ravnah (Šmihelu) 

pri Pivki. Namenjen je bil učiteljem pripravnikom z nepopolno izobrazbo, ki so poučevali že 

med vojno in so se med vojno izobraževali. Bili naj bi tudi aktivisti OF (Cencič, 2004). Marija 

Rijavec (2015)12 se spominja, da je bil tečaj zelo intenziven. Bil je celodneven, poslušali so vse 

predmete, petje jih je poučeval Makso Pirnik. Pri njegovih urah so največ časa peli v zboru, s 

pevskim zborom pa so celo nastopali na radiu v Trstu. Od teorije se spomni le osnov. Njeno 

usposabljanje se s tem tečajem ni končalo, temveč je pedagoške tečaje obiskovala vsako 

poletje še tri ali štiri leta zapored. V petih letih je morala narediti diplomo. Minka Malc-

Lukežič (1982) pa je v zvezi s tečajem zapisala, da so imeli v Ravnah zelo veliko praktičnih 

nastopov. Najuspešnejši se ji je zdel iz predmeta petje v 1. razredu na šoli v Sušici. Otroke je 

morala naučiti pesmico Tina, tina, tana (prav tam). 

Leta 1945 je bil poleg tečaja v Ravnah pri Pivki izpeljan še tečaj v Skriljah na Vipavskem in v 

Tolminu. Naslednje leto je bil organiziran drugi dopolnilni tečaj, ki je potekal po več krajih 

Slovenije, na Primorskem v Tolminu. Leta 1947 je tolminsko učiteljišče odprlo ekspozituro v 

Portorožu in tu so lahko tisti, ki so se odločili za učiteljski poklic in so prisostvovali na 

prejšnjih dveh tečajih, opravili maturitetni, zaključni tečaj. Na predmetniku tečaja je bila tudi 

glasba, namenjena ji je bila le ena ura. Iz obstoječe literature ni razvidno, kdo je bil za ta 

predmet zadolžen (Cencič, 2004). 

                                                      
12

 Marija Rijavec je ena izmed intervjuvank. Njeni spomini, ki jih navajam v teoretičnem delu, niso predmet 

kvalitativne raziskave v empiričnem delu. 
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2.3  UČITELJIŠČE V TOLMINU 

Prosvetni odsek PNOO za slovensko Primorje je zavzel stališče, da je treba učiteljišče na 

Primorskem obnoviti. Odločali so se med dvema lokacijama – Postojno ali Tolminom –, a ker 

je bila prva tedaj porušena, je učiteljišče dobil Tolmin. Šolska vrata je učiteljišče odprlo 20. 

februarja 1946. Poleg tolminskega sta leta 1946 usposabljali dijake za učiteljski poklic še 

učiteljišči v Ljubljani in Mariboru (Zapisnik o sestanku profesorjev ljubljanskega, 

mariborskega in tolminskega učiteljišča). 

Tista učiteljišča (npr. ljubljansko), ki so pouk začela s šolskim letom 1945/46, so bila sprva 

petletna, vendar je Ministrstvo za prosveto spričo pomanjkanja učiteljev na osnovnih šolah 

že za drugo polletje izdalo odlok, da se šolanje na učiteljišču za eno leto skrajša (Bovha, 

1998). Tolminsko učiteljišče je bilo tako že od začetka štiriletno. Leta 1951 se je obdobje 

štiriletnih učiteljišč končalo. Takrat so v prvem razredu spet začeli poučevati po učnem 

načrtu za petletno učiteljišče (Čopič, 1973). 

Leta 1946 so bili pogoji za vpis na učiteljišče: končana nižja gimnazija z opravljenim nižjim 

tečajnim izpitom, starost največ 18 let, opravljen zdravniški pregled in uspešno opravljen 

preizkus posluha (Bovha, 1998). Klavdij Koloini je opravljal sprejemni izpit za glasbo leta 

1955. Označil ga je za nezahtevnega. Kandidat za vpis na učiteljišče je moral zapeti pesmico 

po lastni izbiri. Preizkus so opravili praktično vsi, tudi tisti, ki so se pozneje izkazali za povsem 

netalentirane (Koloini, 2015). Pogoji za sprejem na učiteljišče naj bi se v šolskem letu 

1959/1960 zaostrili. O sprejemu v 1. letnik učiteljišča je bilo 11. 6. 1959 med drugim 

zapisano: »Pri preiskusu posluha naj bi bil zraven tudi psiholog, ki bi vsakega opazoval glede 

njegove okretnosti.« (Pravila Učiteljišča Tolmin, 1959)  

S poukom glasbe, ki je potekal dvakrat na teden, je 6. marca 1946 začel Stanislav Volarič.13 

Navajamo nekaj vsebin, ki so jih obravnavali v prvem letniku: teorija glasbe, teorija 

predmeta, predznaki, note, teorija skale, dur in mol skale, zborno petje, tabela za klavir in 

violino, kvinčni in kvartni krog (PANG 376. UT. T.e. 1). 

Z novim šolskim letom je Volariča zamenjal Justin Ubald, gimnazijski predmetni učitelj, ki je 

poučeval na učiteljišču v Tolminu vse do leta 1951. Ubaldovo poučevanje je bilo bolj 

                                                      
13

 Stanislav Volarič (1887–1953), glasbeni učitelj in pevovodja, sin slovenskega skladatelja Hrabroslava Volariča 

(Šterbenc Svetina (ur.), 2013). 
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sistematično. Obsegalo je tako glasbeno teorijo (frekvenca in lastnosti tona, klaviatura, 

intervali, predznaki, pregled not v violinskem ključu, vaje v pisanju in čitanju not idr.) kot 

zborovsko petje in igranje na violino. V zboru so peli enoglasne (otroške), dvoglasne in 

triglasne pesmi. Prepevali so Pirnikovo Smrt v Brdih, Mihelčičevo Luna, himno Sovjetske 

zveze (triglasno), Kozinovo Vstani mladina, partizansko Pesem o svobodi, ljudsko Kje so tiste 

stezice (avtor priredbe za troglasje ni naveden) in druge. Iz dnevnika je razvidno, da so pesmi 

utrjevali in ponavljali tudi po glasovih. Veliko so vadili za različne proslave (Prešernova 

proslava, proslava Komunistične partije), pripravljali pa so se tudi za pevsko tekmovanje, 

vendar ni razvidno kje. Na violino so igrali malo. Čeprav se je predmet imenoval glasba, je bil 

v dnevniku voden pod dvema razdelkoma: petje (2 uri na teden) in glasba – igranje na 

inštrument (1 ura na teden). Tudi v redovalnici je bilo posebej ocenjeno petje in posebej 

glasba. Ocene dijakov so bile zadovoljive, v povprečju so bili pri petju ocenjeni nekoliko bolje 

kot pri glasbi. Program predmeta, ki se je izvajal v prvem letniku, je bil enak kot tisti za 

drugega. To šolsko leto je skupaj z Ubaldom poučeval tudi Stanislav Kodrič14 (PANG 376. UT. 

T.e. 1). 

V šolskem letu 1947/48 se je poučevanju violine pridružilo še učenje klavirja.15 Medtem ko iz 

dnevniških zapisov ni razvidno, ali so imeli za violino kakšno notno gradivo, se za klavir ve, da 

se ga je učilo po Beyerju. Učne vsebine so se širile in v višjih letnikih dopolnjevale (prav tam). 

Vera Clemente Kojić (2016), ki je bila na učiteljišču najprej dijakinja (zaključni izpit je opravila 

leta 1952), pozneje pa je tam tudi poučevala, se spominja, da je šola nato od ministrstva 

dobila nekaj odsluženih klavirjev, na katerih so preigravali etude iz Beyerja in Kohlerja ter 

otroške pesmice iz Grlice.16 

Septembra 1950 je tolminsko učiteljišče dobilo poleg Ubalda za petje še dva učitelja – eden 

je bil Janez Žnidar, profesor pripravnik, drugi pa Makso Pirnik, profesor, ki je na glasbenem 

področju deloval že vrsto let. S prihodom Pirnika se v dnevniških zapisih začne pojavljati tudi 

metodika petja za nižje razrede osnovne šole. V šolskem letu 1954/55 je bila v 4. letniku 

                                                      
14

 Stanislav Kodrič je bil predavatelj pedagogike na tečaju v Ravnah pri Pivki. Prav njemu je poverjeništvo PNOO 

za slovensko Primorje dalo nalogo, da pripravi vse potrebno za ustanovitev učiteljišča. Ob februarja do aprila 

1946 je bil ravnatelj tolminskega učiteljišča (Trošt, 1956, Tul, 2003 ). 
15

 Pirnik pripoveduje, da so ob njegovem prihodu v Tolmin leta 1950 uporabljali star harmonij. Klavir so začeli 

uporabljati pozneje (Gabrijelčič, Šušmelj, 1989). 
16

 Glasbena revija, ki je izhajala v letih 1953–1988. 
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večina učne snovi vezana na metodiko, in to za vsak razred posebej. Veliko je bilo hospitacij 

in praktičnega dela v razredu (PANG 376. UT. T.e. 2–5). Upokojena učiteljica Dragica Gombač 

(2015)17 je pripovedovala, da so imeli zadnje leto na učiteljišču tudi nastope ali hospitacije. 

Učno uro pred celim razredom učiteljiščnikov na tolminski osnovni šoli je imel Makso Pirnik. 

Eden izmed njegovih nastopov ji je ostal še posebno v spominu. Šlo je za glasbeno pravljico o 

bibi. Učiteljiščnike je pravljica tako prevzela, da so na koncu skupaj z učenci zapeli pesmico, 

ki se je ponavljala skozi pravljico. Peli so jo ob Pirnikovi klavirski spremljavi. 

Čeprav v dnevniških zapisih nismo zasledili zaznamka o učenju dirigiranja, se je le-to izvajalo. 

D. Gombač (2015) se spominja, da so se učili dirigirati v različnih taktovskih načinih. Koloini 

(2015), ki ga je Pirnik že zgodaj zaznal kot glasbeno nadarjenega učenca, pa je pripovedoval, 

da ga je profesor v 3. letniku postavil pred zbor, naj dirigira. Zboru je dirigiral še nekajkrat. 

To, da je komu »predal taktirko«, sicer ni bila profesorjeva stalna praksa, prej izjema. 

Na učiteljišču so se dijaki seznanili tudi z Orffovimi glasbili. Janez Žnidar je dijakom glasbila 

predstavil, nanje so igrali. Najraje so imeli ksilofon in metalofon (Gombač, 2015). Včasih so z 

Orffovimi glasbili celo spremljali pevski zbor (Pavšič Milost, 2005). 

Na učiteljišču so ob prej omenjenih učiteljih poučevali tudi Vera Clemente, Mitja Žnidaršič, v 

zadnjih letih pred preoblikovanjem učiteljišča pa še Amina Slapernik-Lenardič in Zorko Fon 

(PANG. UT. T. e. 53). V. Clemente Kojić (2016) je zapisala, da jih je glasbo poučeval tudi prof. 

Švajger,18 odličen harmonikar.  

Načrtno izobraževanje učiteljev ni obrodilo sadov le na osnovnošolski stopnji, temveč tudi v 

vrstah profesorjev. V šestdesetih letih minulega stoletja so imeli vsi učitelji na tolminskem 

učiteljišču ustrezno izobrazbo, tj. dokončano fakulteto (Cencič, 2004). 

Razprave o višji izobrazbi učiteljstva so se začele pojavljati kmalu zatem, ko je bila 

vzpostavljena šolska mreža v Ljudski republiki Sloveniji (v nadaljevanju LRS). Iva Šegula 

(1951) v svoji razpravi o učiteljiščih poudarja tendenco tedaj vodilnih slovenskih pedagogov 

po boljši izobraženosti učiteljev, ki se razlikuje od tiste na zvezni ravni. Pri nas so kot o eni 

izmed možnosti za izboljšanje izobraženosti pedagogi govorili o tem, da se učiteljišče kot 

                                                      
17

 Dragica Gombač je ena izmed intervjuvank. Njeni spomini, ki jih navajamo v teoretičnem delu, niso predmet 

kvalitativne raziskave v empiričnem delu. 
18

 Viktor Schweiger je bil ravnatelj učiteljišča od avgusta 1949 do oktobra 1951 (Trošt, 1956). 
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posebna oblika strokovne šole »polagoma odpravi in nadomesti z drugo obliko: gimnazijski 

abiturientje naj po končani gimnaziji narede enoleten pedagoški tečaj na VPŠ in si z 

zaključnimi izpiti po tečaju pridobe kvalifikacijo za učiteljski poklic«. Veliko bolj sistematično 

vizijo učiteljeve izobrazbe je predstavil v Prosvetnem delavcu Josip Kotnik (1953). Pisal je o 

predhodnem izobraževanju dijakov na gimnazijah, ki bi potem nadaljevali svoje 

izobraževanje za učiteljski poklic na dvoletni pedagoški akademiji. Vladimir Cvetko (1955) je 

menil, da so učiteljišča v preteklosti odigrala pomembno vlogo, vendar so postala zastarela, 

»… vsako njihovo nadaljnje raztezanje pa bi dajalo v prakso samo ozke, premalo razgledane 

učitelje, ki bi gledali in videli pred sabo samo svoje učiteljske naloge in dolžnosti v ožjem 

smislu« (str. 189–190). Svet za prosveto in kulturo Slovenije je aprila 1955 obravnaval 

predlog osnutka Zakona o pedagoških akademijah, vendar ta ni bil potrjen (Gabrič, 2006). 

Takšnih in podobnih razprav je bilo vse več.  

Novembra 1962 je ravnatelj tolminskega učiteljišča na konferenci profesorskega zbora 

predstavil predloge reforme, ki je zajemala tudi ukinjanje učiteljišč oziroma njihovo 

preoblikovanje v pedagoške gimnazije (Zapisnik konference profesorskega zbora z dne    3. 

10. 1962). 

V Objavah republiškega sekretariata za šolstvo SRS z dne 10. avgusta 1964 je bilo objavljeno 

»Navodilo o preosnovanju učiteljišč v gimnazije s pedagoško smerjo«. V njem je bilo 

zapisano, da »… začnejo v šolskem letu 1964/65 s 1. razredom gimnazije s pedagoško smerjo 

…« in da »… bodo učiteljišča poslovala do konca šolskega leta 1967/68 …«. V drugih razdelkih 

navodil je bila obravnavana organizacijska plat preoblikovanja šol. 

Zatem ko je bilo leta 1968 ukinjeno učiteljišče v Tolminu, je del njegovega poslanstva 

prevzela pedagoška gimnazija. Pod njeno okrilje so prešli prostori učiteljišča, pripomočki in 

tudi učiteljski zbor. Dijaki, ki so hoteli nadaljevati svojo poklicno pot v učiteljskih vrstah, pa so 

se morali še nadaljnji dve leti izobraževati na pedagoški akademiji. 

2.4  PEDAGOŠKA AKADEMIJA 

V 1. členu Zakona o Pedagoški akademiji, ki je bil izdan leta 1964, je bilo določeno, da se Višja 

pedagoška šola v Ljubljani preoblikuje v Pedagoško akademijo v Ljubljani. Opredeljena je bila 

kot institucija, ki »… vzgaja in izobražuje učitelje z višjo izobrazbo za razredni in predmetni 
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pouk na osnovnih in posebnih šolah ter za pouk na drugih vzgojnih in izobraževalnih 

zavodih«. Pouk je bil organiziran na prvi stopnji visokošolskega študija in je trajal štiri 

semestre (Objave republiškega sekretariata za šolstvo SRS, 1964, str. 89). 

Ivan Justinek (1988) je v svojem prispevku odločitev za prehod z učiteljišč na pedagoške 

gimnazije in nadaljevanje študija za poklic učitelja na pedagoški akademiji označil kot nadvse 

pomembno, »… saj je izhajala iz dobro spoznane resnice, da lahko višja izobrazba učiteljev 

omogoči kakovostnejše izobraževanje in vzgojo, ki je tako nujno potrebna ljudem za 

najboljšo izbiro poti razvoja« (str. 327). 

Primorska je z ukinitvijo učiteljišč ostala brez ustrezne izobraževalne institucije za učiteljski 

poklic. Študij za izobraževanje učiteljev sta omogočali dve pedagoški akademiji, ena v 

Ljubljani19 in druga v Mariboru,20 ki sta se preoblikovali iz predhodnih višjih pedagoških šol in 

sta izobraževali učitelje za predmetni pouk v višjih razredih (Cencič, 2005).  

Oddaljenost kraja študija in drugi bolj ali manj osebni razlogi so za marsikoga predstavljali 

oviro. Posledično se je to odražalo v pomanjkanju osnovnošolskih razrednih učiteljev. Stanje 

je narekovalo odpiranje dislociranih oddelkov Pedagoške akademije, ki so uresničevali 

zamisel o krajevnem približevanju študija kandidatom in tesnejšem sodelovanju z občinami. 

                                                      
19  Vlada LR Slovenije je z odločbo julija 1947 ustanovila Višjo pedagoško šolo (Uradni list, št. 27-160/47) z 

namenom usposabljanja kvalificiranih učiteljev za poučevanje v višjih osnovnih šolah in nižjih gimnazijah ter na 

posebnih osnovnih šolah in v vzgojnih zavodih. Ob ustanovitvi Višje pedagoške šole (v nadaljevanju VPŠ) je bil 

možen študij na naslednjih smereh: matematika – fizika, biologija – kemija, slovenščina – srbohrvaščina, ruščina 

– slovenščina, zgodovina – geografija in defektologija. Do leta 1959 so se postopoma odprle še druge smeri: 

nemščina, angleščina, glasbena in likovna vzgoja, ročne spretnosti, iz česar je kasneje nastala tehnična vzgoja. 

Nekatere študijske smeri so obstajale le krajši čas, npr. telesna vzgoja, predvojaška vzgoja, družbenoekonomske 

vede. Na začetku je bila večina predavateljev zaposlena honorarno, redno zaposlenih jih je bilo manj kot deset. 

Prvi direktor VPŠ je bil Jože Hainz, profesor zgodovine. Leta 1964 se je VPŠ preimenovala v PA (Objave 

republiškega sekretariata za šolstvo SRS, 1964, str. 89). Tega istega leta je bil znotraj PA uveden tudi 

enopredmetni študij razrednega pouka, ki je glede na vpis študentov postal največja študijska skupina (Janša 

Zorn, 1997). 
20 V Mariboru so februarja 1961 zaradi pomanjkanja učiteljev v severovzhodni Sloveniji na predlog Sveta za 

prosveto pri Okrajnem ljudskem odboru Maribor ustanovili »Center za izredni študij na VPŠ v Ljubljani«. Kmalu 

zatem (26. 6. 1961) je Ljudska skupščina LRS na svoji seji sprejela »Zakon o ustanovitvi Pedagoške akademije v 

Ljubljani. V šolskem letu 1961/62 je potekal vpis v 1. letnik naslednjih študijskih smeri: razredni pouk, 

slovenščina – srbohrvaščina, nemščina – slovenščina, angleščina – slovenščina, matematika – fizika, tehniška 

vzgoja – fizika, likovna vzgoja, glasba. Tekom let so se tem študijskim smerem pridružile še nove: dvopredmetne 

biologija, kemija, geografija, zgodovina, madžarščina, ruščina, družbenomoralna vzgoja in enopredmetna 

telesna vzgoja (Kramar idr., 1981). 
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Tako je na Primorskem leta 1972 odprl svoja vrata dislocirani oddelek v Novi Gorici, leto 

pozneje pa še v Kopru (Cencič, 2004, Božič (ur.), 1973). 

 

2.4.1  DISLOCIRANI ODDELEK PEDAGOŠKE AKADEMIJE V NOVI GORICI 

Študij na Pedagoški akademiji v Novi Gorici je bil vzpostavljen s šolskim letom 1972/73 v 

osnovni šoli v Šempetru. Oddelek za razredni pouk v Novi Gorici ni imel svojih prostorov, 

zato se je v naslednjih letih njegova lokacija nenehno spreminjala, to pa zagotovo ni 

pozitivno vplivalo na njegov razvoj. 

Vodenje oddelka je na začetku prevzel Miroslav Nakrst, pedagoški svetovalec na Zavodu za 

šolstvo v Novi Gorici in zunanji sodelavec Pedagoške akademije. Leto zatem je oddelek vodil 

Tine Orel z ljubljanske pedagoške akademije, od leta 1974 do konca pa Vojka Stepančič 

(Janša Zorn, 1997, Cencič, 2005). 

Študenti, ki so se vpisovali na oddelek za razredni pouk v Novi Gorici, so bili Primorci. Večina 

jih je končala gimnazijo v Novi Gorici ali pedagoško gimnazijo v Tolminu, nekaj pa se jih je 

izšolalo na učiteljišču. Po letu 1974, ko so se spremenili vpisni pogoji, je oddelek v Novi Gorici 

sprejemal tudi kandidate, ki so končali strokovne in poklicne šole, ter celo takšne, ki niso 

imeli srednješolske izobrazbe in so morali, preden so se lahko vpisali, uspešno opraviti 

sprejemni izpit. 

Študij, ki je trajal pet semestrov, je bil »izrecno poklicno naravnan«. Prvo leto je bilo 

namenjeno predvsem študiju pedagoško-psiholoških in splošnih predmetov, drugo pa 

didaktikam predmetov, ki so se poučevale na razredni stopnji osnovne šole, ter hospitacijam 

in nastopom. Opravljali so tudi strnjeno pedagoško prakso (Cencič, 2005). 

Vzporedno z rednim študijem je na oddelku na razredni pouk v Novi Gorici potekal tudi študij 

ob delu, namenjen večinoma učiteljem, ki so imeli končano učiteljišče (Janša Zorn, 1997). 

Srednješolski učitelji strokovnih predmetov so na novogoriški dislocirani enoti lahko pridobili 

pedagoško-andragoško izobrazbo (Cencič, 2004). 
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Področje glasbe je obsegalo vokalno-instrumentalni pouk in metodiko glasbenega pouka 

oziroma glasbene vzgoje. Za metodiko je iz Kopra prihajal Miran Hasl,21 instrumente pa sta 

poučevala Ivan Mignozzi, učitelj na goriški glasbeni šoli (kljunasta flavta), in Mitja Žnidaršič, 

ravnatelj novogoriške glasbene šole (klavir). Pri metodiki so za osnovo uporabljali Priročnik 

za glasbeno vzgojo na nižji stopnji osnovnih šol, katerega avtorica je Breda Oblak. Spoznali so 

priporočeni nabor pesmi, ki naj bi se poučevale v 1., 2. ali 3. razredu. Pesmi so prepevali, jih 

spoznavali po ritmični in melodični plati (Štrukelj, 2016). 

Oddelek za razredni pouk na novogoriški pedagoški akademiji je nehal delovati leta 1986. 

Njegovo zaprtje – istega leta so ukinili tudi novomeški oddelek – so opravičevali s tem, da so 

stroški šolanja prihodnjih učiteljev zunaj Ljubljane in Maribora previsoki (Janša Zorn, 1997). 

Koprski oddelek se je ohranil, za kar so imele velike zasluge lokalne oblasti (Cencič, 2005). 

 

2.4.2  DISLOCIRANI ODDELEK PEDAGOŠKE AKADEMIJE V KOPRU 

Oddelek za razredni pouk v Kopru je začel delovati leta 1974. K temu so pripomogle obalne 

občine, ki so želele, da se v Kopru nadaljuje z izobraževanjem za učiteljski poklic. Ob tem so 

izpostavili specifiko obalnega dvojezičnega in narodnostno mešanega okolja (Čok, 1988).  

Tudi ta oddelek enako kot novogoriški sprva ni imel svojih prostorov. Predavanja in druge 

oblike pedagoškega dela so tako najprej potekali na Osnovni šoli Pinka Tomažiča, štiri leta 

pozneje pa je dislocirana enota v Kopru že dobila svoje prostore v domu učencev na 

Cankarjevi 5 (Janša Zorn, 1997).  

Od samega začetka je bila vodja oddelka v Kopru Olga Bertok, ki je bila edina redno 

zaposlena. Ostali predavatelji z obalnega območja so bili zunanji sodelavci. Svoje pedagoško 

delo so na koprski enoti dopolnjevali tudi profesorji iz Ljubljane in Nove Gorice. Širjenje 

programov na koprski enoti je v osemdesetih in devetdesetih letih minulega stoletja 

omogočilo nove zaposlitve. Prvo dolgoletno vodjo oddelka so pozneje nasledili Lucija Čok, 

Mirko Slosar in Rado Pišot. 

                                                      
21

 Miran Hasl (1924–2013), glasbeni pedagog in zborovodja. Poučeval je na koprskem učiteljišču in pozneje na 

novogoriškem in koprskem dislociranem oddelku PA v Ljubljani. Bil je dolgoletni ravnatelj glasbene šole Koper, ki 

se je pod njegovim vodstvom združila v Center za glasbeno vzgojo treh obalnih šol. Leta 2004 je prejel Gerbičevo 

nagrado za življenjsko delo na področju glasbenega šolstva, ki jo podeljuje Zveza glasbenih šol Slovenije 

(http://www.primorske.si/Kultura/Umrl-je-Miran-Hasl.aspx, pridobljeno 19. 2. 2016).  

http://www.primorske.si/Kultura/Umrl-je-Miran-Hasl.aspx
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Pogoji za vpis so bili enaki kot na novogoriški enoti (Cencič, 2004). Določili so jih na 

Pedagoški akademiji v Ljubljani in so veljali za celotno mrežo dislociranih oddelkov. Pri 

pogojih za vpis ni imela nobene vloge posebnost dvojezičnega narodnostno mešanega 

okolja. 

Študenti so štiri semestre poslušali predavanja, nekaj je bilo seminarjev. Peti semester je bil 

namenjen izdelavi diplomske naloge. Hospitacije in nastope so imeli na treh šolah: OŠ Pinka 

Tomažiča, OŠ Janka Premrla Vojka in OŠ Oskarja Kovačiča, ki je bila celodnevna. 

Po končanem študiju in uspešno opravljeni diplomi so študenti pridobili naziv učitelj 

razrednega pouka (prav tam). 

2.5  VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ 

Maja 1987 je Skupščina SRS sprejela Zakon o Pedagoški akademiji, na podlagi katerega je 

akademija postala visoka šola. Tako je bil dosežen dolgoletni cilj, da bi imeli razredni učitelji 

visokošolsko izobrazbo.22 Republika Slovenija je tako prva med vsemi tedanjimi 

jugoslovanskimi republikami zakonsko izenačila izobraževanje vseh učiteljev in se pridružila 

ostalim evropskim državam, ki so že imele urejeno triletno ali štiriletno izobraževanje 

učiteljev na razredni stopnji osnovne šole (Marentič Požarnik, 1988). 

France Strmčnik (1984) je ob tem izpostavil predvsem kakovost usposabljanja učiteljstva, ki 

pa je daljši študij ne zagotavlja nujno. Če bi bilo učiteljstvo pedagoško pomanjkljivo 

usposobljeno, bi bil oviran tudi razvoj osnovne šole. Ob tem se porajajo številna vprašanja o 

tem, »… katere študijske vsebine vključiti v študijske programe učiteljskega izobraževanja, v 

kakšnem razmerju in kako naj bodo prilagojene …« (str. 328), za večjo profesionalizacijo 

učiteljskega poklica. 

Podaljšanje študija na vseh smereh, razen na programu predšolske vzgoje, je za pedagoško 

akademijo po drugi strani pomenilo izgubo nekaterih smeri študija. Jezike, geografijo, 

zgodovino in knjižničarstvo je prevzela filozofska fakulteta, glasbeno pedagogiko pa 

Akademija za glasbo. Naravoslovno-matematične smeri so ostale pod okriljem pedagoške 

                                                      
22

 Razprave o visokošolskem študiju razrednih učiteljev so se začele pojavljati že v petdesetih letih 20. stol. 

(Gabrič, 2006). 
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akademije, le določena študijska področja so se izvajala skupaj s takratnima Fakulteto za 

naravoslovje in tehnologijo ter Biotehniško fakulteto.23 

Študij za študente razrednega pouka se je tako podaljšal z dveh let na štiri leta 

visokošolskega programa. V univerzitetnega se je program spremenil šele konec marca 1991, 

ko se je visokošolska pedagoška akademija preimenovala v Pedagoško fakulteto (v 

nadaljevanju PeF) Univerze v Ljubljani. Tedaj se je spremenil tudi naziv za diplomante, ki so 

po uspešno zaključeni diplomi pridobili naziv profesor razrednega pouka. Oddelek za 

razredni pouk v Kopru je ostal še naprej dislocirana enota (Cencič, 2004). 

Glasbene vsebine na oddelku za razredni pouk so se širile in poglabljale. Delile so se na 

vokalno-instrumentalni pouk in didaktiko glasbene vzgoje. Študenti so jim sledili vsa štiri leta. 

Dolga leta je didaktiko glasbe in druge glasbene vsebine na PeF predaval dr. Mirko Slosar.24 

Leta 1991 je Republika Slovenija postala samostojna država. Osamosvojitev ni prinesla le 

politične samostojnosti, temveč tudi avtonomijo na področju šolstva. In vendar je 

spremenjena politična stvarnost narekovala tudi spremembe šolstva.  

Sedmega decembra 1993 je bil sprejet nov zakon o visokem šolstvu, s katerim je Univerza v 

Ljubljani na prvo, tj. dodiplomsko stopnjo študija uvrstila visokošolske strokovne študijske 

programe in univerzitetne študijske programe.25  

Leta 1995 je bila izdana Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki je 

začrtala smernice našega izobraževalnega sistema. Dr. Janez Krek, ki je vodil strokovno 

skupino za pripravo dokumenta, je pojasnil, da je Bela knjiga »… pravzaprav razlagala, zakaj 

so zakoni takšni, kot so«. V njej so bili zbrani strokovni dokumenti, nastali pred oblikovanjem 

nove šolske zakonodaje, »… saj je bilo treba celoten izobraževalni sistem v novi državi 

postaviti na novo«.26 

                                                      
23

 Https://www.pef.uni-lj.si/59.html (pridobljeno 19. 2. 2016). 
24

 Mirko Slosar (roj. 1942) , glasbeni pedagog in zborovodja. Diplomiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 

Poučeval je na osnovni in srednji šoli. Na zavodu za šolstvo je bil svetovalec za glasbeno pedagogiko, na radiu 

Koper – Capodistria pa glasbeni urednik programa. Leta 1995 je na Akademiji za glasbo doktoriral iz glasbene 

pedagogike. Predaval je na pedagoških fakultetah v Ljubljani in v Kopru (https://www.jskd.si/priznanja-in-

nagrade/nagrajenci_priznanja_1999.htm, pridobljeno 19. 2. 2016). 
25

 Zakon o visokem šolstvu je bil objavljen 17. 12. 1993 v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 32/12). 
26

 Http://www.delo.si/novice/politika/cilj-nove-bele-knjige-najvisji-dosezki-v-vzgoji-in-izobrazevanju.html 

(pridobljeno 19. 2. 2016). 

https://www.pef.uni-lj.si/59.html
https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/nagrajenci_priznanja_1999.htm
https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/nagrajenci_priznanja_1999.htm
http://www.delo.si/novice/politika/cilj-nove-bele-knjige-najvisji-dosezki-v-vzgoji-in-izobrazevanju.html
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2.5.1  UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

Potrebe po združevanju visokošolskih zavodov na Primorskem je ob koncu osemdesetih let 

minulega stoletja prvikrat razkril projekt Razvoj visokega šolstva na Obali, ki je potekal pod 

vodstvom dr. Dragana Marušiča. 

Decembra 1994 je bilo ustanovljeno Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije 

Koper, institucija na ravni države, katere namen je bil predvsem postaviti podlago za 

nastanek univerze.  

Zelo pomemben je bil tudi Projektni svet za ustanovitev univerze na Primorskem, ki ga je 

vodil dr. Livio Jakomin. Prav na njegovo pobudo je bila leta 2000 vzpostavljena vladna 

komisija za ustanovitev univerze na Primorskem, ki je pozneje imenovala komisijo za 

koordinacijo med Koprom in Novo Gorico. Delo slednje je Elaborat o univerzi na Primorskem. 

Zaradi nesoglasij s Koprom se je Nova Gorica na koncu umaknila od začrtane poti (Cencič, 

2004). 

Z Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem,27 29. januarja 2003, je bila na univerzitetni 

zemljevid postavljena tretja univerza v Republiki Sloveniji – Univerza na Primorskem, 

Università della »Primorska«. Njena prva rektorica, dr. Lucija Čok, je v svojem članku (2004, 

str. 37) zapisala: »Univerza na Primorskem je nastala kot odraz potreb novih družbenih in 

gospodarskih razmer samostojne države Slovenije in teženj evropskih razvojnih politik, ki so 

si v prizadevanjih za večjo konkurenčnost in odličnost postavile za cilj družbo znanja. Nastala 

je v obmejnem prostoru med Italijo in Hrvaško, kjer se srečujejo jeziki, kulture, tradicija 

preteklosti in novi izzivi.«  

Oddelek za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani se je ob koncu študijskega leta 

2002/2003 od matične fakultete odcepil in začel z novim študijskim letom delovati v sklopu 

Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Pogoj za vpis na študij razrednega pouka je 

bila zaključena splošna matura in opravljen preizkus glasbene nadarjenosti (Cencič, 2004).  

                                                      
27

 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem je bil objavljen 7. 2. 2003 v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 

13/03). 
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2.6  ŠTUDIJ PO BOLONJSKEM SISTEMU 

Vključitev Slovenije v skupni evropski prostor zahteva tudi skupno evropsko politiko na 

področju šolstva. Del te je med drugim bolonjski sistem študija, ki ga opredeljuje bolonjska 

deklaracija, podpisana leta 1999. Za glavni cilj so si države podpisnice zadale: »… ob 

hkratnem polnem upoštevanju in spoštovanju različnosti nacionalnih sistemov izobraževanja 

in univerzitetne avtonomije – do leta 2010 z medsebojnim sodelovanjem izgraditi odprt in 

konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo evropskim študentom in diplomantom 

omogočal prosto gibanje in zaposljivost, obenem pa bo privlačen tudi za neevropske 

študente«. 28 

Cilji bolonjskega procesa iz Berlinskega komunikeja,29 ki bi jih morali dosegati v vseh državah, 

v katerih svoje študente izobražujejo po bolonjskem procesu, so: 

- zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, 

- sprejetje dvostopenjskega oziroma tristopenjskega sistema študija, 

- pospeševanje mobilnosti študentov, akademskega in administrativnega osebja, 

- vzpostavitev kreditnega sistema (ECTS) za vrednotenje študijskih obveznosti, 

- priznavanje stopenj: sprejem sistema lahko prepoznavnih in primerljivih stopenj, 

- aktivna udeležba visokošolskih zavodov, učiteljev in študentov v bolonjskem procesu 

in sodelovanje študentov pri upravljanju visokega šolstva, 

- pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu, 

- pospeševanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora, 

- vseživljenjsko učenje, 

- evropski visokošolski prostor in evropski raziskovalni prostor – dva stebra na znanju 

temelječe družbe. 
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 Http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/ (pridobljeno 

20. 2. 2016). 
29

 Ministri držav podpisnic bolonjske deklaracije, pristojni za izobraževanje, se od podpisa deklaracije naprej 

srečujejo vsaki dve leti, da pregledajo napredek posameznih držav in se dogovorijo o smernicah ter ukrepih za 

uresničevanje ciljev v prihodnosti. Na vsakem od teh srečanj sprejmejo komunike s predlogi za razvoj v 

prihodnosti 

(http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/, pridobljeno 20. 

2. 2016).  

http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/
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Spreminjanje družbe, tudi zaradi evropeizacije, zahteva od učitelja, da sprejema nove vloge, 

kot so preusmeritev od poučevanja k učenju, poudarek na uporabi sodobne informacijsko-

komunikacijske tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi skupinami učencev, 

povezovanje in sodelovanje z drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši ter raziskovanje in 

lastna evalvacija. Poleg tega mora biti učitelj dovolj dobro strokovno usposobljen za 

predmetna področja, ki jih poučuje. Prav te splošne in predmetne kompetence »… pomenijo 

podlago za oblikovanje ravni (prva, druga, tretja stopnja) in strukture študijskih programov 

ter za pisanje učnih načrtov, kar pomeni izbiro študijskih vsebin, pričakovane študijske 

dosežke, izbiro metod poučevanja, pa tudi izbiro načinov preverjanja in kriterijev 

ocenjevanja znanja« (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006, str. 35). 

 

Bolonjska prenova visokošolskega študija je tako vplivala na preoblikovanje programov in s 

tem tudi predmetnikov. Upoštevajoč vse več učiteljevih kompetenc, obsega predmetnik 

študijskega programa razredni pouk precej več izbirnih predmetov na vseh predmetnih 

področjih, kot jih je ponujal pred prehodom visokošolskih programov na bolonjski sistem 

študija. Na glasbenem področju se lahko študenti že v času študija na 1. stopnji usposabljajo 

za zborovodstvo na osnovnošolski razredni stopnji.30 Na drugi stopnji se nabor izbirnih vsebin 

bistveno poveča, tudi za področje glasbe. Na predmetniku študijske smeri razredni pouk 

(Univerza na Primorskem), 2. stopnja, so navedene naslednje vsebine s področja glasbe: 

glasbene vsebine, izbrana poglavja glasbene umetnosti in glasbeno izobraževanje ter izbrane 

teme iz glasbene in likovne umetnosti.31   

 

Naziv, ki ga diplomant prejme po zaključku 1. stopnje študija razrednega pouka po 

bolonjskem sistemu, je profesor razrednega pouka.32 Po opravljeni 2. stopnji študija po 

bolonjskem sistemu in uspešnem zagovoru magistrske naloge pa pridobi naziv magister 

                                                      
30

 Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/ 

(pridobljeno 20. 2. 2016). 
31

 Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/ (pridobljeno  

20. 2. 2016) 
32

 Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/ 

(pridobljeno 21. 2. 2016) 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/
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profesor razrednega pouka.33 Ko študent konča prvostopenjski študijski program razredni 

pouk, mu to še ne omogoča, da bi samostojno opravljal vzgojno-izobraževalno delo.  
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 Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/ (pridobljeno  

21. 2. 2016) 
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3  PREDMETNIK IN UČNI NAČRT 
 

Temelj načrtovanja učnih vsebin so družbene, znanstvene in psihopedagoške predpostavke, 

ki so udejanjene predvsem v predmetniku in učnem načrtu. 

Predmetnik skupaj z učnim načrtom tvori »osrednji obvezni uradni strokovni dokument« (po 

Strmčniku, 2003). Učnemu načrtu je nadrejen in od njega hkrati soodvisen. Z naborom učnih 

predmetov in predpisanim številom ur po eni strani predstavlja podlago za načrtovanje učnih 

vsebin, po drugi pa nam ta nabor pove premalo, če ni vsebinsko konkretiziran.  

Predmetnik predstavlja tudi odsev učnih vplivov in interesov. Sestavljanje predmetnika mora 

biti strokovno in raziskovalno podprto, saj mora biti nabor učnih predmetov osmišljen, prav 

tako tudi časovni obseg posameznih predmetov (Blažič idr., 2003). 

Da bi učna področja iz predmetnika postala del vzgojno-izobraževalnega procesa, jih je treba 

opredeliti ciljno, vsebinsko, metodološko in evalvacijsko, kar pa je že naloga učnega načrta. 

S področja ciljev, vsebin, metod in evalvacije izhajajo različne strategije načrtovanja. 

Največkrat govorimo o učno-vsebinski, učno-ciljni in procesno-razvojni strategiji. Barbara 

Sicherl-Kafol (2001) pa predstavlja tudi učno-stilno in konceptualno strategijo načrtovanja 

kurikuluma.34 

Učno-vsebinska strategija načrtovanja postavlja v ospredje vprašanje »Kaj poučevati?«. 

Izhodišče so učne vsebine, ki se prenašajo na mlajše generacije. Učenec ima v vzgojno- 

izobraževalnem procesu pasivno vlogo, vezano na sprejemanje, pomnjenje in reproduciranje 

posredovanih učnih vsebin. Ena od posledic takšnega načrtovanja je prenatrpanost učnih 

programov (Ivanuš Grmek idr., 2009, Sicherl-Kafol, 2001, Blažič idr., 2003). 

Učno-ciljna strategija, katere utemeljitelj je Tyler (1969), je zasnovana na štirih temeljnih 

vprašanjih: katere cilje želimo doseči, katere vsebine izbrati, kako organizirati učne izkušnje 

ter kako ovrednotiti učne izkušnje in s tem doseganje ciljev. Strategija je precej usmerjena k 

določanju in merjenju učinkov, doseženih v vzgojno-izobraževalnem procesu. Kritiki so ji 
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 Kurikul, kurikulum – beseda latinskega izvora, ki pomeni gibanje, proces, hod, tok. Pri nas se uporablja izraz 

učni načrt, ki pa ga vse pogosteje zamenjuje izraz kurikulum oz. kurikul (Ivanuš Grmek, 2009). O uporabi tako 

enega kot drugega izraza podrobneje piše F. Strmčnik (1998).  
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predvsem zaradi tega očitali utopičnost, kljub temu pa predstavlja korak naprej v procesu 

načrtovanja, organiziranja in nadziranja učenja (Ivanuš Grmek idr., 2009, Sicherl-Kafol, 2001, 

Blažič idr., 2003). 

Procesno-razvojna strategija načrtovanja sledi vprašanjema »Zakaj?« in »Kako?«. Cilje 

opredeljuje kot načela in vrednote, ki predstavljajo merilo za izbiro učnih vsebin in metod. 

Pridobivanje znanja je označeno kot proces. V ospredje je postavljen razvoj učenca kot 

celovite osebnosti na kognitivnem, socialno-moralnem in spretnostnem področju. Strategija 

poudarja »učenje učenja«, ki postavlja učenca v aktivno vlogo v učnem procesu (Ivanuš 

Grmek idr., 2009, Sicherl-Kafol, 2001). 

Ob pregledu strategij načrtovanja se poraja vprašanje, katera strategija je v učni praksi 

najbolj učinkovita. Optimalen bi bil nedvomno celostni vidik načrtovanja, vendar praksa kaže, 

da je v ospredju ponavadi ena strategija, učno-vsebinska ali učno-ciljna (Ivanuš Grmek idr., 

2009). 

Pri načrtovanju današnjega vzgojno-izobraževalnega procesa za glasbeni pouk je pomembno, 

da se upošteva celostni, procesno-razvojni in učno-ciljni vidik. Celostni vidik glasbenega 

pouka poudarja uravnoteženost učnega razvoja, saj »izhajamo iz spoznanja, da ukvarjanje z 

glasbo izjemno spodbuja integracijo delovanja obeh možganskih hemisfer« (Sicherl-Kafol, 

2015, str. 11). Povezuje se s procesno-razvojnim vidikom, ki označuje vzgojno-izobraževalni 

proces kot vrednoto samo po sebi (Kroflič, 1992). Procesno-razvojni vidik glasbenega pouka 

se uresničuje skozi glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, ki spodbujajo 

razvoj na afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem učnem področju. Učno-ciljni vidik 

glasbenega pouka postavlja v ospredje različno konkretizirane cilje (splošne, skupinske in 

operativne) glasbenega poučevanja in učenja na področjih glasbenih dejavnosti (Sicherl-

Kafol, 2001, 2015). Načrtovanje učno-vzgojnega procesa za glasbeni pouk v preteklosti je 

upoštevalo predvsem učno-vsebinski vidik, kar se je odražalo v prenatrpanosti učnega 

programa, ki je iz enega učnega načrta v drugega kopičil nove vsebine. Kot primer: učni načrt 

za Program življenja in dela osnovne šole iz leta 1984, ki je že odslikaval vse značilnosti 

procesno-razvojne strategije načrtovanja, je v svojih izhodiščih še vedno sledil učno-vsebinski 

strategiji (Sicherl-Kafol, 2001). 
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Učni načrt ponavadi povezujemo z načrtovanimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami. V tem 

smislu ga Strmčnik označuje kot »… strokovni šolskoupravni dokument, ki skupaj s 

predmetnikom določa vzgojno-izobraževalni profil šole, vzgojno-izobraževalne smotre, 

kodificira njim ustrezne učne predmete, njihove cilje, obseg in globino vsebine ter predvidi 

sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem« (Strmčnik, 1998, str. 117– 118). 

Ob svoji »osnovni« funkciji pa učni načrt vpliva tudi na druga področja. V formalnem 

izobraževanju predstavlja učitelju orodje za lažjo komunikacijo z učenci in med samimi 

učitelji (Eash, 1991). 

V učnem načrtu se odslikavajo interesi države, pedagoške znanosti, znanstvenega 

raziskovanja, šolske prakse in celotne javnosti (Ivanuš Grmek, 1999). 

Za šolsko politiko je učni načrt instrument za zagotavljanje izobrazbenega standarda na 

posameznih stopnjah in področjih šolanja, ki naj bi odražal posameznikove interese, potrebe 

družbe, razvojne tendence in realne možnosti.  

Učiteljem učni načrt predstavlja zavezo, po kateri se morajo ravnati, in vodilo pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Učencem učni načrt opredeljuje učne cilje in obseg učne vsebine, ki naj bi jo razumeli in z njo 

razvijali sposobnosti ter osebnostno rastli. Določa jim vzgojno-izobraževalne obveznosti in jih 

vodi pri njihovi vzgojno-izobraževalni aktivnosti in domačem delu. 

Starši učencev v učnem načrtu najdejo podatke o učnih ciljih, vsebinah in posredno o poteku 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Zanje je pomemben z vidika spremljanja otrokovega 

napredka. 

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa je treba upoštevati tudi razvojno-

zgodovinski vidik, saj se v učnih načrtih vselej prepletajo preteklost, sedanjost in prihodnost 

(prav tam). 

»Stalno spremljanje, posodabljanje in razvoj kurikula postajajo sestavni del šolskega sistema, 

saj izobraževanje izhaja iz družbenih potreb in se mora odzivati na usmeritve sodobne 

družbe, v kateri imajo velik pomen znanje in njegovi učinki.« (Žakelj, 2007, str.8) 
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3.1  OSNOVNOŠOLSKI UČNI NAČRTI OD LETA 1944 DO DANES 

Šolanje otrok se je po vojni nadaljevalo po predvojnem sistemu. Otroci so se najprej šolali 

štiri leta v nižji osnovni šoli, zatem še štiri leta v višji osnovni šoli ali na nižji gimnaziji. S 

šolskim letom 1946/47 je bilo na federalni ravni uvedeno sedemletno šolanje, kar je 

pomenilo eno leto manj v višji osnovni šoli ali na nižji gimnaziji. Sedemletno šolanje se je 

nadaljevalo vse do leta 1950, ko je bila ponovno vpeljana osemletna šolska obveznost. 

V to stanje je leta 1958 posegla šolska reforma, ki je s splošnim zakonom o šolstvu uzakonila 

»… osemletno osnovno šolo kot edino obliko obveznega osnovnega šolstva« (Ciperle, Vovko, 

1987, str. 98).  

Učni načrti so se do šolske reforme spreminjali zelo pogosto, kar je bilo zagotovo odraz 

tedanjih družbenih in političnih razmer. 

Spremembe učnih načrtov niso vedno potekale vertikalno. Tako so se v posameznem letu 

lahko spremenili le učni načrti za nižjo osnovno šolo, ne pa tudi za višjo ali nižjo gimnazijo. 

Učni načrti za nižjo osnovno šolo, tj. do 4. razreda, so se do šolske reforme spreminjali v letih 

1946, 1947, 1948, 1950 in 1953. 

Najpomembnejši med vsemi »predreformnimi« učnimi načrti je bil zagotovo tisti iz leta 

1944. Po besedah I. Šegula (1964) je bil »… prvi člen v verigi prizadevanj za novo učno 

vsebino naše šole, udeležujoče se revolucije« (str. 121). Izdal ga je odsek za prosveto SNOS 

avgusta 1944, veljati pa je začel s šolskim letom 1944/45. Predstavljal je le smer in navodilo, 

ne pa ukaz. S pomočjo tega učnega načrta se je lahko poučevalo po predmetih ali po načelu 

strnjenosti, kar pa zahteva učitelja, ki je dobro izobražen in vešč prakse (Winkler, 1970). 

Milena Ivanuš Grmek (1999) pri vseh teh načrtih opaža učno-vsebinsko usmerjenost 

načrtovanja, kar pa pripisuje iz aktualnih družbenih potreb izhajajočemu pragmatizmu. 

Ugotavlja tudi, da so ti učni načrti strukturno pomanjkljivi, saj ne vsebujejo vseh elementov 

(ciljev, vsebin, didaktičnih navodil) za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Ena od slabosti teh učnih načrtov je bila tudi preobsežnost učnih vsebin, na kar je opozarjal v 

Prosvetnem delavcu J. Kotnik (1953). Prav tako se je premalo upoštevalo učenčeve 
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zmogljivosti ter krajevno in časovno bližino učne snovi (Horvat, 1953, Uvod v splošno 

razpravo o naši prosvetni politiki, 1954). 

Ker so se učni načrti spreminjali tako pogosto, je »… bilo praktično nemogoče zbrati o njih 

kake zanesljive in preverjene podatke, kake analizirane izkušnje, tudi če bi njih zbiranje 

planirali« (Šegula, 1964, str. 131). Razlogi za spremembe načrtov so tako izhajali bolj ali manj 

iz deduktivnih zaključkov. 

Kolesje »velike« šolske reforme se je zagnalo leta 1953, ko je Zvezna skupščina FLRJ 

imenovala Komisijo za šolsko reformo na federalni ravni. V Sloveniji je bila na republiški ravni 

Komisija za šolsko reformo ustanovljena leto pozneje. Ta komisija je ustanovila še številne 

podkomisije, vsako za svoje področje, denimo za reformo osnovne šole, za šolanje učnega 

kadra ipd. (Kožuh, 1981). 

Uvajanje reformiranih, začasnih učnih načrtov, brez da bi bila prej opravljena kakršna koli 

analiza dela po prejšnjih načrtih, se je začelo s šolskim letom 1957/58 za prve tri razrede na 

vseh osnovnih šolah. Nekaj šol je začelo s poukom po novih učnih načrtih tudi v četrtem 

razredu (Šegula, 1964). 

Z namenom preizkušanja novih učnih načrtov so bile ustanovljene eksperimentalne šole.35 

Njihova naloga naj bi bila poiskati učno-vzgojne metode, poti in sredstva, s pomočjo katerih 

bi najbolj učinkovito in zanesljivo dosegali učno-vzgojne smotre. Vzporedno z delovanjem 

eksperimentalne šole je bila vzpostavljena mreža posameznih šol, v katerih je potekalo 

poskusno delo (Kožuh, 1981). 

Odzive na Začasni učni načrt za 1., 2. in 3. razred osnovne šole v LRS (1957) so nekatere šole 

zbrale že ob zaključku šolskega leta. Učiteljice, ki so ga izvajale, so podale pripombe o 

posameznih predmetnih področjih, ne pa o učnem načrtu kot celoti (Kaj pravi praksa o novih 

učnih načrtih, 1958). 

Od leta 1958 so postopoma uvajali nove učne načrte za naslednji razred. Takšno uvajanje je 

potekalo do šolskega leta 1961/62, ko je bil učni načrt poskusno vpeljan v 8. razred (Šegula, 

1964). 

                                                      
35

 V LR Sloveniji je bila kot eksperimentalna ustanovljena Eksperimentalna šola Frana Levstika v Ljubljani (Kožuh, 

1981). 
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Na federalni ravni je bil predmetnik in učni načrt določen leta 1959 (Osnove nastavnog plana 

i programa za osnovne škole, 1959), zatem pa so bili na njegovi podlagi izdelani predmetniki 

in učni načrti za posamezne republike. Republiški predmetniki in učni načrti so lahko 

vsebovali tudi nekatere nove predmete, ki so bili odraz krajevnih posebnosti. Novost 

reformirane šole je bila tudi njena razširitev na oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki niso 

bile vezane na pouk: svobodne aktivnosti, dopolnilni pouk, kulturno delovanje šole v njenem 

okolju (Kožuh, 1981).  

Po tej reformi so se učni načrti spreminjali manj pogosto – spremenjeni ali prenovljeni so bili 

v letih 1966, 1973, 1983, 1998 in 2011.36 

Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo iz leta 1966 (Uvod k predmetniku in učnemu načrtu 

za osnovno šolo, 1966) je predstavljal korigirani in dopolnjeni predhodni učni načrt, 

upoštevaje izkušnje pedagoške prakse, rezultate petletnega preizkusa učnega načrta, 

predloge zavodov za pedagoško službo, delo s primerljivimi učnimi načrti ostalih 

jugoslovanskih republik. Predmetnik je bil zapisan kot celota, učni predmeti so bili podrejeni 

vzgojnim smotrom šole kot celote. Spremenjeni predmetnik ni predvideval več dopolnilnih 

učnih ur, temveč je bila šola dolžna organizirati fakultativne ure za praktično delo pri 

gospodinjskem pouku, ure dodatne pomoči učencem in zborovsko petje. Sam učni načrt ni 

bil znatneje dopolnjen. 

Vsebina vzgojno-izobraževalnega dela, skupaj z revidiranim predmetnikom in učnim načrtom 

(Osnovna šola. Vsebina vzgojno izobraževalnega dela, 1973), je pomenila »… nov korak v 

izpopolnjevanju obveznega šolanja v skladu z načeli demokratičnosti, dostopnosti in 

enotnosti vzgoje in izobraževanja in ustvarjanja enakopravnih pogojev šolanja za vso 

mladino, ne glede na socialno, kulturno in gospodarsko nerazvitost okolja, v katerem živi« 

(str. 7). Cilj programa je bil zagotoviti enake možnosti za vse otroke, ki bi lahko v 

»normalnem« roku uspešno končali osnovno šolanje, če so »normalno razviti«. Poleg 

predmetnika in učnih načrtov za posamezne predmete je imel program dodane še druge, za 

šolo obvezne vzgojno-izobraževalne dejavnosti: dopolnilni in dodatni pouk, zborovsko petje, 

gospodinjsko prakso, razredne ure, prostovoljne dejavnosti učencev, ki so praviloma 

                                                      
36

 Sprememb do leta 1966 ne navajamo, ker so bile del osnovnošolske reforme in smo o njih pisali v sklopu 

reformiranega učnega načrta. 
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potekale v okviru pionirske in mladinske organizacije šole. Prav te dejavnosti, ki so 

predstavljale novost v dotedanji šolski praksi, so omogočale upoštevanje različnih učenčevih 

interesov in potreb.  

Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo (Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole, 

1983) je bil sprejet maja 1983. Uvajal se je postopoma, od šolskega leta 1983/84 do 1986/87, 

ko je bil vpeljan za zadnja dva razreda. Dokument je prinesel kar nekaj novosti. Predmetnik je 

bil razdeljen na šest vzgojno-izobraževanih področij. Eno od teh je bilo jezikovno-

umetnostno, katerega del je bila tudi glasbena vzgoja. Uvedeni so bili kulturni in 

naravoslovni dnevi, delovne akcije, proizvodno in drugo družbeno potrebno delo. Po mnenju 

M. Ivanuš Grmek (1999) je predstavljal Program življenja in dela osnovne šole (1983) »… s 

stališča načrtovanja korak naprej, saj gleda na šolo kot na življenjsko sklenjeno celoto« (str. 

164). Po dvoletnem spremljanju uresničevanja Programa življenja in dela osnovne šole 

(1983) je Milan Adamič (1986) povzel, da se je uveljavljala problemska zasnovanost pouka, 

prisotne so bile učne oblike in metode, ki kažejo na aktivnost učencev, skrb se je posvečala 

tudi uspešnejšim učencem in tistim, ki imajo učne in druge razvojne težave idr. Kljub 

novostim, ki jih je prinašal program, so še vedno ostale pereč problem preobsežne učne 

vsebine in premalo zahtevno delo v šoli. Prav tako se je izpostavljalo nezadostno strokovno 

in didaktično usposobljenost učiteljev, kar bi bilo treba organizirano reševati. Leta 1990 je 

bila izdana Evalvacija Programa življenja in dela osnovne šole, v kateri so bila podana le 

sklepna poročila obsežne spremljave. Na podlagi analize spremljanja programa so sprejeli 

okvirno strategijo spreminjanja osnovne šole, ki je vključevala razbremenjevanje 

predmetnika in učnih načrtov, odstranjevanje otrokovi razvojni stopnji neprimernih vsebin, 

ustvarjanje strokovnih pogojev za izvajanje pouka in projekt Osnovna šola do leta 2000. 

Leta 1996 je Državni zbor RS sprejel Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96), s katerim 

je bilo v 3. členu določeno devetletno trajanje obveznega osnovnošolskega izobraževanja. 

Poleg te osrednje novosti so bile z zakonom vpeljane še številne druge: razdelitev 

osnovnošolskega izobraževanja na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, sočasnost učiteljice 

razrednega pouka in vzgojiteljice predšolskih otrok v 1. razredu, uvedba opisnega 

ocenjevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, uvedba tujega jezika v 4. razredu, 

uvedba izbirnih predmetov v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, določitev oblik 

diferenciacije idr. (Pretnar, 2000). Oktobra 1998 je bil sprejet predmetnik za devetletno 
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osnovno šolo,37 ki je bil razdeljen na dva sklopa: obvezni in razširjeni program. Poleg 

navedenih predmetov in njim določenih ur za posamezne razrede, je obvezni predmetnik 

vključeval izbirne predmete od 7. do 9. razreda, oddelčno skupnost in dneve dejavnosti. 

Razširjeni program je zajemal tiste oblike, ki jih šola ponuja kot neobvezne, tj. pomoč 

učencem z učnimi težavami, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano 

bivanje in jutranje varstvo, šolo v naravi. Učni načrti za devetletno osnovno šolo so bili 

predmetno ločeni in so se zelo razlikovali glede na to, ali se predmet poučuje vseh devet let 

ali manj. V vseh so bili navedeni temeljni in minimalni standardi znanja. 

Devetletno šolanje se je v osnovne šole uvajalo postopoma od šolskega leta 1999/2000. V 

šolskem letu 2003/2004 so se v 1. razredu osnovnih šol začeli šolati vsi otroci, ki so v 

koledarskem letu 2003 dopolnili šest let. 

Leta 2007 je Zavod RS za šolstvo na podlagi dokumenta »Smernice, načela in cilji 

posodabljanja učnih načrtov« (2007) izpeljal projekt posodabljanja učnih načrtov. V zvezi s 

tem Damijan Štefanc (2012) pojasnjuje, da je bila »… v resnici opravljena temeljita 

konceptualna prenova kurikularnih dokumentov, katere pomemben del je bila 

implementacija ključnih kompetenc vanje in posledično njihova kompetenčna 

zasnovanost…« (str. 18). Pred samo posodobitvijo so bile izpeljane analiza obstoječih učnih 

načrtov, primerjalne analize tujih učnih načrtov, analize mednarodnih raziskav. V raziskavo 

so vključili tudi rezultate spremljanja pouka, trende znanja na področju posameznih disciplin, 

izsledke projektov Zavoda RS za šolstvo (Žakelj, 2007). Na podlagi teh analiz so sklenili, kaj je 

treba v učnih načrtih posodobiti: cilje in vsebine glede na razvoj znanosti, povezati vsebine z 

razvojem strokovnih področij in trenutnim družbenopolitičnim razvojem, v delo vključiti 

sodobne medije in prvine trajnostnega razvoja, dodati kompetence in revidirati standarde 

znanja. Pripravljene so bile smernice in načela posodabljanja učnih načrtov, potekalo je 

medpredmetno usklajevanje, predlogi so se usklajevali s strokovno javnostjo.38 Tako smo s 

šolskim letom 2011/2012 v šolsko prakso dobili posodobljene učne načrte (Uradni list RS, 

                                                      
37

Http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik
_splosni.pdf (pridobljeno 27. 2. 2016).                           
38

Http://www.zrss.si/projektiess/skladisce/usposabljanje_za_ucne_nacrte/smernice%20za%20posodabljanje/p

osodabljanje_dr.%20%C5%BEakelj.ppt (pridobljeno 28. 2. 2016). 
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št.12/2011), ki prenašajo na šolo in učitelja veliko mero avtonomije, pristojnosti in 

odgovornosti ter tako decentralizirajo šolski sistem.39 

 

3.1.1  OSNOVNOŠOLSKI UČNI NAČRTI ZA GLASBENI POUK OD LETA 1944 DO DANES 

Osnovnošolski učni načrti za glasbeni pouk so se od leta 1944 spreminjali pogosto, čeprav ne 

vsakokrat, ko se je spremenil učni načrt kot celota. Do sprememb za glasbeni pouk je 

prihajalo v letih 1946, 1948, 1959, 1966, 1973, 1983, 1998 in 2011.  

Učni načrti za petje od leta 1944 do prelomne šolske reforme so imeli v svojem bistvu enake 

značilnosti: vsi so bili omejeni na eno dejavnost – petje, kar je bilo nakazano že v samem 

poimenovanju predmeta; ničelna (1944) ali zelo šibka ciljna naravnanost, pri čemer so bili 

učni cilji navedeni le na splošni ravni; velik snovni obseg (glede na obseg ur za posamezni 

razred), ki se je z vsako naslednjo spremembo učnega načrta povečeval; spreminjali so se, ne 

da bi bila predhodno v ta namen opravljena kakršna koli analiza ali raziskava.  

Učni načrt za glasbeni pouk iz leta 1959 je bil še vedno naravnan izrazito učno-vsebinsko, saj 

so učne vsebine predstavljale izhodišče načrtovanja. Kljub temu lahko trdimo, da je pomenil 

prvi korak k sodobnemu glasbenemu pouku. Vsaj deklarativno so bile prisotne vse 

dejavnosti, ki jih najdemo v najnovejšem učnem načrtu (iz leta 2011), ves čas je bilo prisotno 

medpredmetno povezovanje, učne vsebine so bolje odražale otrokov razvoj in učitelju je bila 

do neke mere priznana avtonomija (Predmetnik in učni načrt za osnovne šole, 1962). Vendar 

pa je treba ob tem opozoriti na razmere, ki so vladale na področju osnovnega šolstva in so 

pomembno vplivale na glasbeni pouk. Miran Hasl (1964) je v svojem referatu, ki je nastal na 

podlagi analize ankete, ki so jo izpeljali na nekaterih osnovnih šolah, še vedno opozarjal na 

nezadostno usposobljenost učiteljev glasbenega pouka tako na razredni kot na predmetni 

stopnji. Raziskava je pokazala še, da so med instrumenti na šolah prevladovali klavir,40 

harmonij in harmonika, vendar jih je bilo veliko v slabem stanju. Med avdio sredstvi je bilo 

                                                      
39

Http://publikacija.k56.si/strokovnjaki/7.%20Prof.%20dr.%20Amalija%20Zakelj.%20Posodabljanje%20kurikula

rnega%20procesa%20v%20gimnazijski%20praksi.docx (pridobljeno 28. 2. 2016). 
40

 Silva Vehovar (2015), ki je poučevala v kombiniranih oddelkih na podružnični osnovni šoli v Ložah pri Vipavi, je 

zapisala, da so imeli srečo, ker je bil na šoli star klavir, ki so ga s pridom uporabljali. Drugega niso imeli, 

glasbenih prireditev v bližnjih krajih pa takrat tudi ni bilo. 

http://publikacija.k56.si/strokovnjaki/7.%20Prof.%20dr.%20Amalija%20Zakelj.%20Posodabljanje%20kurikularnega%20procesa%20v%20gimnazijski%20praksi.docx
http://publikacija.k56.si/strokovnjaki/7.%20Prof.%20dr.%20Amalija%20Zakelj.%20Posodabljanje%20kurikularnega%20procesa%20v%20gimnazijski%20praksi.docx
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največ radiev. Posebno pereče je bilo stanje glede Orffovega instrumentarija,41 ki na trgu ni 

bil vedno dostopen, veliko pa je bilo tudi učiteljev, ki z njim niso znali delati. Zelo malo je bilo 

šol, ki so imele učilnice, namenjene pevskemu pouku.  

V Grlici iz leta 1963 najdemo tudi kritiko učnega načrta za glasbeni pouk iz leta 1959 (Golob, 

1963). Njegova najšibkejša točka naj bi bila skoraj izključna usmeritev v pevsko vzgojo, 

izpostavljeno pa je bilo tudi, da se pri vokalnem muziciranju premalo upošteva nove 

situacije, izhajajoče iz fenomena popularne glasbe. Prav tako naj ne bi predvideval dovolj 

instrumentalne glasbe. 

V učnem načrtu iz leta 1959 prisotna delitev na razredno in predmetno stopnjo se z učnim 

načrtom iz leta 1966 zamenja z delitvijo na dve triletji ter 8. in 9. razred posebej (Predmetnik 

in učni načrt za osnovno šolo, 1966). Ta delitev je bila povezana predvsem z razporeditvijo 

vsebin in namestitvijo razrednega ali predmetnega učitelja za izvajanje glasbenega pouka. V 

prvih treh razredih naj bi tako kot vse druge predmete glasbo poučeval razredni učitelj 

(Potočnik, 1958/59b, Sicherl-Kafol, 2001), od 4. do 6. razreda bodisi razredni bodisi 

predmetni učitelj, zadnja dva razreda pa izključno predmetni učitelj glasbe. Med vsemi 

glasbenimi dejavnostmi je bilo še zmeraj izrazito v ospredju petje. 

Učni načrt za glasbeni pouk iz leta 1973 v svoji ciljni opredelitvi in vsebinski zasnovi ni bil več 

vezan na posamezne razrede, temveč na posamezne stopnje ali vzgojno-izobraževalna 

obdobja (Osnovna šola. Vsebina vzgojno izobraževalnega dela, 1973). Ob tem se poraja 

vprašanje, koliko so bili učitelji razrednega pouka, ki so končali učiteljišče ali pedagoško 

akademijo, kompetentni42 za uresničevanje tega učnega načrta,43 sploh če so poučevali 4. 

razred. Vendar ne smemo zanemariti dejstva, da je leta 1968 izšel priročnik za glasbeni pouk, 

ki sta ga napisala Breda Bidovec Oblak in Janez Bole. V tem priročniku so bili zajeti tako 

metodični napotki kot izbor ritmičnih besedil in pesemskega gradiva za vsak razred posebej 

                                                      
41

 Dragica Gombač (2015) se spominja, da je v svoje delo pri glasbenem pouku poskušala vključevati vsaj 

elemente igranja z Orffovim instrumentarijem. Uporabljala je le paličice, ki jih je izdelal hišnik, drugih Orffovih 

glasbil na podružnični šoli ni imela. 
42

 O problematiki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji sta v  članku 

Glasba v osnovni šoli, ki je bil objavljen v Grlici (leto 1973/74), razpravljala Miran Hasl in Pavle Kalan. 
43

 Milojka Štrukelj (2015), ki je leta 1978 zaključila pedagoško akademijo, je pripovedovala, da se tega učnega 

načrta sploh ne spomni. Ko je začela poučevati (to je bilo še v času veljavnosti učnega načrta iz leta 1973), so bili 

zanjo zelo pomembni sestanki aktiva za posamezni razred, na katerih so jih starejši učitelji usmerjali in jim 

svetovali glede učne snovi. Tako je bilo tudi za glasbeno vzgojo. 
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(Oblak in Bole, 1968). Osnovnošolskim učiteljem je predstavljal orientacijo za poučevanje. Po 

besedah L. Winkler Kuret (2006) je priročnik postal vodilo in vzor učiteljem, ki so poučevali v 

osnovni in glasbeni šoli. 

Program dela in življenja osnovne šole iz leta 198444 kot celota in za področje glasbene 

vzgoje je predstavljal premik v povsem novo smer. V celoti je bil zasnovan zelo kompleksno, 

kar je vključevalo opredelitev glasbenih dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Ob 

tem pa je bilo v njem izpostavljeno medpredmetno povezovanje vzgojno-izobraževalnih 

vsebin, ki je zahtevalo drugačno poučevanje glasbene vzgoje od ustaljenega. Učni načrt za 

glasbeno vzgojo je bil v korelaciji z učnimi načrti drugih predmetnih področij, kar je 

posledično pomenilo, da so se vsebine različnih predmetnih področij med seboj prepletale. 

To je bilo razvidno predvsem iz naslovov enot, ki jih v skladu s sodobnim poimenovanjem 

lahko razumemo kot učne teme in so izpostavljale posamezne glasbene dejavnosti (Obvezni 

predmetnik in učni načrt osnovne šole, 1983). M. Ivanuš Grmek (1999) je prepričana, da so 

bili učitelji preslabo usposobljeni za delo po tako obsežnem in zapletenem učnem načrtu. 

Podobno je s pomočjo svoje raziskave ugotovila tudi D. Škerjanc (1995). Učitelji, ki so v 

raziskavi sodelovali, so med drugim opozorili na to, da so premalo usposobljeni, da bi lahko 

uresničevali vsa področja glasbene dejavnosti, ki so predvidene z učnim načrtom za glasbeno 

vzgojo. 

Čeprav je koncept učnega načrta za glasbeno vzgojo obljubljal za ta predmet drugačen pouk, 

pa je Janja Črčinovič-Rozman (1997) prepričana, da je med vsemi aktivnostmi na področju 

razrednega pouka prevladovalo petje. Tudi v tem učnem načrtu so bila prisotna ista učna 

področja, ki so se pojavljala vse od leta 1959, novo je bilo le področje gibanja. B. Sicherl Kafol 

(1997) je povzela stanje na področju glasbene vzgoje na podlagi objavljenega gradiva 

učiteljev praktikov: cilji glasbene vzgoje so bili »… pogosto reducirani na raven razvedrila, 

sproščanja, zvočne kulise, teoretičnih znanj in podobno« (str. 182). 

Zanimivi so rezultati raziskave, ki so jo na Zavodu RS za šolstvo izpeljali v času od šolskega 

leta 1986/87 do 1988/89. S pomočjo anketnih vprašalnikov so spremljali in vrednotili 

                                                      
44

 Najprej je leta 1983 izšel Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole, ki je bil predstavljen v eni knjigi. Že 

leto pozneje je na podlagi Obveznega predmetnika in učnega načrta za osnovne šole izšel Program dela in 

življenja osnovne šole, ki je vsebino prej enotne publikacije razdelil na predmetnik in posamezna vzgojno-

izobraževalna področja v šestih zvezkih. 
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uresničevanje učnega načrta za glasbeno vzgojo, didaktičnih gradiv in interesnih dejavnosti s 

področja glasbe. Zbrani podatki so pokazali, da je večina anketiranih učiteljev učni načrt za 

glasbeno vzgojo od 1. do 4. razreda ocenila kot dober, ustrezen in izvedljiv, saj naj bi 

omogočal razviti pri učencih različne glasbene in druge sposobnosti. Ob tem so izpostavili, da 

mora biti učitelj pri urah zelo ekonomičen s časom in pozoren na nepotrebno širjenje in 

poglabljanje posameznih vsebin, zagotovljene pa mora imeti tudi ustrezne materialne 

pogoje. Nekateri učitelji so učnemu načrtu izrekli kritiko glede njegove zahtevnosti, 

zgoščenosti in prilagoditve glasbeno nadarjenim učencem. Kar se tiče uresničevanja 

glasbenih dejavnosti v okviru glasbene vzgoje, so bili mnenja, da so večinoma upoštevali 

kompleksno zasnovanost učnega načrta, čeprav so včasih dajali prednost posamezni glasbeni 

dejavnosti. Eden od vzrokov za nepopolno uresničevanje učnega načrta naj bi bila slabša 

strokovna usposobljenost učiteljev za poučevanje glasbene vzgoje (Škerjanc, 1990). 

Omeniti velja, da je bila v času Programa življenja in dela osnovne na voljo didaktična zbirka 

B. Oblak, ki je s svojimi metodičnimi priročniki, pesmaricami in programi poslušanja na 

zvočnih kasetah učitelje usmerjala v posamezne glasbene dejavnosti in vsebine. Učenci so 

dobili Glasbeno slikanico. Ta didaktični komplet je bil učiteljem v veliko pomoč (Škerjanc, 

1997). 

Čeprav je bila D. Škerjanc (1997) mnenja, da večja vsebinska prenova učnega načrta za 

glasbeno vzgojo ne bi bila potrebna, ker naj bi bil obstoječi povsem primerljiv z ostalimi 

srednjeevropskimi učnimi načrti za glasbo, pa se je leta 1998 zgodil premik v smeri 

posodobitve. 

Tako kot sta se v svoji drugačni oblikovni in delno vsebinski zasnovi razlikovala učna načrta za 

glasbeni pouk iz let 1973 in 1983, tako je povsem svojo pot ubral učni načrt iz leta 1998. 

Prehod z osemletne osnovnošolske obveznosti na devetletno je zahteval revizijo učnega 

načrta na vseh predmetnih področjih, tudi na glasbenem. Otroci, ki so začeli prihajati v 1. 

razred, so bili eno leto mlajši od prvošolcev v osemletni osnovni šoli, kar je pomenilo, da se je 

pojavila potreba po prilagajanju učnega načrta šestletnikom. 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

38 
 

Učni načrt iz leta 1998 predstavlja primeren odziv na takratno dogajanje v šolstvu.45 Najprej 

je bilo to uvajanje devetletke, ki je narekovala spremembe na področju organizacije, 

ocenjevanja idr. V ta okvir je bilo zajeto tudi predmetno področje glasbene vzgoje. Tej se je 

povečal obseg ur v prvem triletju, vpeljana sta bila opisno ocenjevanje za celotno prvo 

triletje in številčno ocenjevanje od 1 do 5 za drugo triletje. Vsebine so se razširile in dejansko 

se je zgodil premik glede uresničevanja glasbenih dejavnosti. Učni načrt za glasbeno vzgojo 

(1998) je izšel samostojno, v knjižni obliki. Šlo je za obsežen dokument, ki je v primerjavi s 

prejšnjima dvema učnima načrtoma vsebino precej konkretiziral. Poleg opredelitve ciljev na 

splošni in operativni ravni ter vsebin je učni načrt vseboval še opredelitev predmeta, 

specialnodidaktična priporočila in katalog znanja (Učni načrt: program osnovnošolskega 

izobraževanja, Glasbena vzgoja, 2004). 

Leta 2004 je bilo predstavljeno poročilo o rezultatih petih evalvacijskih študij,46 med njimi 

tudi študije »Likovna in glasbena vzgoja v novem kurikulu«, katere nosilec je bil Mirko Slosar. 

Avtorji raziskave so želeli ugotoviti, v čem se razlikujeta novi (1998) in stari (1983) učni načrt 

za glasbeno vzgojo, kako so bili na prenovo pripravljeni učitelji in kako se je prenova učnega 

načrta uresničevala v praksi. Študija je bila narejena na majhnem vzorcu, vendar so njene 

rezultate opredelili kot zadovoljivo informativne. Izsledki so pokazali, da utegne imeti večina 

učiteljev pozitiven odnos do novega učnega načrta in koncepta glasbene vzgoje; da je 

materialna opremljenost šol za izvajanje glasbene vzgoje pomanjkljiva; da razmeroma veliko 

učiteljev ne izvaja vsaj ene od dejavnosti, ki sestavljajo celostno glasbeno vzgojo; da so 

učenci 2. razreda devetletne osnovne šole dosegli boljše rezultate glede glasbenih 

sposobnosti kot učenci 1. razreda osemletne osnovne šole, in sicer v prvinah: ritmični posluh, 

igranje na otroška glasbila, ritmična reprodukcija in ritmična avdiacija (Evalvacija kurikularne 

prenove vzgoje in izobraževanja v Sloveniji: Poročilo o rezultatih evalvacijskih študij, 
                                                      
45

 Ko analiziramo učne načrte iz preteklosti, je prav, da izhajamo iz temeljne misli Wenigerja (1965), da so učni 

načrti zgodovinske tvorbe in da izhajajo iz zgodovinskih predpostavk. Zato lahko govorimo o njihovem 

pedagoškem prispevku k zgodovinskim razmeram (Ivanuš Grmek, 1999). 
46

 Izvedene so bile naslednje evalvacijske študije: Evalvacija funkcionalne pismenosti učencev ob koncu prvega 

triletja devetletne osnovne šole v primerjavi s funkcionalno pismenostjo učencev drugega razreda osemletne 

osnovne šole, Evalvacija opisnega ocenjevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju – Zaključne opisne 

ocene ob koncu prvega in drugega razreda devetletne osnovne šole, Medpredmetno povezovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa v devetletni osnovni šoli, Učbenik kot dejavnik uspešnosti kurikularne prenove, Likovna 

in glasbena vzgoja v novem kurikulu.  

(http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo

_2004.pdf, pridobljeno, 3. 3. 2016). 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo_2004.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo_2004.pdf
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zaključenih do konca leta 2004).47 V to evalvacijsko študijo sta bila zajeta le prva dva razreda 

devetletne osnovne šole.  

Zavod RS za šolstvo je na podlagi dokumenta »Smernice, načela in cilji posodabljanja učnih 

načrtov« leta 2007 izpeljal projekt posodabljanja učnih načrtov. Leta 2008 je bila zaključena 

vertikalna posodobitev učnih načrtov od osnovne šole do gimnazije. Pripravljen je bil 

posodobljeni učni načrt za osnovno šolo,48 ki je zares začel veljati šele leta 2011, ko je bil 

redakcijsko dopolnjen. 

Pri posodabljanju učnega načrta za glasbeno vzgojo se je predmetnorazvojna skupina za 

glasbeno vzgojo »… zavzemala za razvijanje modelov in pristopov učenja, poučevanja, 

preverjanja in ocenjevanja, ki je usmerjeno v učenca/dijaka in spodbuja aktivno učenje« 

(Holcar Brunauer, 2013, str. 179). Prav tako so se »… zavzemali za metode glasbenega 

poučevanja in učenja, ki se uresničujejo skozi dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja 

glasbe« (prav tam). V šolskem letu 2010/2011 je skupina začela z redakcijskimi dopolnitvami 

posodobljenega učnega načrta za glasbeno vzgojo, ki začel veljati leta 2011. 

Posodobljeni učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) je v skladu s sodobno filozofijo. S svojo 

vsebinsko zasnovo učitelju namenja več avtonomije pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega 

procesa, vključuje pa tudi področja, ki jim današnja šolska politika namenja več prostora, 

denimo individualizacijo in diferenciacijo, medpredmetne povezave, preverjanje in 

ocenjevanja znanja, informacijsko tehnologijo idr. (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Glasbena vzgoja, 2011). 

 

 

 

 
                                                      
47

Http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocil

o_2004.pdf (pridobljeno, 3. 3. 2016). 
48

 Po zamenjavi vlade, ki je že potrdila učni načrt, je takratni novi šolski minister Igor Lukšič proces zaustavil. 

Vzrok za to naj bi bilo poimenovanje »opredelitev pričakovanih rezultatov« namesto »standardi znanja«, kot to 

predvideva Zakon o osnovni šoli (http://www.delo.si/novice/slovenija/posodobljeni-ucni-nacrti-v-osnovnih-olah-

v-olah-zaskrbljeni.html,  pridobljeno 2. 4. 2016). 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo_2004.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo_2004.pdf
http://www.delo.si/novice/slovenija/posodobljeni-ucni-nacrti-v-osnovnih-olah-v-olah-zaskrbljeni.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/posodobljeni-ucni-nacrti-v-osnovnih-olah-v-olah-zaskrbljeni.html
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EMPIRIČNI DEL 

Empirični del naloge obsega dva ločena sklopa. V prvem smo s pomočjo kvalitativne analize 

učnih načrtov za pouk glasbe ugotavljali, kako so se ti spreminjali od leta 1944 do danes. 

Analizirali smo tako osnovnošolske učne načrte kot tiste, ki so bili podlaga za izobraževanje 

razrednih učiteljev. Drugi sklop empiričnega dela pa predstavlja kvalitativna raziskava, v 

katero so bile vključene razredne učiteljice, ki so poučevale v času od leta 1944 do danes. 

4  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 

RAZISKAVE 

Razredni učitelji, ki se izobražujejo za glasbeno poučevanje, naj bi bili glasbeno-strokovno in 

didaktično usposobljeni za načrtovanje in izvajanje načrtovanja, organiziranje in 

koordiniranje procesa glasbenega poučevanja in učenja (Sicherl-Kafol, 2015). Vendar 

raziskave (Slosar, 1995, Škerjanc, 1995) kažejo, da učitelji niso dovolj usposobljeni, da bi 

uspešno realizirali glasbeni pouk. Da bi lahko strokovno in suvereno načrtovali didaktične 

elemente glasbenega poučevanja, bi morali natančno poznati učni načrt. Slednji namreč 

predstavlja strokovno podlago za načrtovanje glasbenega pouka. Od leta 1944 naprej so se 

učni načrti za glasbeni pouk razvijali in izpopolnjevali. Pred šolsko reformo leta 1958 niso bile 

izpeljane analize, ki bi pokazale na pomanjkljivosti učnih načrtov in nakazovale smernice za 

njihove spremembe, pozneje pa so učne načrte spremljali in analizirali njihovo aplikativno 

vrednost v šolski praksi. To je veljalo tudi za področje glasbenega pouka (Evalvacija dela in 

življenja osnovne šole, 1990, Evalvacija kurikularne prenove vzgoje in izobraževanja v 

Sloveniji49 idr.). Upoštevaje izpostavljeno problematiko smo v raziskavi preučevali povojne 

učne načrte za glasbeni pouk. Ugotavljali smo, kako so se učni načrti za glasbeni pouk v 

povojnem času spreminjali in kako so v povezavi z učnimi načrti razredni učitelji poučevali 

glasbeni pouk.   

Da bi raziskavo ustrezno zaokrožili, smo za analizo kvalitativnega gradiva (Vogrinc, 2008) 

uporabili dve obliki analiziranja: vsebinsko analizo učnih načrtov in kvalitativno vsebinsko 

analizo intervjujev. 

                                                      
49

Http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocil
o_2004.pdf (pridobljeno 3. 3. 2016). 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo_2004.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo_2004.pdf
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5  KVALITATIVNA RAZISKAVA 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate kvalitativne raziskave, v kateri smo analizirali 

povojne osnovnošolske učne načrte za glasbeni pouk in učne načrte institucij, ki so 

izobraževale učitelje za področje glasbenega pouka in glasbene didaktike. Prav tako 

predstavljamo analizo intervjujev z razrednimi učiteljicami in njeno interpretacijo.  

Za analiziranje učnih načrtov uporabljamo »vsebinsko analizo«, ki predstavlja »… zelo 

uporaben način za pridobitev deskriptivnih podatkov o proučevani temi in informacij, ki 

opišejo proučevano temo« (Vogrinc, 2008, str. 58). Oblika ima sicer svoje pomanjkljivosti, 

vendar je v našem primeru, ko nastopa kot analizirani dokument učni načrt, dobra izbira. Ko 

analiziramo intervjuje z učiteljicami, pa se poslužujemo »kvalitativne vsebinske analize«, 

katere osrednji del je proces kodiranja, ki predstavlja določanje pomena posameznih delov 

besedila. V našem primeru smo kvalitativno vsebinsko analizo uporabili zato, da bi preučili 

mnenja učiteljev o učnih načrtih za glasbeni pouk in njihovi uporabi v praksi. 

5.1  CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji raziskave: 

1. preučiti in analizirati osnovnošolske učne načrte za glasbeni pouk na razredni stopnji od 

leta 1944 do danes; 

2. preučiti in analizirati učne načrte posameznih izobraževalnih institucij (učiteljišča, 

pedagoška akademija, pedagoška fakulteta) za področje glasbenega pouka in glasbene 

didaktike; 

3. preučiti mnenja, ki jih imajo učiteljice o učnih načrtih za glasbeni pouk kot strokovnih 

podlagah za glasbeno poučevanje. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Kako se razlikujejo osnovnošolski učni načrti za glasbeni pouk na razredni stopnji od 

leta 1944 do danes glede na tedensko število učnih ur, zapis učnih ciljev, zapis učnih vsebin, 

prisotnost glasbenih dejavnosti, zapis navodil oziroma priporočil za izvajanje 

osnovnošolskega učnega načrta za glasbeni pouk? 
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RV 2: Kako se razlikujejo učni načrti posameznih izobraževalnih institucij (učiteljišča, 

pedagoška akademija, pedagoška fakulteta) za področje glasbenega pouka in glasbene 

didaktike glede na tedensko oziroma letno število ur predmeta, zapis ciljev predmeta, opis 

vsebine predmeta?  

RV 3: Kakšna mnenja imajo izbrani učitelji, ki so poučevali glasbeni pouk od leta 1944 do 

danes, o učnih načrtih za glasbeni pouk kot strokovnih podlagah za glasbeno poučevanje?  

5.2  TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 

V raziskavi so uporabljene so naslednje tehnike zbiranja podatkov: 

- analiza dokumentov 

V prvem delu smo analizirali devet povojnih osnovnošolskih učnih načrtov za glasbeni pouk 

na razredni stopnji. Predhodno smo določili merila za vrednotenje učnih načrtov. Oblikovali 

smo jih na podlagi primarnih virov (učnih načrtov za glasbeni pouk od leta 1944 do danes) in 

strokovne literature za to področje (Ivanuš Grmek, 1999). Odločili smo se za naslednja merila 

za vrednotenje: 

 tedensko število učnih ur, 

 opredelitev učnih ciljev, 

 opredelitev učnih vsebin, 

 opredelitev navodil oziroma priporočil za izvajanje učnega načrta za glasbeni 

pouk, 

 prisotnost glasbenih dejavnosti. 

V drugem delu raziskave smo analizirali učne načrte za glasbeni pouk in didaktiko predmeta, 

ki so jih uporabljali na Učiteljišču Tolmin, Pedagoški akademiji v Ljubljani in pedagoški 

fakulteti v Kopru. V navedenih izobraževalnih ustanovah smo učne načrte za glasbeni pouk in 

glasbeno didaktiko analizirali na podlagi naslednjih meril: 

 letno število ur predmeta, 

 opredelitev učnih ciljev, 

 opredelitev vsebine predmeta. 
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- polstrukturirani intervju 

Pri izvedbi intervjujev smo upoštevali značilnosti polstrukturiranega intervjuja (Drever, 

1995), vključili pa smo naslednja vprašanja: 

 Kakšno glasbeno izobrazbo imate? 

 Katerih učnih načrtov se spomnite? 

 Kako ste vključevali učni načrt za glasbo v glasbeni pouk? 

 Ali ste se v času poučevanja dodatno glasbeno izobraževali? 

 Ali vam je (bilo) vodilo za poučevanje glasbe učni načrt za glasbo ali učbenik? 

Ob navedenih vprašanjih smo v intervju zajeli tudi vprašanja, ki smo jih oblikovali sproti, med 

pogovorom z intervjuvanimi. 

5.3  PROCES ZBIRANJA PODATKOV 

Pridobivanje osnovnošolskih učnih načrtov je potekalo od poletja 2015. Vire smo pridobili v 

Goriški knjižnici Franceta Bevka (učni načrti iz leta 1944, 1950, 1973) in v Šolskem muzeju 

Ljubljana. Pridobili smo vse učne načrte, ki so izhajali od leta 1944. Nekateri od njih so bili v 

knjižni obliki, drugi pa objavljeni v Objavah Sveta za šolstvo. 

Učne načrte za Učiteljišče Tolmin, Pedagoško akademijo v Ljubljani in pedagoško fakulteto v 

Kopru smo pridobili v Pokrajinskem arhivu Nova Gorica, v arhivu Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani in na spletni strani Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Po 

pregledu obstoječih virov ugotavljamo, da na tem področju pogrešamo raziskave, ki bi 

preučevale učne načrte za glasbeni pouk in glasbeno didaktiko.  

Intervjuje z učiteljicami smo opravili do konca leta 2015. Vsem smo postavili pet enakih 

vprašanj,50 druga smo oblikovali sproti.  

Opravili smo razgovor s petimi različno starimi razrednimi učiteljicami, ki so pridobile različno 

stopnjo izobrazbe in so poučevale v času od leta 1944 do danes. Razgovori so potekali v 

trajanju od 20 minut do 2 ur in 35 minut. Od dveh najstarejših intervjuvank smo dobili tudi 

veliko zanimivih podatkov, ki niso predmet naše raziskave, a smo jih nekatere vključili v 

teoretični del naloge.  

Pogovore smo posneli z diktafonom, pozneje so bili prepisani na računalnik. Prepise so si 

udeleženke v raziskavi prebrale in se z njimi strinjale.  

                                                      
50

 Glej podpoglavje 5.2 Tehnike zbiranja podatkov. 
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5.4  VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih pet različno starih primorskih učiteljic razrednega pouka, ki so 

pridobile različno stopnjo izobrazbe in so poučevale v času od leta 1944 do danes. Za 

tovrstne raziskave, ki obravnavajo manj obsežne probleme, namreč zadostuje manjše število 

oseb, saj stremimo k temu, da bi čim bolj natančno ujeli njihova razmišljanja v raziskovalnih 

situacijah (Sagadin, 1991, Vogrinc, 2008). 

V raziskavi so sodelovale: 

a) Marija (88 let). Bila je partizanska učiteljica. Po drugi svetovni vojni se je za učiteljski 

poklic izobraževala na pedagoškem tečaju. Formalno izobraževanje je vzporedno s 

službovanjem nadaljevala več let v obliki pedagoških tečajev in ga zaključila z maturo na 

Učiteljišču v Ljubljani. Nekaj časa je poučevala v prvem in drugem razredu, večino svoje 

poklicne poti pa v četrtem razredu osnovne šole. Poučevala je tako na podružničnih 

šolah kot na centralni. Glasbene predizobrazbe nima. Pripovedovala je, da so doma 

veliko peli, vendar skrivaj, ker je bila pod Italijo takrat uporaba slovenščine 

prepovedana. 

b) Dragica (83 let). Leta 1954 je maturirala na Učiteljišču v Tolminu in se še istega leta 

zaposlila. Poučevala je na podružnici in na centralni šoli. Vedno je poučevala v prvem in 

drugem razredu osnovne šole. Glasbene predizobrazbe nima. Spominja se, da so doma 

zelo veliko prepevali, ne le enoglasno. Glasbeni pouk je zelo rada poučevala. 

c) Jožica (58 let). Končala je srednjo lesno šolo. Leta 1976 se je vpisala na Pedagoško 

akademijo v Ljubljani, dislocirani oddelek v Novi Gorici. Diplomirala je čez dve leti, v 

času, ko je bila že zaposlena. Glasbene predizobrazbe nima.  

d) Iris (51 let). Končala je srednjo vzgojiteljsko šolo, v sklopu katere je imela štiri leta pouk 

glasbe. Leta 1982 se je vpisala na Pedagoško akademijo v Ljubljani, oddelek v Novi 

Gorici. Diplomirala je leta 1985. Istega leta se je zaposlila na šoli, kjer poučuje še zdaj. 

Pozneje se je vpisala na pedagoško fakulteto v Kopru, smer razredni pouk in ob delu 

diplomirala leta 2010.  

e) Nadja (45 let). Po končani pedagoški gimnaziji je nadaljevala študij na pedagoški fakulteti 

v Kopru (dislocirani oddelek Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani), kjer je leta 1992 

diplomirala. Leta 1993 se je zaposlila na osnovni šoli, kjer še vedno poučuje. Končala je 

nižjo glasbeno šolo, učila se je igrati na kitaro. V srednji šoli je nadaljevala z glasbenim 
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izobraževanjem, učila se je še igranja na klavir. V času zaposlitve je svoje znanje 

nadgrajevala z različnimi izobraževanji s področja glasbe. 

5.5  OBDELAVA PODATKOV 

a) Učne načrte za osnovnošolski glasbeni pouk smo analizirali na podlagi vnaprej postavljenih 

meril: tedensko število učnih ur, opredelitev učnih ciljev, opredelitev učnih vsebin, 

opredelitev navodil oziroma priporočil za izvajanje učnega načrta za glasbeni pouk, 

prisotnost glasbenih dejavnosti. Poleg teh meril smo v analizo vključili še opredelitev 

standardov znanja in druge elemente učnega načrta. 

Tudi učne načrte za glasbeni pouk in didaktiko predmeta smo analizirali na osnovi 

predhodno določenih meril (letno število ur predmeta, opredelitev učnih ciljev, opredelitev 

vsebine predmeta), ki jih je bilo, zaradi različnosti izobraževalnih institucij za učitelje, manj. 

b) Opravljene intervjuje smo zapisali in opravili analizo s pomočjo odprtega kodiranja. 

Določili smo kode, ki smo jih združili v podkategorije in kategorije. Izbor relevantnih delov 

intervjujev se nahaja v poglavju Priloge. V tabelah prikazujemo združevanje kod iz intervjujev 

v podkategorije in kategorije. Na podlagi tega je osnovana analiza rezultatov, ki smo jih 

pridobili z intervjuji. 

Marija 

KODE PODKATEGORIJE  KATEGORIJE 

Glasbeno izobraževanje v 

domačem okolju 

Glasbeno izobraževanje na 

pedagoškem tečaju 

 

Predhodna glasbena izobrazba 

 

Glasbeno izobraževanje v 

ustanovi za šolanje učiteljev 

 

 

GLASBENA IZOBRAZBA 

Petje pesmi 

Postopek učenja pesmi 

Ritmiziranje 

Obiski šolske inšpekcije 

 

Način poučevanja glasbenega 

pouka v preteklosti  

 

Odnos do glasbene vzgoje 

 

 

POUČEVANJE GLASBE 

Odsotnost dodatnega 

glasbenega izobraževanja 

 

Nadaljnje glasbeno 

izobraževanje v preteklosti 

NADALJNJE GLASBENO 

IZOBRAŽEVANJE 

Odsotnost spomina na učne 

načrte 

Učni načrti v preteklosti 

 

UČNI NAČRTI ZA GLASBO 
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Dragica 

KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 

Odsotnost glasbene 

predizobrazbe 

Petje s sestrami v domačem 

okolju 

Glasbeno izobraževanje na 

učiteljišču 

Učenje pesmic na učiteljišču. 

Instrumentalni pouk na 

učiteljišču 

Orffov instrumentarij na 

učiteljišču 

 

 

Predhodna glasbena izobrazba 

 

 

Glasbeno izobraževanje v 

ustanovi za šolanje učiteljev 

 

 

 

 

 

 

GLASBENA IZOBRAZBA 

Obisk šolske inšpekcije pri 

pouku petja 

Način poučevanja glasbene 

vzgoje v preteklosti 

Nabor pesmi za petje 

Ples in gibanje pri glasbenem 

pouku 

Poslušanje glasbenih oddaj. 

Zamenjava predmetov 

Zapostavljanje učnih 

predmetov 

 

Odnos do glasbene vzgoje 

 

 

Način poučevanja glasbenega 

pouka v preteklosti  

 

 

 

 

 

 

POUČEVANJE GLASBE 

Odsotnost dodatnega 

glasbenega izobraževanja 

 

Nadaljnje glasbeno 

izobraževanje v preteklosti 

NADALJNJE GLASBENO 

IZOBRAŽEVANJE 

Odsotnost spomina na učne 

načrte v preteklosti 

Spomin na učni načrt Program 

življenja in dela osnovne šole 

(1984) 

 

Učni načrti v preteklosti 

 

Učni načrt Program življenja in 

dela osnovne šole (1984) 

 

 

UČNI NAČRTI ZA GLASBO 

Vpliv učbenika na pisanje učne 

priprave 

Prezahtevnost učbenika 

Neuporaba učnega načrta 

 

Glasbeno poučevanje ob 

uporabi učbenika 

 

UČBENIK IN UČNI NAČRT ZA 

GLASBO 
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Jožica 

KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 

Glasbeno izobraževanje v 

domačem okolju 

Učenje pesmic na pedagoški 

akademiji  v Novi Gorici 

Instrumentalni pouk na 

pedagoški akademiji  

 

Predhodna glasbena izobrazba 

 

Glasbeno izobraževanje v 

ustanovi za šolanje učiteljev 

 

 

 

GLASBENA IZOBRAZBA 

Povezava glasbenega pouka s 

šolskimi proslavami 

Poučevanje glasbe pred letom 

1984 

Nerazumevanje glasbenih 

vsebin s strani učencev 

Vpliv današnjega načina 

življenja na prepevanje 

Zapostavljanje glasbenega 

pouka 

 

Način poučevanja glasbenega 

pouka v preteklosti  

 

 

Zahteve do otrok 

 

Obseg petja 

 

Odnos do glasbenega pouka 

 

 

 

 

POUČEVANJE GLASBE 

Odsotnost seminarjev s 

področja glasbe v preteklosti 

Težave s financiranjem 

dodatnega izobraževanja 

Spremljanje uvajanja učnega 

načrta za glasbo iz leta 1998 v 

prakso 

Dodatno izobraževanje za 

poučevanje glasbe v prvem 

triletju 

 

Nadaljnje glasbeno 

izobraževanje v preteklosti 

 

 

Vpliv uvajanja devetletne 

osnovne šole na nadaljnje 

glasbeno izobraževanje 

 

 

 

 

NADALJNJE GLASBENO 

IZOBRAŽEVANJE 

Nepoznavanje učnega načrta 

za glasbo iz leta 1973 

Učna načrta za glasbo iz let 

1984 in 1998 

 

Učni načrt: program 

osnovnošolskega 

izobraževanja, Glasbena 

vzgoja, 1998 

Učni načrt Program osnovna 
šola. Glasbena vzgoja (2011) 
Pomen ciljev v učnem načrtu 
(2011) 

Učni načrti v preteklosti 

 

Učni načrt Program življenja in 

dela osnovne šole (1984) 

 

Učni načrt: program 

osnovnošolskega izobraževanja, 

Glasbena vzgoja (1998) 

Elementi učnega načrta 

Program osnovna šola. 

Glasbena vzgoja (2011) 

 

 

 

 

 

UČNI NAČRTI ZA GLASBO 
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Način osvajanja ciljev 
Učbenik ali učni načrt 
Učbenik B. Oblak 
 

 

Glasbeno poučevanje ob 

uporabi učbenika 

 

UČBENIK IN UČNI NAČRT ZA 

GLASBO 

 

Iris 

KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 

Glasbeno izobraževanje na 

srednji vzgojiteljski šoli 

Glasbeno izobraževanje na 

pedagoški akademiji v Novi 

Gorici 

Glasbeno izobraževanje na 

pedagoški fakulteti v Kopru 

 

Predhodna glasbena izobrazba 

 

 

Glasbeno izobraževanje v 

ustanovi za šolanje učiteljev 

 

 

 

 

GLASBENA IZOBRAZBA 

Preveč teorije in premalo 

petja na razredni stopnji 

Zahteve do otrok 

Otrokom tuje glasbene 

vsebine 

Negativno mnenje o 

medpredmetnem povezovanju 

Pomen glasbene 

predizobrazbe za poučevanje 

(Ne)zapostavljanje glasbe 

odvisno od učitelja 

 

Obseg petja 

 

Zahteve do otrok 

 

 

 

Medpredmetno povezovanje 

 

 

Odnos do glasbenega pouka  

 

 

 

 

 

POUČEVANJE GLASBE 

Dodatno glasbeno 

izobraževanje pred devetletko 

Vsebina seminarja z 

glasbenega področja 

 

 

Nadaljnje glasbeno 

izobraževanje v preteklosti 

 

 

NADALJNJE GLASBENO 

IZOBRAŽEVANJE 

Učni načrti za glasbeno vzgojo 

iz let 1984, 1998 in 2011 

 

 

 

 

Uporabnost učnih vsebin v 

učnem načrtu  Program 

osnovna šola. Glasbena vzgoja 

(2011) 

Način predstavljanja glasbenih 

vsebin 

Učni načrt Program življenja in 

dela osnovne šole (1984). 

Učni načrt: program 

osnovnošolskega izobraževanja, 

Glasbena vzgoja (1998) 

 

Elementi učnega načrta 

Program osnovnošolskega 

izobraževanja. Glasbena vzgoja 

(2011) 

 

 

 

 

 

UČNI NAČRTI ZA GLASBO 
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Zavezujoča vloga učnega 

načrta 

 

Vloga učnega načrta 

 

Poučevanje ob uporabi 

učbenika B. Oblak 

Poučevanje s pomočjo učnega 

načrta 

 

Glasbeno poučevanje ob 

uporabi učbenika 

Glasbeno poučevanje brez 

učbenika 

 

UČBENIK IN UČNI NAČRT ZA 

GLASBO 

 

 

Nadja 

KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 

Izobraževanje v glasbeni šoli 

Želja po nadaljnjem 

glasbenem izobraževanju 

Glasbeno izobraževanje na 

oddelku za razredni pouk 

Sprejemni izpiti na pedagoški 

fakulteti 

Sprejemni izpiti na učiteljiščih 

Predhodna glasbena izobrazba 

 

 

Glasbeno izobraževanje v 

ustanovi za šolanje učiteljev 

 

 

Preizkus glasbenih sposobnosti 

 

 

 

 

 

GLASBENA IZOBRAZBA 

Večji obseg ur glasbe v 

devetletni osnovni šoli 

Način poučevanja v preteklosti 

 

Preveč teoretičnih vsebin 

Premajhen obseg petja pri 

glasbenemu pouku 

Medpredmetno povezovanje 

glasbe in matematike 

Previsoke zahteve do otrok 

 

Obseg predmetnika za glasbo 

 

Način poučevanja glasbenega 

pouka v preteklosti. 

Razmerje med teoretičnimi 

vsebinami in petjem 

Obseg petja 

Medpredmetno povezovanje 

 

Zahteve do otrok 

 

 

 

 

POUČEVANJE GLASBE 

Nadaljnje izobraževanje za 

multiplikatorja 

Posredovanje pridobljenega 

znanja kolegicam  

Vsebine iz nadaljnjega 

izobraževanja 

Uporabnost pridobljenega 

znanja 

Želja po posredovanju 

pridobljenega znanja 

 

 

Vpliv uvajanja devetletne 

osnovne šole na nadaljnje 

glasbeno izobraževanje 

 

 

 

 

NADALJNJE GLASBENO 

IZOBRAŽEVANJE 

Mnenje o učnem načrtu 

Program življenja in dela 

Učni načrt Program življenja in 

dela osnovne šole (1984) 
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osnovne šole (1984) 

Mnenje o učnem načrtu  

Program osnovna šola. 

Glasbena vzgoja (2011) 

Pomen standardov znanja 

Zapis standardov znanja v 

redovalnici 

Sistematičnost v učnem načrtu 

Zapis ciljev v učnem načrtu 

Glasbena didaktika v učnih 

načrtih 

Glasbena didaktika 

Glasbena didaktika in učni 

načrt 

Zavezujoča vloga učnega 

načrta 

 

 

 

Elementi učnega načrta 

Program osnovna šola. 

Glasbena vzgoja (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga učnega načrta 

 

 

 

 

 

UČNI NAČRTI ZA GLASBO 

Glasbeno poučevanje ob 

uporabi učbenika 

Skladnost učbenika in učnega 

načrta 

Poučevanje brez učbenika 

 

Glasbeno poučevanje ob 

uporabi učbenika 

 

Glasbeno poučevanje brez 

učbenika 

 

 

UČBENIK IN UČNI NAČRT ZA 

GLASBO 

 

 

5.6  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve analize osnovnošolskih učnih načrtov, učnih 

načrtov institucij za izobraževanje učiteljev in rezultate, ki smo jih dobili na podlagi 

intervjujev s petimi osnovnošolskimi učiteljicami razrednega pouka. 

5.6.1  ANALIZA OSNOVNOŠOLSKIH UČNIH NAČRTOV ZA GLASBENI POUK 

Glasbeni pouk je bil vključen v osnovnošolski predmetnik od leta 1944.51 Tako kot 

osnovnošolski učni načrti za druga predmetna področja se je tudi učni načrt za glasbeni pouk 

na razredni stopnji od leta 1944 spreminjal. Ob natančnem pregledu učnih načrtov za 

glasbeni pouk smo ugotovili, da se ti niso spreminjali vsakokrat, ko je bil spremenjen učni 

načrt za posamezni razred kot celota. Spremembe so bile v učne načrte za glasbeni pouk na 

razredni stopnji vpeljane v letih 1946, 1948, 1959, 1966, 1973, 1983, 1998 in 2011. Tako v 
                                                      
51

 Glasbeni pouk je bil del osnovnošolskega predmetnika že pred letom 1944, vendar naša raziskava obravnava 

le učne načrte po letu 1944. 
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nalogi analiziramo »izhodiščni« učni načrt iz leta 1944 in drugih osem učnih načrtov za 

glasbeni pouk, ki so se spreminjali v prej navedenih letih, po naslednjih vnaprej postavljenih 

merilih: tedensko število učnih ur, opredelitev učnih ciljev, opredelitev učnih vsebin, 

opredelitev navodil oziroma priporočil za izvajanje učnega načrta za glasbeni pouk, 

prisotnost glasbenih dejavnosti. V analizo vključujemo še standarde znanja in ostale 

elemente učnega načrta, ki jih predhodno sicer nismo določili kot merilo, a so se v nastajanju 

analize pokazali kot neločljivi del učnih načrtov za glasbeni pouk. 

5.6.1.1  Tedensko število učnih ur glasbenega pouka  

V predmetniku je bilo glasbenemu pouku od leta 1944 namenjeno različno število ur po 

posameznih razredih, kar je razvidno iz Tabele 1. Ob tem moramo opozoriti na spreminjanje 

imena predmeta. V magistrskem delu govorimo o glasbenem pouku ali pouku glasbe za vsa 

različna poimenovanja predmeta od leta 1944. V prvem analiziranem načrtu (1944) je 

predmet poimenovan kot petje. Ime predmeta se ne spreminja do reformiranja osnovne 

šole. V predmetniku in učnem načrtu, izdanem leta 1962 v knjižni obliki, je predmet 

poimenovan kot glasbeni pouk. V leta 1973 izdanem učnem načrtu to poimenovanje 

zamenja »glasbena vzgoja«, ki se ohrani še v posodobljenem učnem načrtu leta 2011. Zdaj 

imajo učenci na predmetniku glasbeno umetnost.52 

Tabela 1: tedensko število ur za osnovnošolski glasbeni pouk na razredni stopnji v letih 

spreminjanja učnih načrtov (učni načrti za glasbeni pouk iz let 1944, 1946, 1948, 1959, 1966, 

1973, 1983, Predmetnik za devetletno osnovno šolo, 1998) 

leto 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred * 

1944 1 1 1 1 / 

1946 1 1 1 1 / 

1948 1 1 1 1 / 

1959  1 1 1 2 / 

1966 1 1 2 2 / 

1973 1 1 2 2 / 

1983 1 1 2 2 / 

                                                      
52

 Državni zbor je na seji 19. 10. 2011 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-

H), v katerem že uvaja poimenovanje predmeta glasbena umetnost (Uradni list RS, št. 87/2011). 
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1998 2 2 2 1,5 1,5 

2011 2 2 2 1,5 1,5 

 

* Peti razred je bil v osemletni osnovni šoli del predmetnega pouka, kar pomeni, da je glasbeni pouk ponavadi 

poučeval predmetni učitelj glasbe in ga zato ne vključujemo v raziskavo. Z uvedbo devetletne osnovne šole 

ostaja peti razred del razrednega pouka, zato razredni učitelj običajno poučuje tudi glasbeni pouk – in zaradi 

tega je del te analize. 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je od reforme osnovnega šolstva število ur 

glasbenega pouka povečevalo. Od leta 1959 do uvedbe devetletne osnovne šole je sprva uro 

pridobil predmet v 4. razredu (1959), pozneje pa še v tretjem (leta 1966, 1973 in 1983). Učni 

načrt za devetletko iz leta 1998 je dotedanji sistem obrnil. Nižjim razredom, tj. razredom v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, predmetnik namenja več ur (2 uri tedensko) kot 

razredoma iz drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (1,5 ure na teden). Večje število ur v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju kaže na to, da strokovnjaki s področja glasbenega 

izobraževanja dajejo večji poudarek pridobivanju čim več glasbenih izkušenj, ki jih učenci 

uresničujejo skozi področja glasbenih dejavnosti, v zgodnjem otroštvu, ko je glasbeni razvoj 

najbolj intenziven. V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se namreč število 

ur za glasbeni pouk zmanjšuje. 

Vsi predmetniki za glasbeni pouk so zasnovani podobno, kar pomeni, da se posameznemu 

razredu namenja tedensko določeno število učnih ur. V tem pogledu se predmetnik učnega 

načrta iz leta 1983 od predhodnih nekoliko razlikuje, saj glasbeno vzgojo skupaj z jeziki in 

likovno vzgojo uvršča v jezikovno-umetnostno vzgojno-izobraževalno področje.53 Poleg 

zapisa tedenskega števila ur pouka za posamezni predmet je prisoten tudi zapis števila ur na 

letni ravni za posamezni razred. Predmetnik iz leta 1998, ki je bil pozneje večkrat usklajen s 

spremembami Zakona o šolstvu (2008, 2012, 2014),54 ob tedenskem številu ur, namenjenih 

                                                      
53

 Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole (1983) je uvedel delitev učnih predmetov na pet vzgojno-

izobraževalnih področij (jezikovno-umetnostno, družbeno-ekonomsko, naravoslovno-matematično, proizvodno-

tehnično in telesnovzgojno-zdravstveno). M. Ivanuš Grmek (1999) ugotavlja, da kljub tej delitvi učne vsebine 

znotraj področij niso pomembno povezane. 
54

Http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik

_splosni.pdf; 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_

4_12.pdf (pridobljeno 26. 4. 2016). 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf
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glasbenemu pouku, vsebuje še zapis ur predmeta na letni ravni od 1. do 9. razreda skupaj 

(452 ur).    

Opozorili bi na predmetnik iz leta 1973, ki kot novost uvaja dodatne vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, med katere spada tudi zborovsko petje, ki se ga je do tedaj obravnavalo le pod 

okriljem učnega načrta za glasbeni pouk. »Zborovsko petje je za učence fakultativna 

dejavnost, v katero se vključujejo prostovoljno v začetku šolskega leta. Tedensko število ur 

zborovskega petja za učence ne more presegati dveh ur.« (Osnovna šola. Vsebina vzgojno 

izobraževalnega dela, 1973, str. 19) V zadnjem znanem predmetniku (1998) zborovsko petje 

ni več omenjeno. 

5.6.1.2  Opredelitev učnih ciljev 

Učni načrt za glasbeni pouk iz leta 1944 je bil pomemben predvsem zato, ker je postavljal 

temelje predmetu za povojno obdobje. Za razliko od drugih učnih načrtov ni vseboval 

nobenih učnih ciljev. 

V učnih načrtih za glasbeni pouk tako leta 1946 kot tudi 1948 so bili navedeni le splošni cilji 

ali smotri, kot so bili cilji poimenovani v takratnem izrazoslovju. Smotri, ki jih zasledimo v 

učnem načrtu iz leta 1946, so vsebovali tako cilje kot vsebine, kar bi lahko pomenilo bodisi 

površnost pri določanju ciljev predmeta bodisi nedorečenost glede usmerjenosti samega 

glasbenega pouka ali celo nepoznavanje didaktičnih vsebin, vezanih na načrtovanje s strani 

piscev učnega načrta za glasbeni pouk, saj je pri nas didaktika kot »teorija izobraževanja in 

pouka« začela pridobivati na pomembnosti šele v 60. letih prejšnjega stoletja (Strmčnik, 

2001). Da bi podkrepili trditev navajamo smotre za glasbeni pouk iz leta 1946: »Vzbujanje, 

stopnjevanje in ohranitev veselja do petja, razvijanje spečih glasbenih sil in zmožnosti v 

otroku in ojačevanja domoljubnih, estetskih in socialnih čustev s pesmijo. Pravilno in izrazno 

petje enoglasnih in večglasnih pesmi po notah, na podlagi načrtne vzgoje, negovanje čuta za 

ton, izpopolnitve v ritmiki in izobraževanje glasu. Teorija se omeji na najvažnejše pojme. 

Skladatelj petih pesmi se imenuje.« (Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol, 1946, str. 

34) 
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V opredeljevanju smotra petja v prvih štirih razredih osnovne šole je predstavljal učni načrt 

za glasbeni pouk iz leta 1948 v primerjavi s predhodnim korak naprej. Smotrov je bilo manj, a 

vsi so bili zapisani z ustreznimi glagoli (razvijanje, vzbujanje, usposabljanje). 

Šolska reforma leta 1958 je pomenila napredek na področju šolstva, vendar pa ni bistveno 

posegla v učne načrte. Učni načrt za glasbeni pouk je imel težnjo po drugačni usmerjenosti 

predmeta, kar je nakazovalo že spremenjeno ime predmeta, ki ni bilo več petje, temveč 

glasbeni pouk. Tako naj bi v vseh osmih razredih glasbeni pouk sledil enemu samemu 

smotru, tj. »… dati slehernemu učencu osnovno glasbeno vzgojo in izobrazbo« (Predmetnik in 

učni načrt za osnovne šole, 1962, str. 112), iz katerega so izhajale naloge glasbenega pouka. 

Te naloge so predstavljale pravzaprav splošne cilje, ki so bili tudi zapisani z ustreznimi glagoli 

(npr. zbujati, stopnjevati in ohranjati veselje do glasbe; po možnosti uvesti učence tudi v 

instrumentalno igro; razvijati sposobnosti glasbenega doživljanja in pripravljati tudi na 

poslušanje, dojemanje in vrednotenje glasbe idr.). Splošni cilji za posamezni razred niso bili 

navedeni.  

Če je bila v učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1959 prisotna delitev na razredno in 

predmetno stopnjo, pa v učnem načrtu iz leta 1966 ni bilo več tako. Tu so bili razredi 

razdeljeni na dve triletji ter 7. in 8. razred posebej. Smotri glasbenega pouka so bili napisani 

za celotno osnovno šolo in so bili skoraj enaki kot tisti v učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 

1959. Nekoliko spremenjena sta bila le dva. Kot primer navajamo smoter v učnem načrtu za 

glasbeni pouk iz leta 1959: » … ob poslušanju primerov iz glasbene literature seznanjati 

učence z glasbili in instrumentalnimi sestavi, glasbenimi oblikami in slogi ter v obrisih tudi z 

razvojem glasbene umetnosti« (Predmetnik in učni načrt za osnovne šole, 1962, str. 112). 

Taisti smoter pa je bil v učnem načrtu leta 1966 zapisan tako: » … da jih seznanja s pevskimi 

glasovi in glasbili ter z vokalnimi in instrumentalnimi sestavi, z glasbenimi oblikami in 

skladatelji ter v obrisih tudi z razvojem glasbene umetnosti« (Predmetnik in učni načrt za 

osnovno šolo, 1966, str. 66). Kot vidimo, gre praktično za enak smoter, le da je bilo v učnem 

načrtu iz leta 1959 izpostavljeno poslušanje primerov iz glasbene literature, česar v učnem 

načrtu iz leta 1966 ni več; vendar so bili tu dodani še pevski glasovi in vokalni sestavi. 
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Iz smotrov glasbene vzgoje v učnem načrtu iz leta 1973 lahko razberemo, da je bil učni načrt 

naravnan bolj celostno kot prejšnji. Zapisanih je bilo dvanajst smotrov. Nekaj jih navajamo 

kot primer: 

- »… navajajo se na različne glasbene dejavnosti (ustvarjanje, izvajanje in poslušanje) 

tako na vokalnem kakor na instrumentalnem področju; 

- razvijajo si sposobnost glasbenega oblikovanja in izražanja v poustvarjalnem in 

ustvarjalnem pomenu; 

- usposabljajo se za poslušanje, dojemanje, doživljanje in vrednotenje glasbe; 

- seznanjajo se  s sredstvi glasbene govorice in se uvajajo v osnovne zakonitosti 

glasbenega oblikovanja…« (Osnovna šola. Vsebina vzgojno izobraževalnega dela, 

1973, str. 185). 

Ob smotrih v učnem načrtu iz leta 1983 lahko ugotovimo, da so pokrivali vsa področja 

glasbene vzgoje. Niso bili opredeljeni za posamezne razrede. Vzgojno-izobraževalni smotri so 

izhajali iz življenjskih situacij in niso bili več naravnani toliko učno-snovno. Zapisanih je bilo 

petnajst smotrov, nekaj jih navajamo kot primer: 

-  »…spoznajo pomen glasbene dejavnosti za kulturno preživljanje prostega časa za 

vsestransko razvijanje osebnosti in osebne sreče; 

- se seznanijo z glasbenim življenjem ožjega in širšega okolja, v katerem živijo ter z 

najpomembnejšimi glasbenimi ustanovami in organizacijami; 

- se usposabljajo za spremljanje glasbenega dogajanja in razumevanje družbenega 

pomena glasbene kulture. 

Učno-snovno usmerjeni smotri: 

- se vključujejo v različne glasbene dejavnosti: izvajanje, poslušanje in ustvarjanje na 

vokalnem in instrumentalnem področju;  

- spoznajo področja dela glasbenikov; 

- se seznanijo z osnovnimi elementi, pojmi, zakonitostmi in sredstvi glasbene govorice 

ter z grafičnimi simboli, ki so značilni za razna stilna obdobja in zvrsti glasbe, vključno 

s sodobno notacijo« (Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole, 1983, str. 182–

183). 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1998 je bila poleg učno-vsebinske in učno-ciljne 

strategije načrtovanja prisotna tudi procesno-razvojna strategija načrtovanja, ki so jo 
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podpirale glasbene dejavnosti (Sicherl-Kafol, 2001). Prvikrat po letu 1944 so bili iz splošnih 

ciljev izpeljani cilji na operativni ravni za vsak razred znotraj posameznega vzgojno-

izobraževalnega obdobja posebej.  

V poglavju učnega načrta za glasbeno vzgojo, poimenovanem »Splošni cilji predmeta«, je bilo 

navedenih dvajset splošnih ciljev glasbe. Nekateri izmed ciljev so bili usmerjeni bolj 

vseživljenjsko, denimo »vzbujati veselje in pozitivna čustva do glasbe; zbujati zanimanje za 

različne oblike glasbenega udejstvovanja; oblikovati pozitiven odnos do slovenske in svetovne 

glasbene kulture; navajati na selektivno izbiro glasbenih programov glede na različne 

življenjske okoliščine«, drugi pa so bili bolj vezani na področja razvoja glasbenih sposobnosti, 

spretnosti in znanja, na primer »razvijati glasbene sposobnosti (melodični, ritmični, 

harmonski posluh, estetsko oblikovanje, muzikalnost) in izvajalske spretnosti (tehniko petja in 

igranja glasbil šolskega instrumentarija) ob glasbenih dejavnostih; poznati temeljne 

značilnosti glasbenih zapisov; razumeti bistvene pojme, zakonitosti in podatke o glasbenih 

izraznih prvinah, sredstvih oblikah in zvrsteh, ki omogočajo razumevanje glasbe« (Učni načrt: 

program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja, 2004, str. 6). Med cilji se je 

pojavljal tudi takšen, ki ga lahko razumemo kot nekoliko politično usmerjenega:55 

»spoznavati pomen glasbenih vrednot za slovensko samobitnost in evropsko umetnost« (prav 

tam, str. 6). Čas nastanka učnega načrta za glasbeno vzgojo (1998) namreč sovpada z 

obdobjem pridruževanja Slovenije Evropski uniji.56 Ta cilj ali njegova različica v 

posodobljenem učnem načrtu iz leta 2011 ni več zapisan. Snovalci učnega načrta so v 

splošnih ciljih izpostavili še en vidik, tj. medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje: 

»spoznavati povezavo glasbe z materinščino, tujimi jeziki in drugimi zvrstmi umetnosti« (prav 

tam). 

Operativni cilji so bili zapisani za glasbene dejavnosti (izvajanje, ustvarjanje, poslušanje) za 

vsak razred znotraj posameznega triletja posebej. Kot primer navajamo zapis za prvi razred, 

                                                      
55

 Kot zanimivost na tem mestu navajamo  še en politično obarvan splošni učni cilj iz učnega načrta za glasbeno 

vzgojo iz leta 1983, ko je bila Slovenija ena izmed republik SFR Jugoslavije in del njenega specifičnega 

političnega sistema: »Učenci se vzgajajo v duhu patriotizma ter bratstva in enotnosti s tem, ko spoznavajo 

glasbeno izročilo slovenskega naroda ter glasbenega bogastva drugih narodov in narodnosti Jugoslavije ter v 

duhu internacionalizma s spoznavanjem glasbe drugih narodov sveta.« (Obvezni predmetnik in učni načrt 

osnovne šole, 1983, str. 182) 
56

 Decembra 1997 so vodilni evropski politiki sprejeli soglasje glede začetka postopka pogajanj o članstvu z 

desetimi srednje- in vzhodnoevropskimi državami, med njimi tudi Slovenijo (http://europa.eu/about-eu/eu-

history/1990-1999/index_sl.htm, pridobljeno 31. 3. 2016). 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_sl.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_sl.htm
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ki vsebuje tudi predlagane tematskoinformativne in glasbenoumetniške vsebine, ki so sicer 

predmet vsebinske analize učnih načrtov za glasbeni pouk. Zapisa ciljev glasbenih dejavnosti 

in predlaganih vsebin v učnem načrtu iz leta 1998 ne predstavljamo ločeno, ker želimo 

prikazati avtentičen zapis. 

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE 

Izvajanje Ustvarjanje Poslušanje Tematskoinformativne Glasbenoumetniške 
Učenci:  

 

 pripevajo in 
pojejo krajše 
ljudske in 
umetne 
pesmi v 
ustreznem 
glasovnem 
obsegu, 
katerih  
vsebina 
spodbuja 
otroško 
doživljanje, 
domišljijo, 
rajanje, igro; 
 

 ritmično 
izrekajo 
kratka 
otroška 
besedila, 
izštevanke, 
uganke; 
 

 spremljajo 
petje in 
izreko z 
otroškimi 
glasbili in 
zvočili;  
 

 igrajo pred, 
med in 
poigre; 
 

 gibajo se 
rajajo ob 
petju ali 
ritmični 

 

 raziskujejo 
zvočne barve 
iz narave in 
umetno 
ustvarjene; 
 

 ob petju ali  
izreki 
izražajo 
vsebine skozi 
domišljijo in 
doživljanje; 

 
 

 z glasbili 
zvočno 
izražajo 
doživetja in 
predstave iz 
okolja; 
 
 

 oblikujejo 
spremljave z 
otroškimi 
glasbili za 
petje in 
izreko; 
 
 

 z glasbili 
zvočno 
upodabljajo 
kratke 
zgodbe, 
dogodke; 

 

 zavedajo se 
zvokov okrog 
sebe; 
 

 poslušajo in 
raziskujejo 
zvoke; 
 

 poslušajo 
glasove ptic 
in drugih 
živali; 
 

 doživljajsko 
poslušajo 
skladbe, ki 
jih 
spodbujajo k 
aktivni 
zaznavi; 
 

 ob 
poslušanju 
ustvarjalno 
izražajo 
svoja 
doživetja; 

 

 poslušajo 
glasbeno 
prireditev; 

 
 

 
Radi pojemo 

 Pojemo v šoli in doma 
 

 Pesmi naših babic 
 

 Imamo pevske glasove 
 
 

 Znamo zapeti in 
povedati pesem 

 

 Pripravili bomo pevski 
nastop 

 
 

Jaz znam igrati, ti znaš 
igrati… 

 Ploskamo, trkamo, 
topotamo … 

 
 

 Igramo na zvočila, ki so 
okoli nas 
 
 

 Igramo na Orffova 
glasbila: paličice, boben, 
činele… 

 
 

 Obisk v glasbeni šoli 
 
 
 

 Spremljamo pesmice,  
ki jih pojemo ali  
enakomerno izrekamo 
 

 Pripravimo koncert 

 
Ljudske in umetne 
pesmi: 

 Ljudska: Zajček 

 Ljudska: Prvo leto 

 Ljudska: Kako smo 
lovca pokopali 

 Ljudska: Lisička je  
  prav zvita zver 

 Ljudska: Šmentana 
muha 

 Ljudska: Barčica 

 Ljudska: Na planincah 

 Ljudska: Zima je prišla 
 
 
 

 Lesjak: Kdo je lumpek 

 Lesjak: Trije lenuhi 

 Voglar: Bosi in obuti 
vrabci 

 Kuhar: Mi imamo 
mucka 

 Kuhar: Jaz imam pa 
goslice 

 Bitenc: Potoček 

 Bitenc: Zajček 
dolgoušček 

 Slosar: Šala 
 
Besedila za ritmično 
izreko 
 
 
 

Glasbeni primeri za 
poslušanje: 
Kogoj: Na ledu 
Slovenske klavirske 
skladbe za mladino 
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izreki;  
Radi poslušamo glasbo 

 Kaj mi pripoveduje 
glasba 
 

 Glasba za različna 
razpoloženja 

 
  
 
 
 

Glasbene izmišljarije 

 Izmišljamo si glasbo za 
pesmi 
 

 Izmišljamo si glasbo za 
naša zvočila in glasbila 

 

 Izmišljamo si zvočne 
uganke, zgodbe in 
pravljice 

 

 Zvočne dogodke in   
zgodbe spreminjamo v 
like v barve 
 

Ob glasbi se gibamo in 
rajamo 

 Naši gibi in koraki se 
ujemajo z glasbo 

 Pesmi za rajanje 
 

Z glasbo se igramo 

 Posnemamo glasove, 
zvoke 

 Glasbene uganke 

Schubert: Uspavanka 
 
Musorgski: V kotu 
Musorgski: Hrošč 
Musorgski: Ples 
piščančkov v jajčnih 
lupinah 
Debussy: Otroški 
kotiček 
Mozart: Mala nočna 
glasba (odlomki) 
Schumann: Otroški 
prizori: Veseli kmetič 
Čajkovski: Mladinski 
album 
Čajkovski: Hrestač  
 
(posamezni plesi) 
 
Glasbene pravljice: 
Sovica Oka, 
Škrat Kuzma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glasbene igre: 
Voglar: Kdo bo prišel iz 
hiše 

 Doživetja ob glasbi izražajo gibalno-rajalno, 
likovno ali besedno. 

 

 

Vir: Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja (2004), str. 7–8 

 

Posamezni operativni cilji za glasbene dejavnosti so se iz razreda v razred nadgrajevali in 

poglabljali ali pa so bili prisotni samo v enem razredu. V Tabeli 2 navajamo za vsako glasbeno 

dejavnost izbran operativni cilj, ki se je od 1. do 5. razreda nadgrajeval in poglabljal. 
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Tabela 2: Prikaz nadgrajevanja in širjenja operativnih ciljev za glasbene dejavnosti izvajanja, 

ustvarjanja in poslušanja 

 

 Izvajanje Ustvarjanje Poslušanje 

 
1. razred 

 
Učenci prepevajo in 
pojejo krajše ljudske in 
umetne pesmi v 
ustreznem glasovnem 
obsegu, katerih vsebina 
spodbuja otroško 
doživljanje, domišljijo, 
rajanje, igro. 

 
Učenci oblikujejo 
spremljave z otroškimi 
glasbili za petje in izreko. 

 
Učenci doživljajsko 
poslušajo skladbe, ki jih 
spodbujajo k aktivni 
zaznavi. 

 
2. razred 

 
Učenci enoglasno z 
instrumentalno 
spremljavo ali brez nje 
pojejo v ustreznem 
obsegu ljudske in 
umetne pesmi, ki po 
vsebini ustrezajo 
otroškemu 
čustvovanju, igri in 
dogajanjem v ožjem 
okolju. 

 
Učenci oblikujejo 
ostinatne spremljave na 
glasbilih za pesmi in 
besedila. 

 
Učenci pozorno 
poslušajo krajše 
skladbe s programsko 
in absolutno vsebino, ki 
so blizu otroškemu 
doživljanju. 

 
3. razred 

 
Učenci z 
instrumentalno ali 
preprosto vokalno 
spremljavo (ostinato) 
pojejo enoglasne 
ljudske in umetne 
pesmi, ki ustrezajo 
otroškemu čustvovanju 
in glasbeni razvitosti 
otroka. 

 
Učenci oblikujejo 
spremljave za pesmi in 
besedila.* 

 
Učenci pozorno 
poslušajo skladbe za 
različne sestave s 
programsko in 
absolutno vsebino. 

 
4. razred 

 
Učenci pojejo 
enoglasne in dvoglasne 
ljudske in umetne 
pesmi, kanone iz 
domače in tuje 
glasbene zakladnice; s 
posnemanjem fraz in 
po slikovnih, zlogovnih 
in notnih zapisih. 

 
Učenci oblikujejo 
melodije, ritmične 
vsebine in 
instrumentalne 
spremljave ter vsebine. 

 
Učenci zbrano 
poslušajo izbor skladb 
iz koncertnega, 
opernega in filmskega 
programa. 
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5. razred 

 
Učenci pojejo eno- in 
dvoglasno ter ob 
instrumentalni 
spremljavi po simbolnih 
in notnih zapisih.  

 
Učenci z znanimi 
tonskimi višinami in 
trajanji ustvarjajo 
spremljave in glasbene 
oblike. 

 
Učenci zbrano 
poslušajo slovenske 
ljudske in umetne 
skladbe. 

*Za področje ustvarjanja je bilo v 3. razredu navedenih največ operativnih ciljev. V drugem triletju se je število 

le-teh občutno zmanjšalo, sploh v 5. razredu, ko sta bila poleg zgoraj navedenega cilja zapisana le še naslednja: 

»učenci estetsko oblikujejo pevske in instrumentalne izvedbe« in »učenci z glasbili zvočno upodobijo kratke 

zgodbe ali dogodke« (Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja, 2004, str. 15). 

Vir: Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja (2004), str. 7–16 

Posodobljeni učni načrt za glasbeno vzgojo iz leta 2011 je, tako kot predhodni (1998), 

načrtovan celostno. Podani so cilji, ki posegajo na različna področja otrokovega razvoja: 

afektivno-socialnega, psihomotoričnega in kognitivnega (Sicherl-Kafol, 2001): 

- spodbujanje doživljanja in izražanja glasbe z glasbenimi dejavnostmi (poslušanje, 

izvajanje, ustvarjanje) ter drugih izraznih sredstev in medijev, 

- spodbujanje estetskega razvoja z dejavnostmi izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, 

- gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav idr. 

(Učni načrt: Program osnovna šola. Glasbena vzgoja, 2011, str. 5). 

Prav tako splošni cilji odslikavajo potrebe današnjega časa, saj posegajo na področje 

vseživljenjskega učenja, uporabe sodobne tehnologije, integracije glasbe z drugimi področji, 

zdravega zvočnega okolja, splošne razgledanosti, psihoterapije. Zapisanih je osemnajst 

splošnih ciljev. Navajamo tiste, ki označujejo »osrčje kulturne zavesti« (po Strmčniku, 2003) 

današnjega časa na področju glasbene vzgoje:   

- oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturne dediščine, 

- razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe, 

- razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to glasbo tudi 

izvajajo, 

- vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter preprečevanja zvočne 

onesnaženosti, 

- ozaveščanje pomena glasbenega delovanja in razvoja z vidika trajnostnega razvoja, 

- razvijanje smiselne in kritične uporabe sodobne tehnologije, 
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- spoznavanje učinka in uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za telo in 

duha (glasbena terapija), 

- razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialna 

zrelost otrok idr. (Učni načrt: Program osnovna šola, Glasbena vzgoja, 2011, str. 5). 

Operativni cilji (obvezni in izbirni) in vsebine so zapisani skupaj in se med seboj prepletajo. 

Navedeni so v treh področjih glasbenih dejavnosti (izvajanje, ustvarjanje in poslušanje) za 

vsako vzgojno-izobraževalno področje posebej in niso členjeni po razredih. Kot primer 

navajamo zapis za prvo triletje. 

IZVAJANJE 

1. razred 2. razred 3. razred 

V skupini in samostojno sproščeno in doživeto pojejo otroške, ljudske in umetne pesmi.  
Pojejo pesmi iz preteklosti in sedanjosti ter širijo pevski repertoar.  
Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.  
Doživeto pojejo, upoštevajo glasno, tiho in počasnejše, hitrejše izvajanje.  
Ob petju doživljajo, spoznavajo in poglabljajo prvine estetskega oblikovanja pesmi.  
Urijo se v pevskem dihanju in jasni izreki.  
Oblikujejo pevski glas, poglabljajo zanesljivost petja in izreke.  
Širijo glasovni obseg, izboljšujejo tehniko petja in intonacijo.  
Prepoznavajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme: pevec, solist, pesem, pevski zbor, 
zborovodja.  
Ritmično izrekajo otroška besedila, izštevanke in uganke.  
Poglabljajo natančno ritmično izreko besedil. Izbrana besedila ritmizirajo.  
Prepoznavajo pesem po njenem ritmu ali melodiji.  
Z glasom in glasbili izvajajo preproste ritmične in melodične vzorce ter poglabljajo glasbeni spomin.  
Spremljajo petje in izreko z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in Orffovimi glasbili. Urijo 
spretnost igranja (drža glasbil, usklajevanje gibov) na glasbila.  
Raziskujejo zvočnost glasbil ter ugotavljajo in opisujejo razlike.  
Raziskujejo zvočne možnosti lastnega glasu in telesa ter načine igranja na zvočila in glasbila. 
Izvajajo instrumentalne spremljave in razvijajo občutljivost za kombinacije zvočnih barv, sozvočja 
in ritma.  
Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se gibajo.  
Plešejo ljudske plese.  
Poglabljajo občutek za dvo- in tridobni metrum. Zaznavajo odnose med dobo in prvo poddelitvijo. 
Seznanjajo se s slikovnim zapisom glasbe in ga uporabljajo.  
Poglabljajo orientacijo v slikovnem zapisu (tonske višine in trajanja).  
Zaznavajo odnose med poudarjeno/nepoudarjeno dobo in prvo poddelitvijo.  
Razvijajo zvočno senzibilnost.  
Sodelujejo pri ustvarjanju in izvedbi glasbene pravljice.  
Spoznavajo in uporabljajo glasbene pojme: glasbila, zvok, ton, višji/nižji, glasni/tihi, krajši/daljši 
toni, naraščajoče/pojemajoče, tišina/pavza, znak za ponavljanje ter z njimi izražajo zvočne zamisli. 
Poznajo in obiščejo glasbene ustanove v bližnji okolici*. 
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USTVARJANJE 

1. razred 2. razred 3. razred 

Raziskujejo zvočne barve in z njimi izražajo zvočne zamisli.  
Raziskujejo zvočnost glasbil ter ugotavljajo in opisujejo razlike.  
Z zvoki posnemajo stvari, živali, jezike oz. dogajanja v svojem ožjem in širšem okolju ter v naravi.  
Poustvarjajo pesmi, besedila in instrumentalne spremljave.  
Ustvarjajo spremljave in zvočne slike. Oblikujejo lastne glasbene zamisli: dopolnjujejo ritmične in 
melodične vzorce ter glasbena vprašanja in odgovore, melodije na dano besedilo in obratno. 
Izmišljajo si slikovne znake, glasbene simbole, jih razvrščajo in urejajo v glasbeni slikovni zapis 
zvočnih dogodkov (npr. za oblikovne dele, za posamezne elemente zvoka: barvo, jakost, trajanje in 
višino).  
 
Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v likovni, besedni in gibalni 
komunikaciji.  
Z gibanjem izražajo zvočna doživetja ter glasbene predstave o tonskih trajanjih in višinah, jakosti in 
barvi tona ter oblikovnih delih.  
Uvajajo se v vrednotenje ustvarjalnih dosežkov in glasbenih doživetij ter predstav z raznimi 
komunikacijskimi sredstvi in mediji. 
 

POSLUŠANJE 

1. razred 2. razred 3. razred 

Poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in glasbenih primerih. Doživljajsko 

poslušajo glasbo za različne sestave s programsko in absolutno vsebino.  

Ob poslušanju vokalne in instrumentalne glasbe poglabljajo koncentracijo, zbranost in pozornost 

ter razvijajo slušno zaznavo in zvočno senzibilnost. Navajajo se na pozorno poslušanje.  

Ob poslušanju glasbene pravljice poglabljajo sposobnost doživljanja ob glasbi.  

Poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih elementov gibalno-plesno, 

likovno ali besedno.  

Ob poslušanju prepoznavajo, razlikujejo in urejajo zvočne barve glasov/inštrumentov, lastnosti 

tonov, smer, hitrost in jakost gibanja melodije, naravo skladbe in izvajalce.  

Prepoznavajo znane skladbe, refrene v pesmih ter oblikovne dele skladbe.  

Prepoznavajo enake in različne glasbene vzorce ter jih sestavljajo v smiselne enote.  

Prepoznavajo pesem v vokalni in/ali instrumentalni izvedbi glede na njen ritem in/ali melodijo. 

Navajajo se na uporabo sodobne tehnologije.  

Prepoznavajo in uporabljajo poimenovanja za glasbila, glasbene sestave in oblike: trstenke, lončeni 

bas, harmonika, klavir, violina, violončelo, kitara, harfa, kljunasta flavta, trobenta, fagot, boben, 

pihalni orkester, koračnica, balet, ljudski ples, kolo.  

Prepoznavajo in uporabljajo glasbene pojme: skladba, skladatelj, poudarjena in nepoudarjena 

doba, pevski zbor, zborovodja, pesem, kitica, inštrument, orkester, dirigent, ljudska in umetna 

pesem, pesmarica, glasbeni spored, glasbena pravljica, glasbena prireditev, koncert. 
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* Poševno so zapisani izbirni cilji in vsebine, ki opredeljujejo dodatna in poglobljena znanja. Učitelj jih po svoji 

presoji obravnava glede na zmožnost in interese učencev. 

Vir: Učni načrt. Program osnovna šola. Glasbena vzgoja (2011), str. 6–7  

Povzetek 
 
Smotri v učnih načrtih za glasbeni pouk do leta 1959 so bili izrazito vezani na učno snov. Po 

tem »predreformnem« obdobju je ciljna usmeritev glasbenega pouka posegala tudi na 

področja razvoja glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanja. Od leta 1973 naprej so bile 

ciljno opredeljene glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. V zadnjih dveh 

učnih načrtih (1998 in 2011) cilji posegajo na različna področja otrokovega razvoja: 

afektivno-socialno, psihomotorično in kognitivno. Prisotni so tudi vseživljenjsko naravnani 

učni cilji (1998 in 2011).  

Do leta 1998 so bili v učnih načrtih za glasbeni pouk zapisani le splošni cilji, operativni učni 

cilji so prisotni v dveh sodobnih učnih načrtih, ki sta vezana na devetletno osnovnošolsko 

obveznost (1998 in 2011). 

Do učnega načrta za glasbeno vzgojo leta 1998 je bilo v uporabi drugačno izrazoslovje kot 

zdaj. Namesto besedne zveze »splošni cilji« se je uporabljalo poimenovanje »smotri«. 

Cilji glasbenega pouka od leta 1944 so, med drugim, odslikavali družbeno-politično stanje v 

določenem obdobju. Tako so bili posamezni cilji vsebinsko vezani na primer na spor SFR 

Jugoslavije z informbirojem, samoupravljanje, pridruževanje Slovenije Evropski uniji, 

globalizacijo idr. 

 

5.6.1.3  Opredelitev učnih vsebin 

V učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1944 so bile navedene le ohlapne učne vsebine za 

vsak razred posebej (od 1. do 4. razreda). Vsebine so se povezovale z dejavnostjo petja. Za 

prve tri razrede je bilo zapisano, naj se razvija glas, posluh in pravilna izgovorjava besed. 

Vsebina pesmi naj bi bila vezana na otroško življenje in osvobodilni boj. Pele naj bi se pesmi z 

narodnimi motivi ter partizanske in domoljubne pesmi. Za tretji razred je bilo priporočeno, 

naj se poje narodna himna. V četrtem razredu bi bilo treba pevske vsebine nadgraditi z 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

64 
 

»osnovnimi pojmi o ustih« in z obravnavo »najznamenitejših slovenskih glasbenikov«. V 

učnem načrtu je bilo kot priporočilo prisotno tudi medpredmetno povezovanje s telovadbo 

(Začasni učni načrt za 1., 2., 3. in 4. razred nižje osnovne šole in 1., 2., 3. in 4. razred višje 

osnovne šole, ki je veljaven in obvezen za vse osnovne šole na osvobojenem in po NOV in 

POS kontroliranem ozemlju od začetka šolskega leta 1944/45, 1944). Vrednost tega učnega 

načrta so prav priporočila, saj je kot tak takratnemu slabo izobraženemu učiteljskemu kadru 

predstavljal predvsem smernice za poučevanje predmeta. Čeprav v pevskem pogledu ne 

preveč zahteven, je bil v primerjavi s prejšnjimi uradnimi jugoslovanskimi učnimi načrti za 

glasbeni pouk, sodobnejši (Potočnik, 1958/59a).  

Primer zapisa učnih vsebin za 1. razred v učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1944:   »Petje 

kratkih pesmic z lahko narodno melodijo. Pesmi morajo biti po vsebini iz otroškega življenja in 

osvobodilnega boja.  

Petje v zvezi z otroškimi igrami in telovadbo, da se razvija smisel za ritem.« (Začasni učni 

načrt za 1., 2., 3. in 4. razred nižje osnovne šole in 1., 2., 3. in 4. razred višje osnovne šole, ki 

je veljaven in obvezen za vse osnovne šole na osvobojenem in po NOV in POS kontroliranem 

ozemlju od začetka šolskega leta 1944/45, 1944, str. 7) 

V priporočilih za izvajanje pesmi je bilo izpostavljeno: 

»Že v prvih šolskih dneh naj se ugotavlja otrokov čut za ritem in melodijo. Vežbanje posluha, 

glasu in pravilne izgovorjave besed. Razlikovanje tonov po jačini/ tihih in glasnih/ po dolžini/ 

dolgih in kratkih/ in po višini/ visokih in nizkih. Govorilno petje: eno in dvoglasno.« (prav tam) 

Vsebinsko sta si bila učna načrta za glasbeni pouk iz leta 1946 in 1948 podobna, vendar je bil 

tisti iz leta 1948 napisan veliko bolj sistematično. Učni načrt iz leta 1946 je bil glede na to, da 

je bila v predmetniku glasbenemu pouku namenjena le ena ura tedensko, vsebinsko zelo 

obsežen. Za vsak razred posebej so bile navedene okvirne učne vsebine. Vsebinska 

zahtevnost se je povečevala postopoma, iz razreda v razred. Tako se je za 1. razred 

predvidevalo spoznavanje in posnemanje slušnih vtisov iz okolice, razvijanje ritmičnega 

posluha,57 spoznavanje značilnosti tona, petje krajših pesmi v kvintnem tonskem obsegu po 

posluhu, ki naj bi bile tematsko vezane na življenje v družini in naravi ter na 

narodnoosvobodilni boj. V 2. razredu je bilo izpostavljeno uvajanje v notno pisavo (zapis 

                                                      
57

 V učnih načrtih za glasbeni pouk starejše izdaje (do leta 1983) se je namesto besedne zveze ritmični posluh ali 

melodični posluh uporabljalo poimenovanje čut/občutek za ritem, melodijo. 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

65 
 

notnih vrednosti: celinka, polovinka, četrtinka), spoznavanje dvočetrtinskega in 

štiričetrtinskega takta, ki naj bi ga urili z udarjanjem in ploskanjem. Še vedno je bilo 

predvideno enoglasno petje, vendar že v obsegu sekste. Začeli naj bi z vajami za pravilno 

dihanje, pozornost naj bi se namenjalo mehkemu tonskemu nastavku. Za 3. razred je bilo 

predvideno spoznavanje tričetrtinskega takta, razširitev znanja o notnem zapisu, 

spoznavanje novih tonov, tonske lestvice, uporaba višaja. Spoznali naj bi kanon in dvoglasno 

peli v tercah. Za 4. razred je bilo določeno spoznavanje novih tonov, nižaja in vračaja, znakov 

za dinamiko, nove notne vrednosti – osminke, taktov. Tako v 3. kot v 4. razredu naj bi se 

poglobljeno nadaljevalo z dihalnimi vajami in vajami za mehki tonski nastavek (Učni načrt za 

prve štiri razrede osnovne šole, 1946).  

V spremenjenem učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1948 so bile v primerjavi s tistim iz 

leta 1946 učne vsebine nekoliko drugače razporejene in razširjene. Pojavljati se je začelo 

glasbeno izrazoslovje, ki prej ni bilo prisotno (npr. ljudske in umetne pesmi). V sklopu vsebin 

za posamezni razred so bili zapisani tudi skromni metodični napotki (npr. za ritmično 

posnemanje: klicanje živali, udarjanje kladiva, tiktakanje ure). Ta učni načrt je bil napisan 

veliko bolj obvezujoče kot predhodni in učitelju ni dopuščal veliko avtonomije. Za vsak razred 

posebej je bilo napisano, da je treba obdelati deset pesmi, tonski obseg pesmi se je iz 

razreda v razred večal. V 2. razredu naj bi učenci spoznali le dvočetrtinski takt, ob tem pa še 

pojme: doba, taktnica, končaj in takt. Štiričetrtinski takt se je prenesel v tretji razred, 

tričetrtinski pa v četrtega. V tretjem razredu naj bi po spremenjenem učenem načrtu 

spoznali še notno črtovje, violinski ključ, polovinsko in celinsko pavzo, v četrtem pa C-durovo 

in naravno a-molovo lestvico, podaljšanje note z vezajem in s piko ter znake za dinamiko in 

tempo. Vsebina pesmi, ki naj bi jih učenci prepevali, naj bi se nanašala na otrokovo življenje, 

igro, telovadbo in delo, narodnoosvobodilno borbo in na izgradnjo nove države.58 Predmet 

petje naj bi se v 1. in 2. razredu tudi medpredmetno povezoval s telovadbo (Učni načrt za 

osnovne šole in nižje razrede sedemletk in višje osnovne šole, 1948). Da je lahko učitelj ta 

učni načrt razumel, je moral biti vsaj osnovno glasbeno izobražen. V dokumentu se namreč 

pojavljajo izrazi, ki so bili učiteljem pripravnikom, ki niso imeli glasbene izobrazbe, nepoznani 

                                                      
58

 Izgradnja nove države kot vsebina petih pesmi se je najverjetneje pojavila v učnem načrtu za pevski pouk iz 

leta 1948 kot posledica spora jugoslovanske komunistične partije z informbirojem. 
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(npr. polovični in celi nihaj, najobičajnejši znaki za dinamiko in tempo, podaljšanje note z 

vezajem in s piko). 

V učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1959 so bile glasbene vsebine orisane za vsak razred 

posebej, vendar precej ohlapno. Teh vsebin je bilo manj kot v prejšnjih dveh učnih načrtih, 

kar je najbrž posledica predhodnega opozarjanja na prenatrpanost učnih načrtov (Šegula, 

1964). Njihova zahtevnost je bila manjša. Do 4. razreda naj se učenci ne bi seznanjali z 

glasbenimi znanji. To sovpada tudi s tem, da sta bili v predmetniku iz leta 1962 četrtemu 

razredu namenjeni dve uri glasbenega pouka na teden. V navodilih učnega načrta je bilo 

zapisano: »Središče glasbene vzgoje mora biti petje pesmi, zato naj ne mine nobena ura 

glasbenega pouka brez petja pesmi.« (prav tam, str. 116) Za vsa glasbena znanja, ki so bila 

predpisana za 4. razred (notno črtovje: nota kot znamenje za ton, vrste not in ustrezajoče 

pavze, tonska abeceda, violinski ključ; dvočetrtinski in tričetrtinski takt; podaljševanje tonov 

z vezajem in piko), bi ob stalnem prepevanju zmanjkalo časa, če bi bil predmet na urniku le 

enkrat tedensko. Pri obravnavi pesemskega gradiva pa naj bi učenci v 4. razredu delali 

ritmične vaje z uporabo taktovskih enot, intonacijsko naj bi obvladali vsaj šest tonov, peli 

enoglasne in lažje dvoglasne ljudske in umetne pesmi po posluhu, nekaj lažjih tudi po notah. 

Naučili naj bi se vsaj petnajst novih pesmi ter ponavljali pesmi iz nižjih razredov. Ob vsem 

tem je bilo priporočeno, da naj se upošteva otroška ustvarjalnost, uporabljajo otroški 

inštrumenti. Glasbo naj bi tudi poslušali (Predmetnik in učni načrt za osnovne šole, 1962).  

V prvih treh razredih naj bi po mnenju Potočnika59 (1958/59b) poučevali glasbo razredni 

učitelji, saj naj bi imeli možnost povezovati glasbene učne vsebine z ostalo snovjo in čim več 

peti. Učni načrt je to dejansko omogočal.  

Kot primer navajamo zapis vsebin za 1. razred:  

»Analiza razreda glede na odnos otrok do petja in glasbe. Vaje za ostrenje sluha. 

Spoznavanje glasov iz otrokove okolice, tudi v povezavi z ritmom in tonom. Razlikovanje 

tonov po trajanju (krajši – daljši), višini (višji – nižji) in jakosti (tiho – glasno). 

                                                      
59

 Peter Potočnik (1901–1958), glasbeni pedagog. Končal je Učiteljišče v Ljubljani in zatem več let služboval kot 

učitelj na Gorenjskem. Ob delu je 1934 zaključil pedagoški oddelek ljubljanskega konzervatorija. Po drugi 

svetovni vojni je bil sprejet v službo na ljubljansko učiteljišče, kjer je poučeval do smrti. Ukvarjal se je z metodiko 

poučevanja petja, zelo kritičen pa je bil tudi do tedanjih osnovnošolskih učnih načrtov za glasbeni pouk. Winkler 

Kuret (2006) ga označuje kot začetnika celostne glasbene vzgoje pri nas. Napisal je prvo slovensko metodiko 

glasbenega pouka (Metodika pevskega pouka za 1. in 2. razred osnovne šole). 
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Vaje za razvijanje ritmičnega in melodičnega občutja, predvsem v obliki igric in v povezavi z 

obravnavanim pesemskim gradivom. Ritem naj spremljajo otroci s sproščenimi gibi in ne s 

togim mahanjem. 

Petje lahkih enoglasnih ljudskih in otroških pesmi iz življenja v družini, v šoli, v družbi, pri delu, 

v naravi, kakor tudi ustreznih pesmi iz NOB in izgradnje naše nove države. Pesmi naj se 

gibljejo v obsegu c1–a1oziroma d1–h1. Naučiti je treba vsaj 10–15 novih pesmi, v k. o. najmanj 

8. 

Ves pouk naj poteka v obliki povestic, igric, prizorčkov, z uporabo otroških glasbil in v 

povezavi z ostalimi predmeti. Upoštevati skušajmo tudi otroško ustvarjalnost in uvajanje v 

poslušanje glasbe.« (Predmetnik in učni načrt za osnovne šole, 1962, str. 113) 

V 2. razredu sta bili poudarjeni predvsem ritmična in melodična vzgoja. Pri ritmični vzgoji je 

bilo v ospredju zlasti ponavljanje različnih lažjih ritmičnih vzorcev, povezanih s pesmijo (tudi 

v tričetrtinskem taktu), izštevankami, krajšimi reki. Ritem naj bi se ponazarjal na poljuben 

način ali pa sploh ne. Povezan naj bi bil z gibi, tudi telovadnimi. Pri melodični vzgoji je bilo 

predvideno praktično utrjevanje padajoče male terce s poljubnim ponazarjanjem in 

ponavljanje različnih lažjih melodičnih vzorcev. Spodbujalo naj bi se otroško ustvarjalnost in 

učence uvajalo v poslušanje glasbe. Pelo naj bi se podobno kot v 1. razredu oziroma nekoliko 

bolj zahtevno. Obseg naučenih novih pesmi je ostajal enak kot v predhodnem razredu.  

Vsebinsko najkrajši je bil učni načrt za 3. razred, kajti učna snov je ostala enaka tisti iz 2. 

razreda, le zahtevnost se je nekoliko stopnjevala (prav tam). 

Učne vsebine v učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1966 so bile razporejene nekoliko 

drugače kot v predhodnih učnih načrtih. Za prve tri razrede so bile zapisane skupaj, kar 

pomeni, da se je v vseh treh razredih obravnavalo isto snov koncentrično. Celotna vsebina 

glasbenega pouka za prve tri razrede je bila poimenovana »Doživljanje glasbe« in je 

vključevala naslednja področja: petje pesmi, ritmično vzgojo, melodično vzgojo, spodbujanje 

otroške ustvarjalnosti, igranje na otroških instrumentih, poslušanje glasbe in spoznavanje 

glasbene literature. Kot primer navajamo zapis za »spodbujanje otroške ustvarjalnosti«: 

»Oblikovanje krajših zaključenih ritmičnih in melodičnih celot (tudi v obliki igre vprašanja in 

odgovora), in to s petjem (na besedilo ali brez njega) ali z igranjem na preprostih 

instrumentih, nadalje v spremljanju glasbe z ustreznimi gibi, v svobodnem likovnem izražanju 
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ob poslušanju glasbe in nasprotno, v iskanju besedila na dani ritem ali melodijo in podobno.« 

(Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo, 1966, str. 67) Prav ta zapis smo navedli, ker je bilo 

o spodbujanju otroške ustvarjalnosti v učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1959 napisano 

zelo malo. Nekoliko bolj pojasnjeno je bilo tudi igranje na otroške instrumente. Zapisi vseh 

drugih vsebinskih sklopov so bili zelo podobni tistim v učnem načrtu iz leta 1959, le da so bili 

tam napisani za vsak razred posebej. 

Glasbeni pouk v naslednjih treh razredih (od 4. do 6. razreda) je bil podnaslovljen »Zavestno 

glasbeno delo« in ni bil več razdeljen na vsebinske sklope za vse tri razrede skupaj. Področja 

so bila zapisana za vsak razred posebej in so predstavljala le ogrodje, saj so bili navedeni 

samo elementi »… s področja ritmike, melodike in glasbene teorije, ki jih je treba upoštevati v 

posameznih razredih ob praktičnem delu, predvsem ob petju pesmi« (prav tam, str. 67). Ta 

učni načrt za glasbeni pouk je ločeval 4. razred od prvih treh zaradi učnih vsebin, ki so 

posegale že na področje glasbenih znanj. Zapis za 4. razred je bil takšen: »Ritmično delo 

obsega najprej odnos med taktovsko enoto in njeno prvo delitvijo (npr. med četrtinko in 

osminko v taktovskih načinih s četrtinko kot dobo), nato združevanje taktovskih enot (npr. 

polovinka, polovinka s piko in po potrebi celinka), upoštevaje tudi ustrezne pavze. 

Uporabljamo dvo-, tro- in štiridobne taktovske načine.  

Petje melodij po notah z uporabo 5 ali 6 tonov, najbolje ob uporabi relativne notacije (notno 

črtovje s premičnim ključem).« (prav tam, str. 67) 

V primerjavi s predhodnim učnim načrtom (1959) za glasbeni pouk so bile v učnem načrtu iz 

leta 1966 opredeljene poglobljene vsebine in dejavnosti. Učni načrt za glasbeno vzgojo v 4. 

razredu je predstavljal korak nazaj v razvoju učnih načrtov tega predmeta. V 4. razredu se ni 

več omenjalo otroške ustvarjalnosti, igranja na otroške instrumente. Navodila so sicer 

priporočala, naj se učenci od 4. razreda naprej učijo glasbe ob aktivnem glasbenem 

sodelovanju, tj. ob izvajanju, poslušanju in ustvarjanju glasbe, vendar zapis vsebin za 4. 

razred tega navodila ni odražal. Vedno naj bi se izhajalo iz glasbe same in glasbena znanja 

pridobivalo iz pesemskega in drugega glasbenega gradiva (Predmetnik in učni načrt za 

osnovno šolo, 1966).  

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1973 učne vsebine niso bile zapisane za 

posamezne razrede, temveč tako kot v predhodnem učnem načrtu (1966) – za posamezne 
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stopnje.60 Šlo je za tri stopnje: 1.–3. razred, 4.–6. razred in 7.–8. razred. Pomembna razlika pa 

je, da v tem učnem načrtu (1973) na drugi in tretji stopnji ni bilo členitve po razredih. Za 

vsako stopnjo so bila navedena področja, zastopana v glasbenem pouku: pevska vzgoja, 

ritmična vzgoja, melodična vzgoja, spodbujanje otroške ustvarjalnosti, gibanje, igranje na 

instrumentih, vzgoja k poslušanju glasbe. Čeprav so bila omenjena področja zapisana ločeno, 

so se v praksi med seboj povezovala in prepletala (Osnovna šola. Vsebina vzgojno 

izobraževalnega dela, 1973). V primerjavi s predhodnim učnim načrtom za glasbeni pouk 

(1966) je imel učni načrt iz leta 1973 dodano področje gibanja.  

Učna snov za prvo stopnjo (1.–3. razred) je bila naslovljena kot »Doživljanje glasbe« in 

»Pridobivanje glasbenih prvin izključno na slušni osnovi«.  

Za pevsko vzgojo je bilo zapisano, da naj bi bile pete pesmi po besedilu in glasbeni strani 

primerne razvojni stopnji otrok in njihovemu glasovnemu obsegu. Na to stopnjo se je 

ponovno uvedlo petje kanona61 kot dvoglasne oblike. Pozornost učitelja naj bi bila usmerjena 

k estetskem oblikovanju pesmi. Pesmi naj bi se spremljalo z instrumenti in se ob njih gibalo.  

Za ritmično vzgojo je bila predvidena ritmizacija besedila in spremljava le-tega z gibi 

(korakanje, igra izštevanja, ples, izrazno gibanje), igranje in spremljanje ritma z lastnimi in 

ritmičnimi instrumenti, igranje odmeva in improvizacija. V tretjem razredu naj bi se slušno 

osveščalo ritme z ritmičnimi zlogi.  

Melodična vzgoja naj bi bila osnovana na doživljanju melodičnih celot, ki nastopajo v 

otroških pesmih in drugem glasbenem gradivu. Priporočila so vključevala melodično 

oblikovanje besedil, petje melodij brez besedila in po melodičnem odmevu, improvizacijo, 

risanje melodične linije z gibi rok (uvajanje v fonomimiko). V 3. razredu naj bi se slušno 

ozaveščalo tonske odnose s pomočjo solmizacije in fonomimike v okviru pentatonike.  

Za spodbujanje otroške ustvarjalnosti navajamo celotno besedilo kot primer zapisa enega od 

glasbenih področij: »Oblikovanje krajših zaključenih ritmičnih in melodičnih celot s petjem (na 

besedilo ali brez njega) ali z igranjem na instrumentih ter združevanje takih celot v večje 

oblike (dvodelne, tridelne, rondo), spreminjanje melodij in ritmov. 

                                                      
60

 Izraz stopnja se pojavlja v Splošnih navodilih učnega načrta za glasbeno vzgojo (1973), zato ga pri analizi tega 

učnega načrta tudi uporabljamo. V današnjem izrazoslovju je to vzgojno-izobraževalno obdobje. 
61

 Obravnava kanona kot učne vsebine je bila določena v učnih načrtih za glasbeni pouk v 3. razredu od leta 

1944 do 1959. Za krajše obdobje (od leta 1959 do 1973, kar sovpada z dvema spremenjenima učnima 

načrtoma; tistim iz leta 1959 in tistim iz leta 1966) se ta vsebina ni več obravnavala v prvih treh razredih. 
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Izmišljanje ritmov in izbiranje izvajalnih sredstev v spremljavah. 

Svobodni gibni izraz glasbenega doživetja ob muziciranju in poslušanju glasbe. 

Svobodni likovni izraz glasbenega doživetja ob poslušanju glasbe. 

Iskanje besedila na dani ritem ali melodijo.« (Osnovna šola. Vsebina vzgojno izobraževalnega 

dela, 1973, str. 186)  

Gibanje naj bi potekalo po vzorcu in improvizirano ob petju pesmi, ob ritmičnem in 

melodičnem delu, ob ustvarjalnem delu, delu z instrumenti in ob poslušanju glasbe. 

Uporabljalo naj bi se ga namreč lahko kot izhodišče ritmične spremljave, kot podlago za 

ritmično analizo, kot sredstvo za doživljanje, analizo in ustvarjanje glasbene oblike, kot 

sredstvo za aktivno prepoznavanje plesnih oblik in kot eno izmed sredstev za spodbujanje 

otroške ustvarjalnosti. 

Zapis igranja na instrumente je izpostavljal vključevanje le-teh v celotno glasbeno vzgojo (kot 

ritmična in melodična spremljava, igranje ritmov in melodij, ritmična in melodična 

improvizacija). Igralo naj bi se na lastne in ritmične instrumente, doma izdelana zvočila in 

Orffov instrumentarij. 

Vzgoja k poslušanju glasbe je obsegala poslušanje glasbe in spoznavanje glasbene literature, 

ki naj bi bila po vsebini in bogastvu glasbenega izraza primerna razvojni stopnji učencev. 

Navedeni so bili tudi predlogi za poslušanje vokalne in instrumentalne glasbe (npr. Šolske 

pesmice, Uspavanke in nagajivke, Otroške partizanske pesmi, Otroške izbe M. Musorgskega, 

Štiri belokranjske S. Osterca, Klavirske skladbe za mladino M. Lipovška in P. Šivica, Večer na 

vasi in Medvedov ples B. Bartóka, Jutro iz suite Peer Gynt E. Griega, Čmrljev let N. R. 

Korsakovega idr.). 

Druga stopnja, kamor je spadal tudi 4. razred, je bila naslovljena »Prenos na slušni osnovi 

pridobljenih glasbenih prvin v notno sliko in osvajanje novih prvin«. V navodilih po razredih 

je bilo za 4.–6. razred zapisano: »Smoter tega dela je širša orientacija v notni sliki, ki jo 

približamo učencem do tolikšne mere, da bodo dobili do nje pravilen odnos in da jim ne bo 

povsem tuja.« (prav tam, str. 192) 

Za pevsko vzgojo na tej stopnji je bilo zapisano, naj se poje po posluhu in notni sliki pesmi, 

primerno dojemljivosti in zmožnosti glasovnega reproduciranja učencev. Priporočila so 

vključevala dvoglasno petje v obliki kanona, ležečega tona in ostinata, ljudskega dvoglasja in 

dvoglasnih izpeljav. Spoznavalo naj bi se nekatere glasbene oblike, ki se pojavljajo v pesmih 
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(pesemske oblike, princip variacije, plesi). Zapis glede gibanja ob petju pesmi, spremljanja 

pesmi in analize pesmi slušno in ob notni sliki je bil enak kot za prvo stopnjo.  

Ritmična vzgoja je izpostavljala doživljanje in osveščanje ritmov »… v okviru osnovnih 

ritmičnih odnosov dobe, njene delitve na dva, tri in štiri dele ter združevanje dob in deljenih 

dob (ta – tate – tateti – tafatefe – ta-) v dvo-, tri-, štiri-, pet-, šest-, sedemdelnih in drugih 

taktovskih ureditvah – ob muziciranju in estetskem oblikovanju, predvsem ob pesmih, pa tudi 

ob pestrih ritmičnih besedilih, ustvarjanju in poslušanju« (prav tam, str. 187). Metode dela pri 

ritmični vzgoji na drugi stopnji so bile usklajene z oblikami na prvi stopnji, dodana sta bila še 

narek in slušna analiza ritmov ter prenos le-teh v notno sliko. 

Melodična vzgoja je temeljila na doživljanju in osveščanju tonskih odnosov v okvirih 

pentatonike, dura, mola in drugih tonalitet, prisotnih v pesemskem in drugem glasbenem 

gradivu. Metode dela na tej stopnji so ostajale enake kot na prvi, dodan je bil le prenos 

melodičnih celot v notno sliko. 

Zapis za spodbujanje ustvarjalnosti za drugo stopnjo je bil usklajen s tistim za prvo stopnjo. 

Enako je veljalo za področje gibanja. 

Igranje na instrumente naj bi bilo na tej stopnji najbolj intenzivno. Uporabljalo naj bi se ga za 

dopolnilo in poživitev glasbenega pouka, ki bi tako dobil novo vsebino in nove razsežnosti za 

globlje doživljanje glasbenih pojavov. Učenci naj bi bili zaradi tega bolj aktivni. Uporaba 

instrumentov je bila predvidena za spremljavo pri petju pesmi in kot pomoč pri uvajanju v 

glasbeno opismenjevanje, kar bi omogočalo enakovredno sodelovanje učencev, ki imajo 

manjše sposobnosti glasovnega reproduciranja. Vključeno je bilo igranje na Orffov 

instrumentarij (ritmična in melodična tolkala) in po možnosti še na blokflavte.  

Vzgoja k poslušanju glasbe je bila usmerjena k poslušanju glasbe in spoznavanju glasbene 

literature v skladu z glasbenimi sposobnostmi učencev. Priporočila za poslušanje so 

vključevala primere iz vokalne in instrumentalne glasbe (pesmi iz razrednega pevskega 

repertoarja), ustrezne primere iz vokalne glasbe (samospeve, zborovske pesmi, odlomke iz 

vokalno-instrumentalnih del), krajše instrumentalne skladbe, odlomke iz večjih 

instrumentalnih del in določene ciklične skladbe v celoti. Poslušane skladbe naj bi se 

povezovale in dopolnjevale z ostalo glasbeno učno snovjo na tej stopnji. Navedeni so bili tudi 

številni priporočljivi primeri za poslušanje, npr. Mali preludiji št. 1–3 za čembalo J. S. Bacha, 

Rondo v C-duru za klavir B. Bartóka, 1. stavek iz 6. simfonije in odlomek iz Ode radosti iz 9. 

simfonije L. van Beethovna, Ples snežink in Cake walk iz Otroškega kotička ter Syrinx za flavto 
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solo C. Debussyja, Slovanski ples št. 10 in odlomek iz drugega stavka simfonije Iz novega 

sveta A. Dvořáka, Luna sije J. Flajšmana, Musica noster amor J. Gallusa, Pod oknom A. 

Hajdriha, Lipa D. Jenka, Preludij op. 12, št. 7 za harfo, Jutro iz baleta Romeo in Julija ter Peter 

in volk S. Prokofjeva, Divja rožica F. Schuberta, Vltava B. Smetane idr. (Osnovna šola. Vsebina 

vzgojno izobraževalnega dela, 1973). 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1983 je bila drugače kot v predhodnem prisotna 

konkretizacija vzgojno-izobraževalnih62 vsebin za vsak razred posebej. Glasbene teme in 

enote so se tedensko povezovale z učnimi enotami posameznih predmetov (v 1. in 2. razredu 

so to: spoznavanje narave in družbe, slovenski jezik, telesna in likovna vzgoja). »Naslovi 

opredeljujejo vsebine, po katerih učitelj izbira ustrezno glasbeno gradivo za posamezna 

področja glasbene vzgoje in jih povezuje v celoto. V njih se odraža tudi značilnost družbenega 

okolja posamezne šole.« (Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole, 1983, str. 186)  

Vzgojno-izobraževalna vsebina za 1. in 2. razred je bila naslovljena »Od glasbenih doživetij in 

igre h glasbenim izkušnjam«. Za vsak razred posebej so bile podane glasbene enote s 

temeljnimi pojmi. Kot primer navajamo 2. glasbeno enoto za 1. razred: 

2. Glasba jeseni  

Kako poslušam glasbo. Uspavanke. Jesenski sadeži – mala glasbila. Glasba slikarka. Žalostne 

pesmi. 

Pojmi: zbrano poslušanje; uspavanka; tiha glasba; počasna glasba; glasbene barve; naredimo 

glasbilo (Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole, 1983, str. 183) 

Glasbene enote za 3. in 4. razred so se povezovale zlasti s poukom slovenskega jezika, 

spoznavanja družbe, telesne vzgoje in z dejavnostmi šole. Za 4. razred velja, da so bile 

glasbene enote vezane na slovenski družbeni prostor. Kljub temu pa naj bi se za primerjavo 

upoštevalo tujo glasbeno literaturo (za izvajanje, petje in poslušanje). 

Navajamo primer 4. glasbene enote za 4. razred: 

4. Glasba primorskih mest in vasi 

Primorska ljudska pesem. Slovenski glasbeni umetniki – ponos naše družbene skupnosti. Nova 

tona v glasbi. Pesem – tema za variacijo. Novo tonsko trajanje (matematično poimenovanje 

                                                      
62

 Besedna zveza vzgojno-izobraževalne vsebine nadomešča termin učne vsebine. Je posledica usmerjenosti 

celotnega Programa življenja in dela osnovne šole. 
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trajanj). Obisk pri primorskih skladateljih. Primorska mesta – pomembna glasbena središča. 

Primorska poje. Spomin na staro glasbo ob Tartinijevem spomeniku v Piranu. Mati in 

uspavanka v glasbi. Glasbeni poudarki v pesmih in skladbah. Zapis dvodobnega takta z dobo 

četrtinke. Pomen glasbe pri Slovencih v Italiji. Zanimive istrske pesmi. 

Pojmi: tona TI in DO; celinka in celinska pavza; dvočetrtinski takt; glasbeni poudarek; tema in 

variacija (prav tam, str. 191) 

Učne vsebine v učnem načrtu za glasbeno vzgojo devetletne osnovne šole (1998) niso bile 

podane samostojno, temveč v okviru poglavja »Operativni cilji predmeta«. Primer zapisa za 

prvi razred smo navedli pri ciljni opredelitvi učnih načrtov. Predlagane vsebine so bile 

tematskoinformativne in glasbenoumetniške. Tematskoinformativne vsebine so bile 

razdeljene v tematske sklope, ki so bili ponavadi členjeni na manjše enote. Tematski sklop 

Radi pojemo (1. razred), denimo, se je členil na naslednje enote: Pojemo v šoli in doma; 

Pesmi naših babic; Imamo pevske glasove; Znamo zapeti in povedati pesem; Pripravili bomo 

pevski nastop (Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja, 2004, 

str. 7). Predlagane tematskoinformativne vsebine, razen v 5. razredu, so bile zelo raznolike in 

jih ni mogoče opredeliti z besedno zvezo ali krajšim opisom. Vsebine 5. razreda so bile 

medpredmetno povezane z družbo in so obravnavale glasbeno življenje v slovenskih 

pokrajinah.  

Glasbenoumetniške vsebine so obsegale ljudske in umetne pesmi, ritmična besedila, 

glasbene primere za poslušanje, glasbene igre, glasbene pravljice idr. Navedene so bile za 

vsak razred posebej in niso bile nujno prisotne v vseh razredih, denimo primeri glasbene igre 

so bili navedeni le za 1. in 2. razred. Kot primer predstavljamo ritmična besedila za 3. razred: 

Ti boš mačka jaz bom miš, En kovač konja kuje, Župančič: Mehurčki (izbor), Zidar: 

Muzikantska (prav tam, str. 12). Izbrani so bili otrokovemu razvoju ustrezni glasbeni primeri, 

ki se navezujejo na predlagane tematskoinformativne vsebine. 

Vsebine učenega načrta za glasbeno vzgojo (2011) se prepletajo z operativnimi cilji. Tako 

vsebine kot cilji so navedeni za vsa tri področja glasbenih dejavnosti (izvajanje, ustvarjanje in 

poslušanje). Drugače kot v predhodnem učnem načrtu (1998) so vsebine in cilji zapisani za 

posamezna triletja kot celote in se ne členijo več po razredih. Prisotni so tako obvezni kot 
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izbirni cilji in vsebine. Primer zapisa vsebin in ciljev iz učnega načrta za glasbeno vzgojo 

(2011) smo navedli že pri ciljni opredelitvi.  

Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) ima v okviru didaktičnih priporočil navedene tematske 

sklope za posamezne razrede znotraj vzgojno-izobraževalnih obdobij, ki so le predlagani in 

naj bi bili učitelju v pomoč pri načrtovanju učnega procesa. Kot primer navajamo predlagane 

tematske sklope za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. 

 
1. razred 2. razred 3. razred 

Prisluhnimo glasbi in zaplešimo  
Spremenimo se v glasbila 
Napovejmo vreme  
Pojdimo v hribe in prisluhnimo 
odmevu 
 Pogovarjajmo se v živalskih 
jezikih  
Razlikujmo ure 
Naši pevski glasovi 
Obiščimo glasbeno šolo 
Pripravimo koncert  
Pesmi za rajanje  
Ustvarjamo  
Izmišljamo si glasbo za pesmi, 
zvočila in glasbila, zvočne 
uganke in zgodbe  
Glasba pripoveduje  
Glasba za različna razpoloženja  
Glasbene uganke  
Narišimo zimsko pravljico 
Uglasbimo čestitko  
Uglasbimo pravljico  
Obiščimo živali v gozdu 
Naredimo ropotulje in 
zaigrajmo z njimi  
Poiščimo živali v glasbi  
Koliko je ura?   
 

Obiščimo glasbeno šolo 
Zaplešimo počasi in zaspimo 
Zaplešimo vedno hitreje 
Zaigrajmo tiho in glasno 
Učimo se nove pesmi  
Pevski glasovi kot inštrumenti 
Znamo peti hitreje, počasneje, 
glasneje, tišje, vedno glasneje 
in pojemajoče  
Smo zbor z zborovodjem 
Zakorakajmo ob glasbi 
Prisluhnimo ptičjim spominom 
Prisluhnimo ljudskim 
glasbilom  
Igre naših babic  
Zvočne uganke  
Ustvarjamo glasbo  
Ustvarimo zvočne zgodbe 
Uglasbimo pesem  
Ustvarimo spremljave 
Zapojmo ljudske pesmi 
Zaplešimo francosko polko 
Zaplešimo indijanski ples 
Odpotujmo na afriški jug 
Prepoznavamo pevske 
glasove, inštrumente, orkester 
Odkrivamo barve ljudskih 
inštrumentov 

Pojemo, igramo in poslušamo 
Ljudske pesmi  
Moja prva pesmarica 
Oblikujmo glasbeno 
spremljavo  
Zapeljimo se naokrog  
Narišimo kratke in dolge tone 
Sestavimo zimsko pravljico 
Glasbeni kotiček z našo zvočno 
zbirko  
Raziskujemo in ustvarjamo 
Glasbo merimo  
Glasba vsebuje tišino 
Spremljajmo gibanje glasbe 
Voščimo si dobro jutro 
Zaželimo si lahko noč 
Ustvarjamo glasbene zamisli 
Ustvarimo zvočno sliko 
Naredimo glasbeno voščilnico 
Najljubše skladbe  
Glasbena pravljica  
Pravljica v baletu 
 

 

Vir: Učni načrt. Program osnovna šola. Glasbena vzgoja, 2011, str. 18–19 

Povzetek 

Če izvzamemo učni načrt iz leta 1944, ki je bil tudi po vsebini zelo skromen, a je 

predstavljal podlago za vse poznejše učne načrte, sta bila za učne načrte za petje do 

reforme osnovne šole značilna predvsem vsebinska preobsežnost, kar je v svoji analizi 
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izpostavila I. Šegula (1964), in zgodnje uvajanje glasbenih znanj (veliko naj bi se jih 

vpeljevalo že od 2. razreda, npr. uvajanje v notno pisavo). V vseh treh učnih načrtih (1944, 

1946, 1948) je bilo izpostavljeno medpredmetno povezovanje, in sicer s predmetom 

telovadba. 

Učni načrt za glasbeni pouk iz leta 1959 je bil v primerjavi s predhodnima dvema vsebinsko 

precej razbremenjen. Do 4. razreda je temeljil na ritmični in melodični vzgoji. Glasbena 

znanja naj bi se začela uvajati šele v 4. razredu, čemur so sledili tudi poznejši učni načrti za 

glasbeni pouk. Tako kot predhodni je bil tudi ta učni načrt členjen po razredih. 

V učnih načrtih za glasbeni pouk iz leta 1966 in 1973 so bile vsebine razdeljene na tri 

vzgojno-izobraževalna obdobja (1.–3. razred, 4.–6. razred in 7.–8. razred). V učnem načrtu 

iz leta 1966 je bilo edino drugo vzgojno-izobraževalno obdobje členjeno po razredih, 

medtem ko so bila v učnem načrtu iz leta 1973 vsa nečlenjena. V obeh učnih načrtih so bile 

učne vsebine za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje prikazane v sklopu področij glasbene 

vzgoje: pevska vzgoja, ritmična vzgoja, melodična vzgoja, poslušanje glasbe, spodbujanje 

otroške ustvarjalnosti idr. V učnem načrtu iz leta 1973 so bili tako za prvo kot drugo 

vzgojno-izobraževalno obdobje navedeni tudi predlogi za poslušanje vokalne in 

instrumentalne glasbe. 

Z učnim načrtom za glasbeno vzgojo iz leta 1983 je bila ponovno vpeljana členitev po 

razredih. Prisotna je bila konkretizacija učnih vsebin. Vsebinsko je izstopala predvsem 

medpredmetna zasnova učnega načrta, v skladu s katero se je glasbena vzgoja prepletala z 

drugimi predmetnimi področji, najpogosteje s spoznavanjem narave in družbe oziroma 

spoznavanjem družbe.  

Učna načrta za glasbeno vzgojo iz leta 1998 in 2011 sta razdeljena na tri vzgojno-

izobraževalna obdobja, pri čemer je bil učni načrti iz leta 1998 znotraj posameznega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja členjen po razredih, učni načrt iz leta 2011 pa ne. Za oba 

je značilno, da je zapis vsebin vezan na poglavje o operativnih ciljih predmeta. V učnem 

načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 2011 so operativni cilji in vsebine predmeta tako 

prepleteni, da predstavljajo nerazdružljivo enovitost. Oba učna načrta vsebujeta 

predlagane tematske vsebine, glasbenoumetniške pa le učni načrt iz leta 1998. Ker gre pri 
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učnem načrtu iz leta 2011 le za posodobitev, večjih vsebinskih sprememb ni opaziti.   

 

5.6.1.4  Opredelitev navodil oziroma priporočil za izvajanje učnega načrta za glasbeni pouk 

V začasnem učnem načrtu iz leta 1944 navodila niso bila posebej izpostavljena,63 temveč so 

bila zapisana skupaj z vsebino predmeta petje za vsak razred posebej, kar smo predhodno 

izpostavili v opredelitvi učnih vsebin. 

Učni načrt za petje iz leta 1946 ni vseboval navodil oziroma priporočil za izvajanje učnega 

načrta za glasbeni pouk.  

V učnem načrtu za petje iz leta 1948 so bila zapisana navodila za smoter petja, pesemsko 

gradivo in tehnične ali elementarne vaje. Pri smotru petja so bili podrobneje razloženi vsi 

štirje smotri predmeta, dodano je bilo še priporočilo o poučevanju glasbenih znanj v kraju 

kjer so sedemletke, »…drugod pa le toliko, kolikor to dopuščajo razmere«64 (Učni načrt za 

osnovne šole, nižje razrede sedemletk in višje osnovne šole, 1948, str. 61). Navodila za 

pesemsko gradivo so učitelju ponujala zelo malo novih informacij. Tako se je opozarjalo, naj 

se vsebina pesmi prilagaja posameznim krajem in naj se v izbor vključi tudi nekaj pesmi 

drugih jugoslovanskih narodov. Navodila za tehnične ali elementarne vaje so bila 

najobsežnejša. Pravzaprav so bila neke vrste priporočila za izvajanje elementov pevske 

tehnike (ritmične vaje, govorne vaje, vaje za oblikovanje tona, slušne vaje). Priporočalo se je 

tudi, naj učenci dobijo priložnost za samostojno sestavljanje in izvajanje ritmičnih in 

melodičnih vaj, kar je bil že pokazatelj razvoja glasbenega pouka v smeri razširitve glasbenih 

dejavnosti. Po teh navodilih naj bi učitelj pri petju uporabljal za intonacijo glasbene vilice ali 

harmoniko, harmonij ali klavir, če so mu le-ti na razpolago. Ob tem ponovno opozarjamo na 

                                                      
63

 Izrazi navodila, pojasnila in priporočila poimenujejo enak element učnih načrtov za glasbeni pouk. V učnih 

načrtih za glasbeni pouk od leta 1948 do 1973 so bila prisotna navodila, v učnem načrtu iz leta 1983 pa 

pojasnila. Učna načrta za glasbeni pouk v devetletni osnovni šoli (1998 in 2011) vsebujeta didaktična 

priporočila. 
64

 Šole, ki so bile le štirirazredne so največkrat imele kombiniran pouk. Učiteljica je poučevala istočasno dva 

razreda dopoldan, druga dva razreda pa istočasno popoldan. Za te oddelke je veljal skrčen predmetnik. Povrh 

tega so bile na te šole nastavljene mlade učiteljice brez potrebnega predznanja. 
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neustrezno usposobljenost učiteljev65 ali dejanski stvarnosti neprilagojeno sestavo učnega 

načrta.  

Navodila za izvajanje glasbenega pouka v učnem načrtu iz leta 1959 so bila podobno kot 

predhodna namenjena izvajanju posameznih vsebin glasbenega pouka. Pomemben je 

predvsem tretji odstavek navodil, s katerim je bila v tem učnem načrtu jasno začrtana smer, 

ki ji sledijo vsi poznejši učni načrti: »Učenci naj se uče glasbe ob aktivnem glasbenem 

sodelovanju, tj. ob izvajanju, poslušanju in ustvarjanju glasbe.« (Predmetnik in učni načrt za 

osnovne šole, 1962, str. 115) V povezavi z vsebino navodil za glasbeni pouk je treba 

izpostaviti še štiri segmente:  

- Vsebine (program) učnega načrta naj bi predstavljale le okvir, ki ga učitelj lahko 

razširi/dopolni ali skrči, če ohranja sodobna načela življenjsko naravnanega glasbenega 

pouka. Ta zapis je poudarjal avtonomijo učitelja in njegove kompetence pri načrtovanju 

učnega procesa. Podpiral je predvsem ustvarjalne ter glasbeno in metodološko dobro 

izobražene učitelje. 

- Vsebina glasbenega pouka naj bi se predvsem v prvih treh razredih povezovala z drugimi 

učnimi predmeti, poučeval pa naj bi jo razredni učitelj. 

- Navedeno je bilo priporočeno gradivo za poslušanje,66 sicer pa naj bi si učitelj prizadeval 

za kakovost (umetniško vrednost) predvajanih skladb. 

- Prvikrat po letu 1944 so bile navedene obvezne pesmi, in sicer v obliki priporočila posebej 

za razredno stopnjo (1.–4. razred) in posebej za predmetno (5.–8. razred). Izbor pesmi je 

sestavil Aktiv glasbenih pedagogov splošno-izobraževalnih šol ljubljanskega okraja (prav 

tam).67   

                                                      
65

 V zvezi z vprašanjem učnega kadra (za glasbeni pouk v osnovni šoli) je Peter Potočnik (1958/59b) v reviji 

Grlica izpostavil premajhno usposobljenost učiteljev, predvsem tistih, ki niso imeli priložnosti, da bi obiskovali 

učiteljišče. Kajti ti učitelji se petja skoraj niso učili, repertoar njihovih pesmi, ki so jih znali na pamet, pa je bil zelo 

skromen in pevsko pomanjkljiv. Od takšnih učiteljev je bilo nesmiselno pričakovati sistematično vzgajanje za 

glasbeni pouk. Prav tako je opozoril na neprimerno prakso zamenjevanja ur glasbenega pouka z drugimi 

predmeti in na tiste učitelje, ki imajo zelo slabo razvit posluh, pa vseeno poučujejo glasbeni pouk, celo na 

enorazrednicah. 
66

 Primerno gradivo za poslušanje v nižjih razredih naj bi se nahajalo v klavirskih zbirkah za nižje razrede 

glasbenih šol: Prvi koraki, Slovenske klavirske skladbe za mladino I. in deloma II. album, Pavčičev Mali pianist, 

Mladinski album (samo lažje skladbe) P. I. Čajkovskega. 
67 Do konca 4. razreda naj bi vsi učenci spoznali naslednje pesmi: Naša četica (Bitenc); Mladi pionirji (Pirnik); 

Titovo kolo, Ob tabornem ognju, Svobodna Slovenija (partizanske); Po Koroškem, po Kranjskem, Na planincah 

sončece sije, Barčica po morju plava, Marko skače, Izidor ovčice pasel, Moj očka ima konj'ča dva (ljudske). 
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V navodilih učnega načrta za glasbeni pouk iz leta 1966 so bila – podobno kot pri predhodnih 

dveh – podana predvsem priporočila in pojasnitev učne snovi. Glede učnih vsebin je bil dan 

večji poudarek priporočilom za glasbeni pouk v višjih razredih (npr. priporočila glede uvajanja 

učencev v petje po notah). Zapisano je bilo tudi, naj pri glasbenem pouku učenci uporabljajo 

instrumente (Orffov instrumentarij in druge instrumente, npr. kitaro) ter poslušajo glasbo in 

pridobivajo glasbena znanja. Posebej bi opozorili na del navodil, ki niso vezana na učne 

vsebine in so pomembna tako za učence kot za učitelje. Izpostavljamo štiri področja: 

- Učitelju je bila pri načrtovanju in izvajanju glasbenega pouka priznana avtonomija s tem, 

ko se mu je omogočalo, da dela po drugačnih učnih metodah, ki zahtevajo drugačno 

razvrščanje učne snovi od tistega, zapisanega v učnem načrtu. 

- Priporočeno je bilo medpredmetno povezovanje z drugimi učnimi predmeti, v prvih treh 

razredih naj bi glasba celo prepletala in poživljala celotni pouk. 

- Pri glasbenem pouku bi morala biti prisotna individualizacija. Ob začetku vsakega šolskega 

leta naj bi se opravila analiza glede na stanje v razredu. Pri analizi naj bi bil učitelj pozoren 

na otrokovo glasbeno okolje in stopnjo razvitosti glasbenih dispozicij. Na podlagi te 

analize naj bi učitelj spremljal razvoj posameznega učenca. 

- Glede ocenjevanja je bilo zapisano, kaj morajo učitelji ocenjevati: celotno učenčevo 

osebnost, njegove dispozicije, marljivost, aktivnost pri pouku, odnos do predmeta in 

napredek (Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo, 1966). 

V navodilih je bilo prav tako poudarjeno uresničevanje vseh glasbenih dejavnosti, vendar je 

bilo še vedno v ospredju petje. Učni načrt za glasbeni pouk je (1966) prinesel tudi nekaj 

drugih novosti. Čeprav je bilo v vsebini za 1. razred učnega načrta za glasbeni pouk iz leta 

1962 zapisano, naj se opravi analiza stanja v razredu (odnos otrok do petja in glasbe), se v 

nadaljevanju o tem ni več pisalo. Nasprotno pa je bilo učni načrt za glasbeni pouk iz leta 1966 

namenjal analizi stanja v razredu veliko pozornosti. Iz te analize je bila izpeljana 

individualizacija, ki je posegala tudi na področje ocenjevanja pri glasbenem pouku. In 

prvikrat po letu 1944 je bilo zapisano, kaj naj se pri posameznem učencu ocenjuje (prav tam). 

Navodila je vseboval tudi učni načrt za glasbeno vzgojo iz leta 1973. Razdeljena so bila na dva 

dela, in sicer: na splošna navodila in navodila po razredih. V splošnih navodilih je bila med 

drugim razložena zasnova učnega načrta za glasbeno vzgojo. Izpostavljeni so bili smotri 

glasbene vzgoje in pouk kot proces, ki naj bi prispeval predvsem k zadovoljevanju učenčevih 
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zanimanj. Učni načrt naj bi učitelj glede na stopnjo glasbenega znanja razreda po potrebi 

ustrezno skrčil in omejil na bistvene elemente. Delo pri pouku glasbene vzgoje naj bi bilo 

opravljeno v šoli, tako da učenec ne bi bil obremenjen še z dodatnimi domačimi nalogami. 

Ocenjevanje naj bi bilo odraz učenčevega razvoja, sodelovanja in zanimanja. Ocena naj bi 

bila vselej spodbudna. Glede ocenjevanja je bila v splošnih navodilih prisotna tudi kritika 

obstoječega stanja: »Rezultate učenčevega dela po novem učnem načrtu je težko ocenjevati z 

ocenjevalno lestvico, kakršna je v rabi. Trenutno stanje pa še ne dopušča, da bi ocenjevanje 

povsem opustili ali ga nadomestili s kako drugo obliko.« (Osnovna šola. Vsebina vzgojno 

izobraževalnega dela, 1973, str. 190) 

Navodila po razredih so bila pravzaprav navodila po posameznih vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih. V njih ni bilo zapisano nič o obravnavi vsebin za posamezni razred, temveč so 

dodatno razlagala smotre glasbene vzgoje, predvsem pomen le-teh v starostnem obdobju 

otrok, ki sovpada z določeno razredno stopnjo, in pojasnjevala posamezne elemente 

glasbenih vsebin. Poudarjalo se je kakovost izbranega pesemskega in drugega glasbenega 

gradiva. Izpostavljeno je bilo povezovanje glasbene vzgoje z drugimi učnimi predmeti. V 

prvih treh razredih naj bi bili učitelji posebno pozorni na glasbeno nadarjene učence, ki naj bi 

jih usmerjali v dodatno izobraževanje v glasbeni šoli. 

Veliko prostora je bilo v navodilih (1973) namenjenega glasbeni knjižnici in čitalnici, ki naj bi 

bila sestavni del šolske knjižnice in čitalnice. Vsebovala naj bi predvsem knjige z glasbeno 

tematiko ter skladbe na gramofonskih ploščah in magnetofonskih trakovih. Glasbena 

knjižnica naj ne bi bila namenjena le učiteljem, temveč predvsem učencem. Namen 

vzpostavitve glasbene knjižnice je bil sicer zelo dober, vendar je vprašanje, koliko se je 

dejansko uresničeval. Za to obdobje ne obstajajo raziskave, ki bi pričale o dostopnosti avdio 

sredstev na šolah. Hasl, ki je svojo raziskavo objavil leta 1964, je sicer poročal o 

»razveseljivem« številu avdiovizualnih sredstev, primanjkovalo pa naj bi gramofonskih plošč 

in magnetofonskih trakov. Za 116 šol, ki so bile vključene v raziskavo, je bilo zabeleženih 93 

magnetofonov in 90 gramofonov, kar pa ne bi zadoščalo za uresničevanje učnega načrta iz 

leta 1973.  

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1983 so bila prisotna pojasnila, v katerih so bile 

osmišljene glasbene enote in teme. Posebnih dodatnih navodil v učnem načrtu ni bilo. 

Pojasnila so bila zapisana ob koncu navedenih učnih enot za prva dva razreda skupaj in druga 
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dva skupaj. Predstavljala so neke vrste priporočila za različna »vzgojno-izobraževalna 

področja« glasbene vzgoje: razvijanje glasbenega izvajanja, razvijanje glasbenega poslušanja, 

razvijanje otroške glasbene ustvarjalnosti, razvijanje posluha, usmerjanje. Kot primer 

navajamo zapis za »vzgojno-izobraževalno področje« razvijanje glasbenega izvajanja za 1. in 

2. razred: »Negujemo petje pesmi pri pouku in ob pouku. V vsakem razredu se nauče najmanj 

15 ljudskih , umetnih, domačih in tujih pesmi, ki so po svoji glasbeni in besedni vsebini 

primerne razvojni stopnji otrok. Pri izvajanju razvijamo enoglasje in dvoglasje. Enoglasje 

vadimo ob učiteljevi instrumentalni spremljavi in ob spremljavi malih glasbil. Dvoglasje 

uvajamo tako, da učitelj izvaja drugi glas, oblikovan kot enostavni pevski ostinato. Petje 

spremljamo z doživljajskim gibanjem in z elementi ljudskih plesov. Ob izvajanju je potrebno 

postopno in sistematično upoštevati tehniko estetskega oblikovanja tako pri petju kot pri 

instrumentalnem muziciranju. Učenca navajamo na doživeto interpretacijo. 

Ta glasbena dejavnost se povezuje in utrjuje pri govornem izražanju in s plesno, telesno, 

gledališko, filmsko vzgojo in drugimi oblikami ustvarjalnih dejavnosti.« (Obvezni predmetnik 

in učni načrt osnovne šole, 1983, str. 186) 

V učnem načrtu iz leta 1998 je bilo eno od poglavij namenjeno specialnodidaktičnim 

priporočilom za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej. V uvodu so bile pojasnjene 

značilnosti glasbenega pouka za posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje. Za prvi dve 

vzgojno-izobraževalni obdobji so bila specialnodidaktična priporočila namenjena naslednjim 

področjem: izvajanju, ustvarjalnosti, poslušanju, glasbenorazvojnim dosežkom in 

medpredmetnim povezavam. Kot primer navajamo zapis specialnodidaktičnih priporočil za 

področje izvajanja: »Učitelj izbere za vsak razred program pesmi in besedil, katerih število je 

odvisno od njihove dolžine in težavnostne stopnje. Pri njihovem izboru upošteva različne 

izvedbene možnosti ter s tem zagotovi pestrost in spodbudi otrokovo radovednost. Program 

naj zajema enoglasne pesmi, različne spremljave z inštrumenti, ki jih izvajajo učenci ali učitelj, 

ter povezave z gibanjem in plesom. Temeljna metoda je imitacija. V 3. razredu se uporablja 

tudi simbolni slikovni zapis. V vseh evropskih deželah se uporablja notacija že od prvega 

razreda osnovne šole.« (Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena 

vzgoja, 2004, str. 27) Področje glasbenorazvojnih dosežkov »… sistematizira glasbene 

sposobnosti, spretnosti in druga znanja, ki so značilna za posamezna glasbenorazvojna 

obdobja« (prav tam, str. 28). Pojasnjen je bil tudi obseg ur za predmet v vsakem triletju. Ob 
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koncu specialnodidaktičnih priporočil so bile navedene oblike preverjanja in ocenjevanja. 

Ocenjevanje glasbenih dosežkov naj bi potekalo tako, da učitelj »… v skupini sprotno preverja 

glasbeni razvoj posameznih učencev skozi predvidene dejavnosti pevskega in 

instrumentalnega izvajanja, aktivnega poslušanja in ustvarjalnosti« (prav tam, str. 38). 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 2011 so v petem poglavju zapisana didaktična 

priporočila, katerih namen je »… predstaviti nekatere paradigme sodobne didaktike glasbe, 

izpostaviti razvojno primerne pristope k učenju in poučevanju glasbe v posameznih vzgojno-

izobraževalnih obdobjih, opredeliti učenčeve zmožnosti v povezavi z izbiro ustreznih metod, 

oblik in vsebin dela, konkretno nakazati možnosti za medpredmetno povezovanje in 

vključevanje sodobne tehnologije v pouk« (Učni načrt. Program osnovna šola. Glasbena 

vzgoja, 2011, str. 5). Priporočila v tem učnem načrtu so precej bolj kompleksna kot tista v 

predhodnem (1998) in posegajo na več področij glasbene vzgoje. Didaktična priporočila 

(2011) obsegajo več podpoglavij, v katerih so opredeljeni različni vidiki pouka glasbene 

vzgoje: uresničevanje ciljev glasbene vzgoje; individualizacija in diferenciacija; 

medpredmetne povezave; preverjanje in ocenjevanje znanja; informacijska tehnologija; 

domače naloge. Najprej so podana priporočila za uresničevanje ciljev predmeta, pri čemer je 

poudarjeno celostno, dejavno in ustvarjalno načrtovanje in izvajanje glasbenega pouka, ki 

poteka skozi dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja. Pojasnjena je vloga učitelja v 

vzgojno-izobraževalnem procesu in izpostavljena njegova avtonomnost. Sledijo didaktična 

priporočila za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej za področja: petje, ritmična 

izreka in ritmizacija besedil, igranje na glasbila, glasbenodidaktične igre,68 ustvarjanje, 

poslušanje, glasbeni jezik ter predlagani tematski sklopi za vsak razred posebej.  

Priporočila za individualizacijo in diferenciacijo obravnavajo notranjo diferenciacijo ter 

specifične skupine in posameznike (nadarjene učence, učence z učnimi težavami, učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učence tujce), ki jim je treba prilagajati 

segmente glasbenega pouka. 

V priporočilih za medpredmetne povezave sta najprej izpostavljeni dve interdisciplinarni 

temi: spoznavanje in uporaba sodobne tehnologije ter skrb za zdravo počutje in primerno 

zvočno okolje. Zatem so navedene medpredmetne povezave glasbene vzgoje na ravni 

                                                      
68

 Didaktična priporočila za področje glasbenodidaktičnih iger so prisotna le za prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje. 
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procesov in ciljev učenja ter na ravni vsebin in pojmov za vsako vzgojno-izobraževalno 

obdobje posebej. 

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja so podana priporočila tako za preverjanje, ki je 

kompleksno in sprotno, kot tudi za ocenjevanje, ki predstavlja vrednotenje doseganja ciljev 

in standardov glasbenih dejavnosti ter razumevanje in uporabo glasbenih pojmov. Glasbeni 

posluh ni predmet ocenjevanja. Pojasnjen je tudi pomen kriterijev. Kot primer je v 

priporočilih navedenih nekaj oblik in načinov preverjanja in ocenjevanja znanja, spretnosti in 

sposobnosti. 

Didaktična priporočila za informacijsko tehnologijo so zapisana za vsako vzgojno-

izobraževalno obdobje posebej, saj imajo učenci v vsakem obdobju več izkušenj.  

Zadnja didaktična priporočila so namenjena domačim nalogam, ki morajo biti načrtovane 

tako, da jih lahko samostojno in uspešno opravi vsak učenec. Ko dajemo naloge, moramo 

zagotoviti enake možnosti za vse učence, sploh če so naloge povezane z dostopnostjo do 

sodobne tehnologije. Tudi s pomočjo domačih nalog je treba vsakemu učencu omogočiti, da 

optimalno razvija individualno glasbeno zmožnost (prav tam). 

Povzetek 

Od leta 1948, ko so se navodila oziroma didaktična priporočila prvikrat pojavila v učnem 

načrtu za glasbeni pouk, lahko sledimo različnim zapisom, ki so predvsem odsev 

glasbenodidaktične znanosti in potreb v praksi.  

Vsem navodilom oziroma didaktičnim priporočilom v učnih načrtih za glasbeni pouk od 

leta 1948 je skupno, da so bila podana za posamezna področja glasbenega pouka, ki naj bi 

se uresničevala po posameznem učnem načrtu. Navodila, ki so izpostavljala uresničevanje 

učnih vsebin glasbenega pouka, so bila prisotna v učnih načrtih za glasbeni pouk iz leta 

1948 in 1983. Vsi ostali učni načrti v navodilih izpostavljajo tudi medpredmetno 

povezovanje, ocenjevanje, individualizacijo idr.  

Za razliko od ostalih, je bilo navodilih učnega načrta iz leta 1959 navedeno priporočeno 

gradivo za poslušanje in priporočene pesmi za petje za razredno in predmetno stopnjo. 

Učni načrt iz leta 1966 je v navodilih opredelil pomembna in občutljiva področja 

glasbenega pouka, ki so aktualna tudi danes (učiteljeva avtonomija, medpredmetno 
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povezovanje, individualizacija, ocenjevanje). Navodila tega učnega načrta nedvomno 

presegajo okvire tedanjega glasbenega pouka in so naprednejša od tistih iz leta 1983. 

Pomembna področja glasbene vzgoje je izpostavljal v splošnih navodilih tudi učni načrt iz 

leta 1973: domače naloge, ocenjevanje, medpredmetno povezovanje, glasbeno nadarjeni 

učenci. 

Učna načrta iz leta 1998 in 2011 vsebujeta didaktična priporočila za uresničevanje 

posameznih glasbenih dejavnosti (izvajanje, ustvarjanje, poslušanje), za medpredmetne 

povezave ter za preverjanje in ocenjevanje znanja. Učni načrt za glasbeno vzgojo iz leta 

2011, ki je didaktična priporočila zelo poglobil in razširil, izpostavlja še področja 

individualizacije in diferenciacije, informacijske tehnologije ter domačih nalog. 

 

5.6.1.5  Opredelitev standardov znanja 

Standardi znanja so se prvikrat pojavili v učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1998. So 

nepogrešljiv del sodobnega učnega načrta ter učitelju predstavljajo vodilo in ga hkrati 

zavezujejo.   

Učni načrt za glasbeno vzgojo (1998) je v petem poglavju predstavil katalog znanja, v 

katerem so bili zapisani temeljni standardi znanja po posameznih razredih za glasbene 

sposobnosti, spretnosti in drugo znanje ter temeljni in minimalni standardi znanja ob 

zaključku triletja. Ti standardi znanja so bili vsi preverljivi. Navajamo temeljne in minimalne 

standarde znanja ob zaključku prvega triletja. 

 »Učenci znajo: 

- v skupini ali individualno zapeti izbor (okoli trideset) ljudskih in umetnih pesmi skladno s 

svojimi individualnimi sposobnostmi in v različnih izvedbah (enoglasno ali ob 

instrumentalni spremljavi); 

- ritmična besedila (izštevanke, reke, uganke, otroško poezijo); 

- posnemati melodične in ritmične motive skladno s svojimi individualnimi sposobnostmi; 

- spremljati pesmi in igrati krajše skladbe za otroška glasbila;  

- prepoznajo poslušane skladbe ter inštrumente ali zasedbe po zvočni barvi; 

- razlikovati zvočne barve glasbil in pevskih glasov; 

- razlikovati zvoke, tone in tišino; 
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- razlikovati pojme glasno – tiho, hitro – počasi ter višje in nižje tone; 

- poimenovati melodijo in vsebine, kot so koračnica, uspavanka, nagajivka, izštevanka in 

glasbena pravljica; 

- razlikovati delo skladateljev in izvajalcev: pevci, zbor, zborovodja, orkester, dirigent; 

- pojem skladba in se orientirati v elementarnih simboličnih zapisih« (Učni načrt: program 

osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja, 1998, str. 47). 

V prvi in tretji alineji zapisa je mogoče opaziti upoštevanje načela individualizacije in 

diferenciacije. Med standardi znanja za drugo triletje tega načela ni bilo več mogoče 

zaslediti, čeprav so tudi v drugem triletju učenci, ki svojih glasbenih potencialov kljub trudu 

ne morejo razviti enako dobro kot večina njihovih vrstnikov.  

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 2011 so zapisani standardi znanja za vsako 

vzgojno-izobraževalno obdobje posebej. Odebeljeno so označeni minimalni standardi znanja. 

Učenec je obravnavan individualno, saj je obseg standardov prilagojen njegovim 

individualnim sposobnostim. Kot primer navajamo zapis standardov znanja za prvo triletje.  

1. razred 2. razred 3. razred 

Učenec:  
• poje repertoar ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi,  
• zna enakomerno izrekati ritmična besedila,  
• posnema ritmične in melodične vzorce,  
• igra na glasbila preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce,  
• pri izvajanju upošteva elemente interpretacije,  
• ustvari preproste spremljave in melodične motive z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi 

in Orffovimi glasbili,  
• ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave v likovni, besedni in gibalni komunikaciji,  
• razvija občutljivost za glasbene oblikovne celote pri petju, igranju in poslušanju,  
• sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin,  
• razvija glasbeno mišljenje in analitično zaznava odnose v lastnostih tona kot glasnejši – tišji, 

višji – nižji, daljši – krajši,  
• doživljajsko in zbrano posluša krajše glasbene vsebine,  
• v svoje petje uvaja elemente zdravega petja,  
• razvija občutljivost za zdravo zvočno okolje,  
• razume in uporablja glasbene pojme,  
• se vključuje v glasbene dejavnosti v šolskem in zunajšolskem okolju. 

 

Vir: Učni načrt. Program osnovna šola. Glasbena vzgoja, 2011, str. 12 

Pri zapisu standardov znanja opozarjamo na kritiko, da naj bi bili nekateri standardi 

objektivno nepreverljivi (ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave v likovni, besedni 

in gibalni komunikaciji, razvija občutljivost za glasbene oblikovne celote pri petju, igranju in 
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poslušanju, doživljajsko in zbrano posluša krajše glasbene vsebine, razvija občutljivost za 

zdravo zvočno okolje). Štefanc (2012) težavo vidi v tem, da »…tovrstnih ciljev ni mogoče tako 

objektivizirati, da bi lahko zagotovili njihovo veljavno ocenjevanje…« (str. 29), dvomljivi pa 

naj bi bili tudi z vzgojnega stališča. Ob tem je nujno izpostaviti specifiko poučevanja in učenja 

glasbene vzgoje kot umetnostnega predmeta, ki se uresničuje skozi dejavnosti izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja, katere vplivajo na čustveno-motivacijsko, socialno, telesno-gibalno 

in spoznavno področje posameznikovega razvoja. Temu primerno je treba zavzeti celostni 

pristop ocenjevanja, »… ki povezuje ocenjevalne postopke s procesom glasbenega učenja na 

čustveno-motivacijskem, socialnem, telesno-gibalnem in spoznavnem področju, /…/ in 

omogoča avtentične načine in oblike preverjanja in ocenjevanja« (Sicherl-Kafol idr., 2014, 

str. 35). 

 

Povzetek 

Standardi znanja so del učnih načrtov za glasbeno vzgojo iz leta 1998 in 2011. V prvem 

(1998) so bili zapisani posebej za posamezne razrede in posebej za posamezna vzgojno-

izobraževalna obdobja. Navedeni so bili tako temeljni kot minimalni standardi znanja. V 

posodobljenem učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) pa so standardi znanja navedeni 

le za posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja.  

Zapis standardov znanja v učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1998 se razlikuje od 

tistega v učnem načrtu iz leta 2011 predvsem, kar se tiče naravnanosti standardov. 

Standardi znanja za glasbeni pouk iz leta 1998 so veliko bolj vezani na same učne vsebine 

kot tisti iz leta 2011. Standarde znanja iz obstoječega učnega načrta odlikuje predvsem 

vseživljenjska naravnanost in upoštevanje potreb današnjega časa, kot sta, denimo, 

uporaba sodobne tehnologije in zdravo zvočno okolje. 

 

5.6.1.6  Prisotnost glasbenih dejavnosti 

V »predreformnih« učnih načrtih za glasbeni pouk je bila prisotna le ena dejavnost, tj. petje, 

kar se je odražalo že v samem poimenovanju predmeta. Iz petja naj bi izhajale tudi vse 

izkušnje, ki so podlaga za oblikovanje glasbenih znanj. 
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Od učnega načrta za glasbeno vzgojo leta 1959 naprej naj bi bile pri pouku prisotne vse tri 

glasbene dejavnosti (izvajanje, poslušanje in ustvarjanje), vendar zapisi v učnih načrtih (1962, 

1966) in izsledki raziskav (Črčinovič Rozman, 1997, Sicherl-Kafol, 1997) kažejo, da temu ni 

bilo tako še pri uresničevanju učnega načrta za glasbeno vzgojo iz leta 1983. V navodilih 

učnega načrta za glasbeni pouk iz leta 1959 je bilo zapisano, da mora biti središče glasbene 

vzgoje petje. Nič drugače ni bilo zapisano v navodilih iz leta 1966: »Poseben poudarek je na 

petju pesmi, nanj pa navezujemo druge oblike glasbenovzgojnega dela, ki z njimi prebujamo 

učenčeve glasbene dispozicije.« (Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo, 1966, str. 68) V 

učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1973 je bil eden od splošnih ciljev predmeta: 

»Navajajo se na različne glasbene dejavnosti (ustvarjanje, izvajanje in poslušanje) tako na 

vokalnem kakor na instrumentalnem področju.« (Osnovna šola. Vsebina vzgojno 

izobraževalnega dela, 1973, str. 185) Prav tak cilj je bilo mogoče zaslediti tudi v učnem načrtu 

za glasbeno vzgojo iz leta 1983, le da se zapis »navajajo se na« zamenja z zapisom »se 

vključujejo v« (Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole, 1983).  

Zadnja dva učna načrta za glasbeno vzgojo (1998, 2011) izhajata iz glasbenih dejavnosti, saj 

so operativni cilji bodisi za posamezne razrede (1998) bodisi za posamezna vzgojno-

izobraževalna obdobja (2011) zapisani za glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja. Na te glasbene dejavnosti so vezani tudi standardi znanja v obeh učnih načrtih. 

Povzetek 

Do leta 1959 je bilo v učnih načrtih za glasbeni pouk od glasbenih dejavnosti zastopano le 

petje. Poznejši učni načrti za glasbeni pouk (do leta 1973) so sicer poudarjali, da naj bi bile 

pri glasbenem pouku prisotne vse glasbene dejavnosti, vendar so prizadevanja ostajala na 

deklarativni ravni. Učni načrt iz leta 1983 predstavlja pomemben premik v smeri 

uresničevanja glasbenega pouka skozi glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja, saj so glasbene dejavnosti del glasbenih vsebin. 

Spremembo glede zastopanosti glasbenih dejavnosti v učnem načrtu predstavljata učna 

načrta za glasbeno vzgojo iz let 1998 in 2011, saj izpostavljata dejavnostno naravnan pouk 

glasbene vzgoje. Glasbene dejavnosti niso omenjene zgolj v splošnih ciljih, temveč 

opredeljujejo operativne cilje. Ti so namreč zapisani za področje izvajanja, ustvarjanja in 
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poslušanja. 

  

5.6.1.7  Ostali elementi učnega načrta 

V analiziranih učnih načrtih so se pojavljali posamezni elementi, ki jih obravnavamo zaradi 

njihove pomembnosti za področje glasbenega pouka. 

a) Pevski zbor 

»Zborno petje« se je prvič pojavilo v učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1959. Njegova 

vsebina je imela značaj navodil. Napisano je bilo, da naj bi imela vsaka osnovna šola tri 

pevske zbore: otroškega, mladinskega in mladinskega višjih razredov. Prav tako je bilo 

določeno glede izbire učencev pri pevskem zboru in tedenske učne obveznosti za pevski zbor 

(Predmetnik in učni načrt za osnovne šole, 1966). Omeniti velja še, da je bilo sicer zborovsko 

petje v učnem načrtu iz 1962 prisotno, ni bilo pa tudi del predmetnika.    

Zborovsko petje je bilo tudi del učnega načrta za glasbeni pouk iz leta 1966. Zanj sta na vsaki 

popolni osnovni šoli določena dva zbora (otroški in mladinski) in ne več trije kot v učnem 

načrtu za glasbeni pouk iz leta 1962. Podana so bila priporočila za vključevanje učencev v 

pevski zbor in določene tedenske učne obveznosti za zbor. Nakazane so bile spodbude za 

ustanovitev instrumentalnih skupin in drugih glasbenih krožkov (Predmetnik in učni načrt za 

osnovno šolo, 1966). 

Zborovskemu petju, ki ga je predmetnik uvrščal med druge za šolo obvezne vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, je bilo v učnem načrtu za glasbeno vzgojo (1973) namenjenega 

precej več prostora kot v prejšnjih dveh (1959, 1966). Prvikrat so bili za zborovsko petje 

navedeni cilji. Število zborov na šoli se je ponovno povečalo na tri (enoglasni otroški, 

dvoglasni mlajši mladinski in triglasni mladinski). Zapisana so bila podrobna navodila o 

organizaciji zborovske dejavnosti (tedensko število ur, število vključenih v posamezni zbor, 

organizacija na velikih in manjših šolah idr.). Glasbeno vzgojo naj bi dopolnjevale tudi manjše 

vokalne skupine, instrumentalne skupine in glasbeni krožki. 

V učnem načrtu iz leta 1983 je bilo zborovsko petje ena od interesnih dejavnosti. Za 

zborovsko petje so bili v učnem načrtu za glasbeno vzgojo (1983) navedeni cilji, opisane so 

bile kategorije zborov, ki naj bi delovali na šoli, predpisana je bila tedenska urna obveznost in 
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priporočeno je bilo število pevcev za posamezni zbor. Opaziti je, da noben element 

osnovnošolskega zborovskega petja ni bil prepuščen naključju. Omenjene so bile tudi druge 

oblike interesnih dejavnosti z glasbenega področja: manjše vokalne skupine, instrumentalne 

skupine, integrirane oblike glasbenih skupin z drugimi umetnostnimi področji (plesnim, 

literarnim, gledališkim, filmskim). 

Od leta 1998 zborovsko petje ni več del učnega načrta za glasbeno vzgojo. Interesna 

dejavnost ima svoj učni načrt, ki tako kot učni načrti za ostala predmetna področja, vsebuje 

splošne cilje, operativne cilje in vsebine, specialnodidaktična priporočila in temeljne 

standarde znanja (Učni načrt: Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. 

Pevski zbor, 2002). 

Povzetek 

V učnih načrtih za glasbeni pouk od leta 1959 do leta 1983 je bilo prisotno tudi zborovsko 

petje kot ena izmed pomembnih dopolnitev glasbenega pouka. Navadno je bilo 

opredeljeno, koliko pevskih zborov naj bi bilo na šoli, katere učence naj bi se vključevalo v 

pevski zbor in tedenska urna obveznost. Cilji za zborovsko petje so bili navedeni le v učnih 

načrtih za glasbeno vzgojo iz leta 1973 in 1983. Zborovsko petje je bilo leta 1973 vključeno 

v predmetnik. Pevski zbori so bili v preteklem obdobju in so še danes za šole pomembni 

tudi zaradi svoje reprezentativne vloge.  

 

b) Opredelitev predmeta 

Opredelitev predmeta je del sodobnih učnih načrtov za glasbeno vzgojo iz leta 1998 in 2011. 

Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) opredeli glasbo z različnih vidikov. Gledano globalno je 

glasba kulturni fenomen in človekova potreba. Je tudi »… oblika komunikacije, ki vpliva na 

občutja, misli in delovanje …«. »Sodobna glasbena vzgoja izhaja iz glasbe kot umetnosti in 

glasbenopedagoške znanosti. Umetnost jo opredeljuje kot glasbeno produkcijo 

(ustvarjalnost), reprodukcijo (poustvarjalnost) in recepcijo (ustvarjalno sprejemanje).« (Učni 

načrt. Program osnovna šola. Glasbena vzgoja, 2011, str. 4) Izpostavljeni so procesi 

glasbenega učenja in poučevanja skozi glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja, ki vplivajo na razvoj glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanja. Poudarjen je 
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pomen interdisciplinarne povezave glasbe z drugimi področji. Pri glasbeni vzgoji učenci 

pridobivajo osnovne izkušnje za aktivno in selektivno poslušanje glasbe. S svojimi različnimi 

možnostmi za izvajanje in ustvarjanje glasba motivira za vseživljenjsko izobraževanje. Glasba 

v šoli tudi dopolnjuje šolsko življenje, tako v kulturnem kot socialnem smislu.  

V navedenem kontekstu je glasbeno vzgojo opredeljeval tudi predhodni učni načrt za 

glasbeno vzgojo (1998). 

 

Povzetek analize osnovnošolskih učnih načrtov 

Učni načrti so osrednji šolski dokumenti, ki so pod vplivom znanstvene, družbene, 

politične, ekonomske stvarnosti podvrženi nenehnemu spreminjanju. Področje glasbenega 

pouka je bilo od leta 1944 naprej dolgo zapostavljeno, kar se je kazalo predvsem v tem, da 

so se učni načrti za glasbeni pouk pogosto in nepremišljeno spreminjali. Na ravni izvajanja 

glasbenega pouka se je ta zapostavljenost odražala predvsem v opuščanju ur oziroma v 

zamenjavi glasbenega pouka z drugimi predmeti, kar je omenjal tudi Potočnik v svojem 

prispevku v Grlici leta 1958/59. 

Na podlagi vnaprej postavljenih kriterijev, ki so vključevali: število ur predmeta, 

opredelitev ciljev, opredelitev vsebin, opredelitev navodil oziroma didaktičnih priporočil, 

prisotnost glasbenih dejavnosti ter analize standardov znanj in ostalih elementov učnega 

načrta (pevski zbor in opredelitev predmeta), smo analizirali devet učnih načrtov. 

Analiza predmetnikov za osnovnošolski glasbeni pouk (1944, 1946, 1948, 1959, 1966, 

1973, 1983, 1998) je pokazala, da je bilo v preteklosti namenjenih glasbenemu pouku v 

prvih dveh razredih osnovne šole manj ur kot v drugih dveh razredih, kar je posledica 

obravnave glasbenih znanj v 3. in 4. razredu osnovne šole. Do sprememb je prišlo z uvedbo 

devetletne osnovne šole, ko so razredom prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

namenili največji obseg ur glasbenega pouka, ki se je v drugih dveh vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih nato zmanjševal. 

Vsi učni načrti za glasbeni pouki so bili do reforme osnovne šole (1958) naravnani izrazito 

učno-vsebinsko. Predmet se je imenoval petje, kar je tudi opredeljevalo edino dejavnost, 

ki je bila vključena v učni proces. Od učnega načrta iz leta 1959 naprej je bilo uresničevanje 
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vseh učnih načrtov za glasbeni pouk vezano na dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja, a je to ostajalo zgolj pri zapisu, saj je bilo v učnem načrtu hkrati navedeno, naj 

se vse glasbene dejavnosti uresničujejo skozi petje. Premik v smeri dejavnostnega 

glasbenega pouka je predstavljal učni načrt iz leta 1983, ki je izpostavljal glasbene 

dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja ter medpredmetne povezave glasbene 

vzgoje. Ena od kritik tega učnega načrta je bilo vprašanje usposobljenosti učiteljskega 

kadra za poučevanje po tako kompleksnem načrtu (Ivanuš Grmek, 1999). Področje 

glasbene vzgoje je ponovno prevetril učni načrt iz leta 1998, ki sovpada z začetkom 

uvajanja devetletne osnovne šole. Zaradi specifične organizacije vzgojno-izobraževalnega 

procesa se je spremenila tudi konceptualna zasnova učnega načrta za glasbeno vzgojo, ki 

je bila vezana na vzgojno-izobraževalna obdobja (triletja) in ne več na posamezne razrede. 

Ob tem moramo opozoriti na drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki predstavlja fazo 

med razrednim in predmetnim poukom. V drugem triletju lahko poučuje razredni učitelj ali 

profesor glasbe, kar se velikokrat izrodi v zapolnjevanje delovne obveznosti tako enega kot 

drugega profila, neodvisno od njegovih kompetenc.  

Do leta 1998 so bili v vseh učnih načrtih za glasbeni pouk, z izjemo začasnega učnega 

načrta iz leta 1944, zapisani smotri. Splošni in operativni cilji so se pojavili v učnem načrtu 

za glasbeno vzgojo v devetletni osnovni šoli (1998) in so tudi del obstoječega učnega 

načrta (2011). Smotri v »predreformnih« učnih načrtih za petje so bili izrazito vezani na 

učno snov. Učni načrti od leta 1959 naprej ciljno opredeljujejo področja razvoja glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in znanja. Ciljna opredelitev glasbenih dejavnosti izvajanja, 

ustvarjanja in poslušanja se je prvikrat pojavila v učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 

1973 in je tudi del vseh poznejših učnih načrtov. Izrazito dejavnostno sta ciljno opredeljena 

učna načrta za glasbeno vzgojo v devetletni osnovni šoli (1998 in 2011). 

Za učne načrte za petje do leta 1948, z izjemo prvega (1944), sta značilna predvsem 

vsebinska preobsežnost in zgodnje uvajanje glasbenih znanj. Učni načrt za glasbeni pouk iz 

leta 1959 je bil v prvih treh razredih osnovan na ritmični in melodični vzgoji, v četrtem 

razredu pa je predpostavljal uvajanje glasbenih znanj. Bil je členjen po razredih. Vsebine 

učnih načrtov za glasbeni pouk iz let 1966 in 1973 so bile razdeljene na tri vzgojno-

izobraževalna obdobja. Učne vsebine so bile prikazane znotraj področij glasbene vzgoje 
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(pevska, ritmična, melodična vzgoja, poslušanje glasbe idr.). Učni načrt za glasbeno vzgojo 

iz leta 1983 je bil ponovno členjen na razrede. Zanj je bilo značilno, da so se vsebine 

povezovale z glasbenimi dejavnostmi izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Izstopala je 

njegova medpredmetna zasnovanost, v skladu s katero je bila glasbena vzgoja povezana z 

drugimi predmetnimi področji. Učna načrta za glasbeno vzgojo iz let 1998 in 2011 sta 

razdeljena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Pri obeh so vsebine zapisane skupaj z 

operativnimi cilji predmeta. Vsebine so tematskoinformativne (1998 in 2011) in 

glasbenoumetniške (1998). 

Navodila oziroma pojasnila ali priporočila so prisotna v vseh učnih načrtih od leta 1948 

naprej. Podana so za posamezna področja glasbenega pouka, ki naj bi se uresničevala po 

posameznem učnem načrtu. Navodila, ki so izpostavljala le uresničevanje učnih vsebin, so 

bila del učnih načrtov za glasbeni pouk iz let 1948 in 1983. Ostali učni načrti izpostavljajo 

tudi druga področja, vezana na uresničevanje glasbenega pouka: medpredmetno 

povezovanje, individualizacijo, ocenjevanje idr. 

V »predreformnih« učnih načrtih je bilo od glasbenih dejavnosti prisotno le petje. Učni 

načrt za glasbeni pouk iz leta 1959 je sicer poudarjal prisotnost glasbenih dejavnosti 

izvajanja, ustvarjanja in poslušanja pri pouku, vendar je ostalo le pri prizadevanjih. Enako 

je veljalo tudi za učna načrta iz leta 1966 in 1973. Premik v smeri zastopanosti glasbenih 

dejavnosti v učnem načrtu predstavlja učni načrt za glasbeno vzgojo iz leta 1983, v sklopu 

katerega so bile glasbene dejavnosti vpletene v učno vsebino. V učnih načrtih za 

devetletno osnovno šolo (1998 in 2011) je izpostavljen dejavnostno naravnan pouk 

glasbene vzgoje. Glasbene dejavnosti v zadnjih dveh učnih načrtih namreč opredeljujejo 

operativne cilje. 

Standardi znanja so del učnih načrtov za glasbeno vzgojo iz let 1998 in 2011. Navedeni so 

posebej za posamezne razrede (1998) in vzgojno-izobraževalna obdobja (1998, 2011). 

Prisotni so tako temeljni kot minimalni standardi znanja. 

Zborovsko petje je bilo del učnih načrtov za glasbeni pouk od leta 1959 do 1983. V učnih 

načrtih so bili določeni: število pevskih zborov na šoli, vključevanje učencev v pevski zbor 
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in tedenski obseg ur. Od leta 1973 je bilo zborovsko petje vključeno v predmetnik.  

Opredelitev predmeta je del učnih načrtov za glasbeno vzgojo v devetletni osnovni šoli 

(1998 in 2011). Učna načrta glasbo opredeljujeta z različnih vidikov, na primer kot kulturni 

fenomen, obliko komunikacije idr. 

 

5.6.2 ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA PODROČJE GLASBE NA UČITELJIŠČU V TOLMINU 

V tem podpoglavju analiziramo učne načrte za področje glasbe na učiteljišču, tj. učne načrte 

za glasbeni pouk, metodiko glasbenega pouka, instrumentalni pouk in zborovsko petje. 

Predstavljamo tudi učni načrt specializacija zborovodstva.  

Po pregledu arhivskega gradiva smo prišli do zaključka, da so obstajali zvezni učni načrti za 

učiteljišča na območju celotne Jugoslavije. V raziskavi smo analizirali učna načrta iz leta 1945 

in 1949. Ob tem ostaja odprto vprašanje, koliko zveznih učnih načrtov za učiteljišča je 

dejansko izšlo. Ob pregledu obstoječih virov in literature ni bilo razvidno, ali je Ljudska 

republika Slovenija v prvih povojnih letih imela predpisane republiške učne načrte za 

učiteljišča, tako kot npr. Hrvaška69. V dokumentu »Spremembe k učnemu načrtu za 

gimnazije« za šolsko leto 1946/47 je bil predstavljen tudi predmetnik za učiteljišča. Predmetu 

»petje in glasba« je bilo v prvih dveh letnikih namenjeno po 2 uri, v drugih dveh letnikih pa le 

po 1 uro tedensko. Za šolsko leto 1946/1947 je bil decembra 1946 sestanek profesorjev 

ljubljanskega, mariborskega in tolminskega učiteljišča, kjer so bili prisotni tudi zastopniki 

Ministrstva za prosveto. Obravnavali so učne načrte in predmetnik. Po daljši razpravi so 

sprejeli predlog predmetnika, ki je področje glasbe razdelil v tri predmetna področja, in sicer: 

petje, glasbeni pouk in zborovsko petje (Zapisnik o sestanku profesorjev ljubljanskega, 

mariborskega in tolminskega učiteljišča).  

Kdo je učiteljiščem predpisoval predmetnik in učni načrt, je razvidno iz 32. člena pravil 

Učiteljišča Tolmin. Zapisano je bilo sledeče:  

»Pouk se izvaja po predmetniku in učnem načrtu. 

                                                      
69

 Učni načrt za učiteljišča LR Hrvatske (Nastavni plan i program za učiteljsku školu) iz leta 1952, je bil predpisan 

s strani Sveta za prosveto, znanost in kulturo LR Hrvatske. Predmetnik učnemu predmetu pouk glasbe namenja v 

prvih treh letih tri ure tedensko, v četrtem letniku dve, v petem letniku pa se glasbe ni poučevalo (Nastavni plan i 

program za učiteljsku školu, 1952). 
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Predmetnik in učni načrt izdela učiteljski zbor upoštevajoč pri tem minimalni obseg snovi za 

poedine predmete, ki ga predpiše Svet za šolstvo LRS« (Pravila Učiteljišča Tolmin, 1962). 

Analizirali smo tudi »Učni načrt za učiteljišče, veljaven od šolskega leta 1955/56 dalje« in 

»Učni načrt za učiteljišče« iz leta 1959, ki se nahajata v vezani obliki. Oba je predpisal Svet za 

šolstvo LRS. Kot posamezni dokumenti se v tehničnih enotah fonda PANG 376 hranijo tudi 

učni načrti za področje glasbe iz let 1946, 1947 in 1951. 

Učni načrt »Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije« za 

šolsko leto 1945/46 je bil napisan za petletno učiteljišče, čeprav se je le-to sredi šolskega leta 

preoblikovalo v štiriletno. Ta učni načrt je potrebno obravnavati podobno kot tistega za 

osnovno šolo iz leta 1944. Bil je prvi po drugi svetovni vojni. O njem ne moremo razpravljati 

o vsebinski primernosti ali pomanjkljivosti, saj je predstavljal neke vrste temelj za gradnjo 

vseh poznejših učnih načrtov za glasbeni pouk na učiteljiščih. 

Nastavni plan i program za učiteljske škole iz leta 1949 se od predhodnega (1945) razlikuje 

predvsem po razporeditvi vsebin. 

Učni načrt za učiteljišča (ljubljansko, mariborsko in tolminsko) v LR Sloveniji, 1946, ki je 

vključeval tudi učni načrt za glasbeni pouk, je bil se sestavljen na podlagi treh dokumentov: 

Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije za šolsko leto 

1945/46; učni načrt za gimnazije v LRS za šolsko leto 1945/46 in učni načrt za gimnazije v LRS 

za šolsko leto 1946/4770 (Pripombe k učnemu načrtu za učiteljišča v LR Sloveniji. Priloga k 

zapisniku o sestanku profesorjev ljubljanskega, mariborskega in tolminskega učiteljišča). Učni 

načrt za učiteljišča (1946) je bil sestavljen po razredih in ne po predmetih. 

Učni načrt za področje glasbe na učiteljišču iz leta1947 je prevod učnega načrta Nastavni 

plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije iz leta 1945, zato ga nismo 

vključili v analizo. 

                                                      
70

 Učni načrt za gimnazije v LRS za šolsko leto 1946/47 je pravzaprav predstavljal spremembe k učnemu načrtu 

za gimnazije v šolskem letu 1946/47. Področje glasbenega pouka ni bilo spremenjeno, zato je zanj v veljavi 

ostajal gimnazijski učni načrt iz leta 1945/46, napisan za nižjo in višjo gimnazijo (Spremembe k učnemu načrtu 

za gimnazije, 1946). 
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Učna načrta za področje glasbe na učiteljišču iz leta 1951 in 1955 sta bila zapisana enako, le 

da je imel učni načrt iz leta 1955 dodana še navodila. Analiza temelji na učnem načrtu za 

predmetno področje glasbe iz leta 1951, ker je bil prvi od obeh.  

Učni načrt za področje glasbe na učiteljišču iz leta 1959 je (Učni načrt za učiteljišče, 1959) 

znotraj glasbene teorije, igranja na instrumente in zborovskega petja vključeval tudi glasbene 

dejavnosti, ki jih je vključeval že osnovnošolski učni načrt iz leta 1959 (poslušanje, igranje na 

Orffov instrumentarij)71 V tem pogledu se je bistveno razlikoval od predhodnih. Zanj je bila 

značilna še metodična usmeritev zadnjih dveh letnikov in drugačna razporeditev vsebin od 

tiste v predhodnem učnem načrtu.  

Iz nabora predhodno opisanih dokumentov, tj. zveznih učnih načrtov za učiteljišča in 

slovenskih učnih načrtov za učiteljišča, v nadaljevanju analiziramo dele petih učnih načrtov: 

Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije, 1945, Nastavni 

plan i program za učiteljske škole, 1949, Pripombe k učnemu načrtu za učiteljišča v LR 

Sloveniji, 1946, Učni načrt glasba, 1951, Učni načrt za učiteljišče, 1959. Analizo smo opravili 

na podlagi naslednjih meril: letno število ur predmeta (tu so v analizo vključeni vsi 

pridobljeni predmetniki), opredelitev učnih ciljev, opredelitev učnih vsebin. 

5.6.2.1  Tedensko število ur predmeta 

Predmetnik za učiteljišča se je precej spreminjal. V zveznih učnih načrtih je bil za celotno 

področje glasbe zapisan tedenski obseg, medtem ko se je v učnih načrtih, izdanih s strani 

sveta za šolstvo LR Slovenije, področje glasbe delilo na glasbeni pouk in instrumentalni 

pouk72, zato je bil v predmetniku naveden tedenski obseg ur za vsako glasbeno področje 

posebej. Ob tem je potrebno opozoriti še na zborovsko petje, ki sicer ni bilo del 

predmetnika, a je iz učnih načrtov za področje glasbe za učiteljišča razvidno, da mu je bilo 

                                                      
71

 Nekoliko nenavadno je, da se učiteljišče kot izobraževalna ustanova za učiteljski kader ni aktivneje vključilo v 

posodobitve posameznih predmetov na učiteljišču. To bi namreč pomenilo, da bi se dijake boljše pripravljalo na 

reformirano osnovno šolo in spremenjene učne načrte. Na tem mestu je kritika namenjena predvsem učnemu 

načrtu za učiteljišča iz leta 1955, ki je bil enak tistemu iz leta 1951. 
72

 Predmet glasbeni pouk označuje vsa različna poimenovanja predmeta v dostopnih učnih načrtih za učiteljišča. 

Tako je bil predmet glasbeni pouk sprva poimenovan kot petje (1946, 1947), kasneje nauk o glasbi (1951, 1959) 

in glasbeni pouk (1955). Opozoriti velja na nedoslednost piscev predmetnikov in učnih načrtov za učiteljišča, saj 

se ime predmeta, zapisano v predmetniku, večkrat razlikuje od imena predmeta v učnem načrtu (npr. v učnem 

načrtu iz leta 1955 je predmet poimenovan kot glasbeni pouk, v predmetniku pa še vedno kot petje). 

Instrumentalni pouk je bil v vseh učnih načrtih poimenovan enako. 
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namenjeno v vsakem od štirih oziroma petih letnikov po dve uri na teden in je bilo obvezno 

za vse dijake. 

V nadaljevanju je predstavljeno tedensko število ur za področje glasbe na Učiteljišču v 

Tolminu. Vključeni so vsi pridobljeni predmetniki. 

Tabela 3: Tedensko število ur za področje glasbe (glasbeni pouk – GP in instrumentalni pouk 

– IP) na Učiteljišču v Tolminu (učni načrti za področje glasbe na učiteljišču iz let 

1945, 1949, 1946, 1947, 1951, 1955, 1959) 

 1. letnik 

GP           IP 

2. letnik 

GP           IP 

3. letnik 

GP           IP 

4. letnik 

GP           IP 

5. letnik 

GP           IP 

1945 2 2 1 1 1 

1949 3 2 2 2 / 

1946 2 1 2 1 1 1 2 1 / / 

1947 2 1 2 1 2 / 2 / / / 

1951* 2  2  2  2  2  

1955 2 1 2 1 2 1 2 2** 1 3** 

1959 2 1 2 1 2 1 2 / 2 / 

 
* Za leto 1951 je iz pregledanega gradiva prisoten le učni načrt za učiteljišča, ne pa tudi predmetnik. V učnem 

načrtu je pri instrumentalnem pouku zapisano, da »…ostane kot do sedaj« (Učni načrt, glasba, 1951, str. 3). Ker 

natančnega podatka o predhodnem predmetniku in učnem načrtu v pregledani dokumentaciji ni, podatek za 

tedenski urni obseg instrumentalnega pouka na učiteljiščih za leto 1951 izpuščamo. 

** V predmetniku za učiteljišče (1955) je zapisano, da v 4. in 5. letniku dijaki lahko namesto instrumentalnega 

pouka poljubno izbirajo med telesno vzgojo, kulturno prosvetno dejavnostjo, tehniko, gospodarstvom in 

gospodinjstvom (Učni načrt za učiteljišče, 1955). 

Iz Tabele 3 je razvidno, da je bil tedenski obseg ur, namenjenih predmetom glasbenega 

področja, v vseh obravnavanih predmetnikih kontinuirano skozi vsa leta študija od 2 do 3 

ure. Nekoliko več ur je bilo namenjeno predmetom glasbenega področja v predmetniku za 

učiteljišča iz leta 1959 in v učnem načrtu za učiteljišča iz leta 1951. S pomočjo predmetnika iz 

leta 1959 lahko ugotovimo, da je bilo v prvih treh letnikih področju glasbe namenjeno 9 % 

vseh ur. Področje glasbe (glasbeni pouk in instrumentalni pouk) je bilo eno izmed 14-tih 

predmetov. Ugotovimo lahko tudi, da je bilo glasbenemu pouku v vseh obravnavanih 

predmetnikih namenjeno približno enako tedensko število ur, eno uro manj sta mu 
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namenjala le predmetnik iz leta 1946 in 1955. Instrumentalnemu pouku je bila v prvih dveh 

oziroma treh letnikih vselej namenjena ena ura tedensko. Izjema sta bila le zadnja dva 

predmetnika (1955, 1959), ko je instrumentalni pouk v 4. in 5. letniku dobil mesto izbirnega 

predmeta,73 in prvi izmed obravnavanih slovenskih predmetnikov (1946), ki je 

instrumentalnemu pouku namenjal eno uro tedensko v vseh letnikih. 

5.6.2.2  Opredelitev učnih ciljev 

Cilje oziroma smotre, v rabi tedanjega izrazoslovja, smo obravnavali za področje glasbe in 

področje metodike glasbenega pouka, ki je bila del splošne metodike in ji je predmetnik za 

učiteljišča namenjal ure v zadnjih dveh letnikih šolanja. Glasbeno področje instrumentalnega 

pouka v učnih načrtih ni bilo ciljno opredeljeno. Po merilu za opredelitev učnih ciljev smo 

analizirali najprej metodiko glasbenega pouka, zatem pa ločeno še področje glasbe. Posebej 

smo analizirali dva zvezna učna načrta (1945, 1949) in posebej ostale tri slovenske (1946, 

1951 in 1959). 

 Cilji metodike glasbenega pouka 

Metodika glasbenega pouka v učnem načrtu Nastavni plan za učiteljske škole Federativne 

narodne republike Jugoslavije iz leta 1945 je bila del predmeta »metodika in šolsko delo«. 

Njena naloga, ki jo lahko razumemo tudi kot cilj, je bila razvijanje melodičnega posluha in 

glasa, glasbenega spomina, ritmičnega posluha, sposobnost za solo petje in zborovsko petje 

in razvijanje domoljubnih in socialnih čustev (Nastavni plan za učiteljske škole Federativne 

narodne republike Jugoslavije, 1945). V učnem načrtu Nastavni plan i program za učiteljske 

škole iz leta 1949 ciljev za metodiko glasbenega pouka ni bilo navedenih. 

Učni načrt za učiteljišča (ljubljansko, mariborsko in tolminsko) v LR Sloveniji (1946) ni 

vseboval zapisa o metodiki glasbenega pouka. Metodika glasbenega pouka v učnem načrtu iz 

leta 1951 je predstavljala prevod zapisa metodike glasbenega pouka iz učnega načrta 

Nastavni plan i program za učiteljske škole (1949), torej ciljev ni bilo navedenih (Učni načrt za 

                                                      
73

 V predmetnik iz leta 1959 instrumentalni pouk za 4. in 5. letnik sicer ni vključen, vendar ga učni načrt (1959) 

predvideva kot neobveznega (zapisane so vsebine predmeta). Zapis na koncu učnega načrta za področje glasbe 

namreč pojasnjuje, da je instrumentalni pouk tudi v zadnjih dveh letnikih priporočljiv »…za vse dijake, ki so v 

prvih treh letnikih pokazali lep napredek, predvsem pa za vse tiste, ki se specializirajo v zborovodstvu« (Učni 

načrt za učiteljišče, 1959, str. 178). 
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učiteljišče, metodika, 1951). V Učnem načrtu za učiteljišča iz leta 1959 metodika glasbenega 

pouka ni bila več del predmeta metodika, pač pa je postala del glasbenega pouka v 4. in 5. 

letniku. Ciljna opredelitev področja metodike glasbenega pouka ni bila prisotna (Učni načrt 

za učiteljišča, 1959). 

 Cilji področja glasbe 

V zveznem učnem načrtu za področje glasbe na učiteljiščih (1945) so pisci načrta sicer 

predvideli cilj in značaj pouka glasbe, vendar zapis tej oznaki ni ustrezal. V prvem odstavku je 

bila izpostavljena opredelitev predmeta (pomembnost glasbe za človeško življenje), zatem je 

sledil zapis o pomembnosti poznavanja pesmi iz domače in tuje glasbene zakladnice 

(Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije, 1945). Zvezni 

učni načrt za glasbeni pouk na učiteljiščih iz leta 1949 je za razliko od predhodnega (1945) 

vseboval splošne cilje. Ti so bili:  

– usposabljanje dijakov, da lahko uspešno poučujejo petje v osnovnih in sedemletnih 

šolah; 

–  da lahko uspešno razvijajo glasbeno kulturo naroda; 

– da se s spoznavanjem glasbene kulture naših narodov in s kratkim zgodovinskim 

pregledom glasbenega ustvarjanja, s poudarkom na slovanskih narodih, pri dijakih 

razvijajo estetski, socialni in patriotski občutki (Nastavni plan i program za učiteljske 

škole, 1949, str. 130) 

Učni načrt za področje glasbe na učiteljiščih iz leta 1946 (Pripombe k učnemu načrtu za 

učiteljišča v LR Sloveniji) ni imel zapisanih ciljev. V učnem načrtu za področje glasbe na 

učiteljiščih iz leta 1951 pa sta na začetku navedena dva cilja glasbene izobrazbe na 

učiteljišču: 

– »nuditi bodočim pedagogom na osnovnih šolah zaokroženo teoretično in praktično 

glasbeno znanje, ki je potrebno za uspešno izvajanje glasbenega pouka na teh šolah; 

– dati temeljno praktično podlago za njihovo bodoče posvetovalno ali tudi aktivno 

sodelovanje pri ljudskoprosvetnem glasbenem delu izven šole, predvsem onemu, ki je 

v zvezi z vzgojo mladine.« (Učni načrt glasba, 1951, str. 1) 
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V tem učnem načrtu zasledimo na začetku vsebinskega dela glasbenega področja 

zborovskega petja ciljno opredelitev le-tega: »Usposobiti učitelje za kulturno prosvetno 

delo.« (prav tam, str. 3) 

»Učni načrt za glasbeno vzgojo na učiteljišču« iz leta 1959 (Učni načrt za učiteljišče, 1959, str. 

167) je v uvodu predstavil smotre, od katerih sta bila prvi in tretji enaka tistim iz učnega 

načrta za glasbo iz leta 1951, drugi pa je bil zapisan na novo: prispevati k estetski vzgoji, 

splošni kulturi in izobrazbi bodočih učiteljev. V primerjavi s predhodnima je bil bolj splošen, 

predvsem pa ni izhajal iz poklicne usmeritve, ampak iz posameznika. Dodatno je bil zapisan 

še en cilj, in sicer pri glasbenem področju instrumentalnega pouka: »Smoter 

instrumentalnega pouka na učiteljišču je nuditi dijakom osnove za preigravanje pesemskega 

gradiva, potrebnega pri razrednem glasbenem pouku na osnovni šoli in za morebitno delo z 

zborom.« (prav tam, str. 177) 

Povzetek 

Ciljna opredelitev metodike glasbenega pouka je bila prisotna le v učnem načrtu Nastavni 

plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije iz leta 1945. Ostali učni 

načrti za metodiko petja smotrov niso izpostavili. 

Smotri za področje glasbe so bili navedeni v treh učnih načrtih za področje glasbe na 

Učiteljišču Tolmin: Nastavni plan i program za učiteljske škole iz leta 1949, Učni načrt 

glasba (1951), Učni načrt za učiteljišča (1959). Ciljno najožje je bil usmerjen učni načrt za 

področje petja iz leta 1951, saj je izhajal le iz poklicne usmeritve dijakov. Učna načrta za 

področje glasbe iz let 1949 in 1959 pa sta vsebovala po en cilj oziroma smoter, ki izhaja iz 

posameznika in ni vezan na njegovo poklicno usmeritev. 

Iz primerjave zapisa smotrov v osnovnošolskih učnih načrtih za glasbeni pouk in učnih 

načrtih za področje glasbe na učiteljiščih lahko zaključimo, da so bili osnovnošolski smotri 

bolj ustrezno zapisani, več jih je bilo, predvsem pa so bili od leta 1946 del vsakega učnega 

načrta za glasbeni pouk. 
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5.6.2.3  Opredelitev učnih vsebin 

V nadaljevanju analiziramo vsebinski program metodike glasbenega pouka, vsebino 

glasbenega pouka, vsebino instrumentalnega pouka in vsebino zborovskega petja. Nekaj 

besed namenjamo tudi vsebini programa za zborovodstvo, ki je predstavljalo specializacijo in 

se je izvajalo v 2., 3. in 4. letniku učiteljišča. 

 Vsebina metodike glasbenega pouka 

V učnem načrtu Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije 

iz leta 1945 naj bi se dijaki pri metodiki glasbenega pouka spoznali s: programom poučevanja 

petja v osnovni šoli in ga analizirali; s slušnimi in glasovnimi lastnostmi otrok in temu 

primernim izborom pesmi; z metodičnim postopkom za učenje pesmi in za petje po notah. 

Zapis vsebine metodike pevskega pouka v učnem načrtu Nastavni plan i program za 

učiteljske škole iz leta 1949 se od predhodnega iz leta 1945 ni bistveno razlikoval. Obseg 

vsebine in vsebina sama sta ostala enaka. 

Zapis vsebine za metodiko glasbenega pouka v Učnem načrtu metodika iz leta 1951 je bil 

enak prevodu zapisa za predmetno področje »metodika nastave pevanja« v učnem načrtu 

Nastavni plan in program za učiteljske škole iz leta 1949.  

 Vsebina glasbenega pouka 

Glasbeni pouk v učnem načrtu Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne 

republike Jugoslavije iz leta 1945 je bil v 1. razredu osnovan na dveh vsebinah: branje not v 

»F« ključu in nauk o harmoniji. Pomembno vlogo je imela domača naloga, ki naj bi jo učitelj 

pregledoval doma in na ta način prihranil veliko časa. 

Za 2. razred je bilo predvideno nadaljevanje nauka o harmoniji (osnovni pojmi o modulaciji in 

kontrapunktu, homofonija, polifonija in glasbene oblike) in pregled glasbene zgodovine do 

18. stoletja. 

Tretji razred naj bi bil v celoti namenjen splošni glasbeni zgodovini 19. stoletja in razvoju 

glasbe različnih slovanskih narodov (Rusov, Poljakov, Bolgarov, Jugoslovanov). 

V 4. razredu se je izpostavljala obravnava vsebin glasbenega pouka v osnovni šoli. Pozornost 

naj bi namenjali izboru primernega pesemskega gradiva za poučevanje in sami metodiki 
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poučevanja petja (Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike 

Jugoslavije, 1945).  

Učni načrt Nastavni plan i program za učiteljske škole iz leta 1949 se je od predhodno 

obravnavanega (1945) precej razlikoval po razporeditvi vsebin. Veliko več časa je bilo namreč 

namenjenega glasbeni teoriji in bistveno manj glasbeni zgodovini. Pri pouku glasbe v 1. 

razredu naj bi dijaki razvijali glas, posluh in ritem, delali vaje za dihanje in obvladali intonacijo 

v durovi lestvici z do štirimi predznaki (višaji, nižaji). Delali naj bi tudi ritmične, melodične in 

ritmično-melodične vaje in ritmizirali besedilo. Teorija je obsegala značilnosti tona, vrste 

glasbe, vokalne in instrumentalne sestave, vrste instrumentov, ritem, note in pavze, 

podaljševanje not in pavz, vrste taktov (dvočetrtinski, tričetrtinski in štiričetrtinski), 

poudarek, sinkopo, imena tonov, ključ G in F, klaviaturo, tetrakord, lestvico, durovo lestvico, 

C-dur, predznake, intervale v durovi lestvici, akord, najpomembnejše oznake za tempo in 

dinamiko, znak za ponavljanje idr. 

V 2. razredu je bilo predvideno širjenje obsega snovi. Dijaki naj bi obvladali intonacijo v 

naravni in harmonični molovi lestvici z do štirimi predznaki, branje notnega zapisa ljudskih 

melodij v molu, analizo triglasnih pesmi. Predvidene so bile ritmične, melodične in ritmično-

melodične vaje, vaje za dihanje in ritmizacija besedila. Za glasbeno teorijo je bilo določeno, 

da se spoznava dvojne predznake, molovo lestvico (naravno in harmonično), konsonantne in 

disonantne intervale, kanon, okrase v ljudskih pesmih idr. 

V 3. razredu je bilo izpostavljeno: branje notnega zapisa ljudskih in partizanskih melodij, 

ritmične, melodične in ritmično-melodične vaje, vaje za dihanje, ritmizacija besedil, 

dirigiranje. Teoretično naj bi dijaki spoznali osnove harmonije, septimakord, kadenco, pojem 

modulacije, homofonijo in polifonijo, motiv, periodo, dvodelne in tridelne pesmi idr. 

Četrti razred se je po vsebinski plati precej razlikoval od prvih treh. Poudarjeno je bilo branje 

notnega zapisa ljudskih in partizanskih pesmi, primernih za osnovno šolo ter dirigiranje 

pionirskim in šolskim zborom. Teorija je obsegala didaktiko in metodiko petja v osnovni šoli s 

praktičnim delom v vadnici74. Dijaki naj bi spoznali tudi zborovsko literaturo, primerno za 

pionirske zbore. Šest ur v 4. razredu je bilo namenjeno spoznavanju glasbene zgodovine od 

samih začetkov glasbe do 19. stoletja.   

                                                      
74

 Vadnica je bila tista osnovna šola, s katero je sodelovalo posamezno učiteljišče. Tam so se izvajale vse 

hospitacije, praktični nastopi idr. (Objave, 1958) 
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Čeprav je bil učni načrt za učiteljišče (1946) narejen tudi na podlagi učnega načrta Nastavni 

plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije iz leta 1945, mu je le malo 

sledil. Kot primer navajamo zapis za 1. razred učiteljišča:  

A. Teoretični del:  

Uvod v glasbeno teorijo. Nekaj splošnih pojmov o glasbi in tonu. 

Ritmika in metrika: Spoznavanje osnovnih ritmičnih oblik in nadaljevanje. 

Metodika: Poznavanje dur sistema. 

Dinamika: Nekaj najobičajnejših izrazov za naraščanje, pojemanje, poudarjanje in moč tonov. 

Tempo: Najobičajnejši izrazi za hitrost, pospeševanje in pojemanje hitrosti. 

Ostalo: Okrajšave, fraziranje. 

B. Praktični del 

a) Vsa obravnava teoretične snovi naj sloni na praktični uporabi. Petje partizanskih, ljudskih 

pesmi in pesmi drugih slovanskih avtorjev. 

b) Ritmične, melodične in ritmično melodične vaje ter razni diktati. Vaja v transponiranju. 

Petje dur lestvic, intervalov itd. 

Opomba: Učenci naj si pridobijo v 1. razredu toliko znanja in glasbene teorije, da lahko 

odpojejo (prima vista) vsako lahko (ritmično) melodijo v durovi lestvici (Pripombe k učnemu 

načrtu za učiteljišča v LR Sloveniji, 1946).  

Za petje v 2. razredu je bilo določeno, naj se nadaljuje in zaključi poglavja o ritmiki in metriki. 

Dijaki naj bi poznali mol sistem in ostale lestvice in nadaljevali s spoznavanjem izrazov za 

moč tonov, naraščanje, pojemanje in poudarjanje tonov, hitrost, pospeševanje, pojemanje 

hitrosti. Spoznali naj bi metronom, okrajšave, fraziranje in okraske. Za praktični del je veljalo 

enako kot za 1. razred, le petje dur lestvic se je zamenjalo z molom. 

Za razliko od učnega načrta Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike 

Jugoslavije iz leta 1945, je slovenski učni načrt za glasbeni pouk na učiteljiščih (1946) v 3. 

razredu namenjal zgodovini razvoja glasbe do 16. stoletja le bežen pregled. V ospredju so bili 

še vedno glasbenoteoretični pojmi, ki naj bi se v 3. razredu predvsem utrjevali. Praktični del 

je obsegal analizo notnega gradiva za mladinski, mešani in moški zbor ter dirigiranje. 

V 4. razredu je bilo predvideno ponavljanje in utrjevanje glasbene teorije, obravnavanje 

fiziologije in fonetike, spoznavanje zgodovinskega razvoja glasbe od 17. do 20. stoletja, 

glasbenih slogov in instrumentov. Predstavilo naj bi se tudi pomembnejše predstavnike 
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raznih zgodovinsko-umetnostnih obdobij s področja glasbe. Za praktični del so bile določene 

hospitacije, branje notnih zapisov, petje pesmi in dirigiranje (Pripombe k učnemu načrtu za 

učiteljišča v LR Sloveniji, 1946). 

Iz predhodno opravljene vsebinske analize učnega načrta Nastavni plan za učiteljske škole 

Federativne narodne republike Jugoslavije iz leta 1945 za petje (1945) in navedbe zapisa za 

področje glasbe na učiteljiščih v LR Sloveniji za šolsko leto 1946/47 je razvidno, da se je 

zvezni učni načrt (1945) le delno implementiral v slovenski učni načrt za področje glasbe na 

učiteljiščih (1946). Slovenski učni načrt je bil vsebinsko obsežnejši, več je bilo 

glasbenoteoretičnih vsebin in utrjevanja le-teh.  

Vsebine v Učnem načrtu glasba iz leta 1951 so v 1. letniku75 obsegale: vrste glasbe, vokalni in 

instrumentalni sestavi, vrste instrumentov, note in pavze, ritem, podaljševalni znaki, 

taktovski načini, sinkope, osnovni toni, klaviatura, celi toni, polton, tetrakord, lestvice in 

stopnje, kvintni krog durovih lestvic navzgor in navzdol, intervali v durovih lestvicah, 

transponiranje, trozvoki v durovi lestvici, tonalna pripadnost, tempo, dinamika idr. Praktično 

naj bi dijaki obvladali »g« ključ, intonacijo (predvsem v C-duru) do štirih predznakov, »prima 

vista« petje narodnih melodij v duru, ritmične, melodične in ritmično-melodične vaje, analizo 

trozvokov v triglasnih pesmih idr. 

Teoretična snov za 2. letnik je predstavljala nadgradnjo snovi iz 1. letnika. Dijaki naj bi se učili 

o sestavljenih taktovskih načinih, nepravilni delitvi not, o tonih v »F« ključu, o kvintnem 

krogu molovih lestvic, o intervalih v molu, obračanju intervalov, o transponiranju, trozvokih 

in njihovih obratih v molu, o tonalni pripadnosti in okraskih v ljudski pesmi. Praktične vsebine 

so obsegale: intonacije v molu do štirih predznakov in v »F« ključu, »prima vista« petje 

ljudskih pesmi v molu. Druge vsebine so ostale enake kot v 1. letniku. 

Za 3. letnik se je od teoretičnih vsebin predvidevalo obravnavo stare in narodne lestvice, 

kromatično lestvico, osnove harmonije, kadenco, pojem modulacije, pojem homofonije in 

polifonije, osnove oblikoslovja (motiv, polstavek, stavek, perioda, dvodelna pesemska 

oblika), oblike glasbenih del (rondo, suita, sonata, simfonija, oratorij, opera itd.). Dijaki naj bi 

spoznali tudi glasbeno zgodovino do konca 18. stoletja. Praktični del je vključeval učenje 

                                                      
75

 Terminologijo prilagajamo obravnavanim učnim načrtom, zato od tega mesta dalje govorimo o letnikih in ne 

več o razredih. Pomensko se v našem primeru izraza razred in letnik ne razlikujeta. 
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intonacije v duru in molu do štirih predznakov, analizo triglasnih in štiriglasnih pesmi, 

harmonizacijo ljudskih melodij z uporabo pridobljenega znanja. 

Četrti letnik nauka o glasbi je bil namenjen metodiki petja za osnovne šole, ki je vključevala 

tudi učne pripomočke, hospitacije in nastope ter glasbeno zgodovino od 19. stoletja dalje. 

Praktično naj bi dijaki ponavljali in utrjevali predhodno pridobljena znanja in veščine. 

Učni načrt za peti letnik je dajal poudarek hospitiranju in nastopom z diskusijo. Prisotno je 

bilo tudi zapisovanje melodij ter harmonizacija in priredbe pesmi. 

Ta učni načrt je bil za prve štiri letnike sestavljen z vidika učitelja v razredu, v petem letniku 

pa se je upošteval tudi vidik učiteljevega dela na terenu (Učni načrt glasba, 1951). 

Učni načrt za področje glasbenega pouka na učiteljišču iz leta 1959 (Učni načrt za učiteljišče, 

1959) je bil do 3. letnika vsebinsko precej podoben tistemu iz leta 1951. Večina vsebin je 

ostala enakih, nekatere so bile dodane na novo, druge pa »prenesene« iz višjega letnika. 

Četrti in peti letnik sta bila vsebinsko popolnoma spremenjena.  

V 1. letniku glasbenega pouka (1959) so se vsebinam iz učnega načrta za glasbo (1951) 

pridružile povečini nove, npr. uporaba Orffovega instrumentarija v zvezi z ritmizacijo 

besedila in melodijo; analiza vokalnih in lažjih instrumentalnih skladb (ritmična, melodična, 

oblikovna, harmonska, analiza besedila in interpretacijskih sredstev), osnove lepega petja 

(pevska higiena, pevsko dihanje, nastavek idr.), dirigiranje (pomen kretenj, vzmah, zaključni 

znak itd.). Vsebina »osnovni pojmi glasbenega oblikoslovja« (motiv, polstavek, stavek, 

perioda, enodelna, dvodelna in tridelna pesemska oblika), ki je bila v Učnem načrtu glasba 

(1951) načrtovana za 3. letnik, naj bi se po novem učnem načrtu (1959) obravnavala v 1. 

letniku. Kot priporočilo je bilo zapisano, da naj se vse teoretično in pesemsko gradivo 

obravnava z vidika osnovnošolske glasbene metodike. 

Vsebinsko se učni načrt za 2. letnik nauka o glasbi (1959) ni bistveno razlikoval od Učnega 

načrta glasba iz leta 1951. Večina vsebin je ostala enakih, nekatere so bile dodane na novo 

(vrste glasbe; pregled pevskih glasov in glasbil, vokalnih in instrumentalnih sestavov; 

nadaljevanje oblikoslovja z upoštevanjem še sestavljene pesemske oblike: menuet, scherzo; 

petje enoglasnih, dvoglasnih in triglasnih otroških in mladinskih pesmi pesmi; pravilno 

dirigiranje; postopek za učenje pesmi). Od vsebin, ki so bile v Učnem načrtu glasba (1951) za 

glasbeni pouk zapisane za 3. letnik, sta bili v učnem načrtu za 2. letnik iz leta 1959 navedeni 

le dve obliki glasbenih del: variacije in rondo. 
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Teoretične vsebine 3. letnika glasbenega pouka (1959) so ostale enake. Na novo se je v 

program uvedel le pregled zgodovinskega razvoja svetovne glasbe do danes. Praktične 

vsebine iz Učnega načrta glasba (1951) za 3. letnik so docela izginile. Kot novost v zvezi z 

obravnavo glasbenozgodovinske snovi se je pojavilo »… uvajanje v poslušanje in dojemanje 

glasbe različnih slogovnih obdobij.« (Učni načrt za učiteljišče, 1959, str. 172) Dijaki naj bi ob 

praktičnih primerih (na klavirju, gramofonu, magnetofonu) primerjali značilne skladbe raznih 

stilov, ugotavljali razlike in izpeljali zaključke. 

V učnem načrtu za 4. letnik glasbenega pouka (Učni načrt za učiteljišče, 1959) so bile vsebine 

povsem druge kot v Učnem načrtu glasba iz leta 1951. Te so bile: pregled razvoja slovenske 

glasbe; najznačilnejši skladatelji ostalih jugoslovanskih glasbenih kultur in v povezavi s tem 

osnove glasbene folklore (predvsem značilnosti posameznih folklornih področij); didaktika in 

metodika osnovnošolskega glasbenega pouka, predvsem v prvih treh razredih; hospitacije in 

nastopi (prav tam). 

Peti letnik glasbenega pouka (Učni načrt za učiteljišče, 1959) je bil namenjen metodiki. 

Vsebine so se navezovale na osnovnošolski glasbeni pouk od 4. do 6. razreda. Dijaki naj bi 

dobili napotke za organizacijo in delo s šolskim pevskim zborom, seznanili naj bi se s 

pomembnejšimi metodami, učnimi pripomočki in literaturo. Prav tako so bile predvidene 

hospitacije in opravljanje nastopov ter poglabljanje in utrjevanje gradiva, ki se ga je 

uporabljalo pri osnovnošolskem glasbenem pouku (Učni načrt za učiteljišče, 1959). 

 Vsebina instrumentalnega pouka 

V učnem načrtu Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije 

iz leta 1945 je bilo za glasbeno področje instrumentalnega pouka zapisano le, da naj bi se 

dijaki učili igranja na enega izmed instrumentov, in sicer od 1. letnika dalje, če bi bilo to 

mogoče (Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije, 1945). 

Učni načrt Nastavni plan i program za učiteljske škole iz leta 1949 je za glasbeno področje 

instrumentalnega pouka vseboval bistveno bolj natančen opis vsebine kot predhodni (1945). 

Zapisano je bilo, naj bi učenci glede na materialne možnosti in lastni interes igrali klavir, 

violino ali harmoniko. Za klavir je bilo predvideno učenje po Beyer-ju in Šoli za klavir, v 

četrtem razredu pa po Divernoy-u (opus 176) ali Černi-ju. V prvem in drugem razredu naj bi 

igrali znotraj ene oktave (durove in molove lestvice), v tretjem in četrtem pa znotraj dveh 
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oktav. Igrali naj bi enoglasne otroške pesmi (1. razred), dvoglasne pesmi (2. razred) in lažje 

kompozicije klasičnih avtorjev (3. in 4. razred). Na enak način je bilo opisano še igranje na 

violino in harmoniko (Nastavni plan i program za učiteljske škole, 1949), vendar teh dveh 

zapisov ne obravnavamo, ker se je na učiteljišču v Tolminu od začetka petdesetih let dalje 

uveljavilo le igranje na klavir.  

Področje instrumentalnega pouka v učnem načrtu za učiteljišča iz leta 1946 je vključevalo 

zapis za klavir in violino. Pri učenju klavirja naj bi si v 1. razredu pomagali z Beyer-jem, s 

Krstić-em, z Mayer-jem in drugimi. Delali naj bi prstne vaje, preigravali lestvice in akorde. 

Igrali naj bi partizanske in ljudske pesmi, primerne za poučevanje petja v osnovnih šolah ter 

lažje klavirske skladbe domačih, slovanskih in tujih avtorjev. Pouk naj bi bil individualen, 

vsakemu učencu pa namenjeno 20 minut tedensko. V 2. razredu naj bi se nadaljevalo po 

klavirski šoli Mirca Sancin (20 tehničnih vaj) ali Kohler op. 242 ali Loschhorn op. 192 ali 186. 

Igranje na klavir v 3. razredu naj bi se navezovalo na snov iz prejšnjega razreda, igral naj bi se 

tudi Divernoy, op. 176 ali Lemoine, op. 37. Dijaki v tretjem letniku bi morali biti usposobljeni 

za spremljavo mladinskih pesmi in telovadne nastope. Za 4. razred je bilo predvideno 

nadaljevanje snovi iz 3. razreda. Pri igranju na klavir naj bi se uporabljal Bertinijev op. 100, 

Loschhornov op. 190, Clementijev op. 36 idr. (Pripombe k učnemu načrtu za učiteljišča v LR 

Sloveniji, 1946). 

V učnem načrtu za glasbeno področje instrumentalnega pouka na učiteljiščih iz leta 1951 

vsebina ni bila opisana. Zapisano je bilo le, da »instrumentalni pouk ostane kot do sedaj« 

(Učni načrt glasba, 1951). 

Glasbeno področje instrumentalnega pouka (Učni načrt za učiteljišče, 1959) je bilo v 

primerjavi z vsemi prejšnjimi bolj osmišljeno. Podane vsebine so učno snov za instrumentalni 

pouk konkretizirale. Na ta način je učni načrt za glasbeno področje instrumentalnega pouka 

profesorjem, ki so poučevali klavirsko igro na učiteljiščih, nudil oporo, hkrati pa je zanje 

postal zavezujoč. 

Instrumentalni pouk za klavir se je od 1. do 3. letnika snovno postopno širil. Dijaki naj bi v 1. 

letniku začeli z vajami na petih tonih (legato, legatissimo, staccato), v 2. letniku nadaljevali z 

durovimi in molovimi lestvicami v obsegu ene oktave (tonični trozvok, razloženo in sozvočno, 

najprej posamezno, potem skupaj), ki naj bi jih v 3. letniku razširili na obseg dveh oktav 
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(durov in molov trozvok s prestavi). Osnovno gradivo za učenje igranja na klavir je bilo v 

prvih dveh letnikih Beyer, op. 101 ali katera druga klavirska šola za začetnike (Zuschneid, 

Matz, Vaulin, Magdalenič). Za 3. letnik igranja na klavir je bil predviden Duvernoy, op. 176. 

Učenje po tem gradivu je bilo v 1. letniku primerljivo z igranjem najlažjih slovenskih ljudskih 

in otroških pesmi v obsegu petih tonov, v 2. letniku z igranjem slovenskih ljudskih in otroških 

pesmi enoglasno in dvoglasno ter lažjih klavirskih skladb, predvsem domačih skladateljev, v 

3. letniku pa z igranjem preprostih enoglasnih pesmi z improvizirano spremljavo ter 

dvoglasnih in triglasnih vokalnih skladb jugoslovanskih in tujih skladateljev. Igranje teh 

skladb naj bi bilo namenjeno tudi za telovadne in dramske nastope. Dijaki, ki so bili 

nadpovprečno nadarjeni, naj bi imeli možnost instrumentalnega pouka dvakrat tedensko od 

15 do 30 minut. Zanje je program lahko vključeval prilagoditve v smislu širjenja obsega in 

zahtevnosti glasbenih vsebin. Priporočeno je bilo, naj bi ti dijaki nadaljevali z 

instrumentalnim poukom tudi v 3. in 4. letniku, ko je bil le-ta neobvezen. Enako je veljalo za 

vse tiste dijake, ki bi se odločili za specializacijo iz zborovodstva. 

 Vsebina zborovskega petja 

V učnem načrtu Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije 

iz leta 1945 zborovsko petje ni bilo omenjeno. Krajši zapis o glasbenem področju 

zborovskega petja smo zasledili v učnem načrtu Nastavni plan i program za učiteljske škole iz 

leta 1949. Navedeno je bilo, da naj bi se zborovsko petje izvajalo dve uri tedensko izven 

predmetnika in naj bi bilo obvezno za vse dijake, tudi tiste s slabo razvitim posluhom. Dijaki 

naj bi spoznali zborovske priredbe ljudskih in partizanskih pesmi, pesmi izgradnje domovine 

ter umetne pesmi domačih in slovanskih narodov. Navajalo naj bi se jih na delo z zborom, 

predvsem z vajami v dirigiranju (Nastavni plan i program za učiteljske škole, 1949). 

Učni načrt za učiteljišča iz leta 1946 ni vseboval zapisa o zborovskem petju (Pripombe k 

učnemu načrtu za učiteljišča v LR Sloveniji, 1946). 

V učnem načrtu za glasbeno področje zborovskega petja iz leta 1951 (Učni načrt glasba, 

1951) je bilo zapisano, da je petje v zboru obvezno za vse dijake. Izvajalo naj bi se v skupinah 

60 do 70 dijakov. Obravnavana snov pri zborovodskem odseku je obsegala: pevsko dihanje, 

pevsko tehniko, oblikovanje glasu in tehniko grla, dirigiranje, umetniško oblikovanje ljudske 
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in umetne pesmi, delo z zborom, študij notnega gradiva, spoznavanje literature, sestavljanje 

programov idr. 

Za 1. letnik se je predvidevalo petje enoglasnih in dvoglasnih ljudskih in umetnih pesmi ter 

dvoglasnih kanonov. Petje naj bi bilo omejeno na durove lestvice ter dur in mol trozvoke. 

V 2. letniku se ne bi več pelo enoglasnih pesmi, pač pa dvoglasne in triglasne ter kanone. V 

obseg petja so bile vključene molove lestvice; durovi, molovi ter zmanjšani in zvečani 

trozvoki in njihovi obrati. Enak zapis je predstavljal vsebino 3. letnika. 

Četrti letnik je obsegal dva sklopa: petje (triglasnih in štiriglasnih pesmi, kanonov) in delo z 

zborom (študij dvoglasnih in triglasnih zborov, dirigiranje, sestava programa, potek vaje, 

izbor in opredelitev glasov in glasovnih skupin, dirigiranje različnih taktovskih načinov). Tudi 

v 5. letniku naj bi delo potekalo po enakem programu kot v četrtem, le da bi bilo bolj 

poglobljeno. 

Za vsako učiteljišče je bil predviden reprezentativen zbor, sestavljen iz najboljših pevcev 3. in 

4. letnika, ki naj bi imel naštudiran primeren program za razne nastope. 

Za glasbeno področje zborovskega petja se je v Učnem načrtu za učiteljišče iz leta 1959 

predvidevalo, da naj bi le-to dopolnjevalo glasbeno vzgojo učiteljiščnikov. Vsako učiteljišče 

naj bi imelo vsaj enega, po potrebi pa več pevskih zborov, v katere naj bi bili vključeni vsi 

dijaki. Program zborovskega petja naj bi bil sestavljen tako, da bi vsi dijaki spoznali »…nekaj 

značilnejših ljudskih, partizanskih, delovnih in umetnih pesmi, predvsem iz slovenske, pa tudi 

ostale jugoslovanske zborovske literature« (Učni načrt za učiteljišče, 1959, str. 173). V delo 

naj bi se občasno vključevalo tudi zborovsko gradivo drugih narodov. Profesorji naj bi bili pri 

pevskih vajah posebej pozorni na intonacijo, ritmiko, pevsko tehniko, interpretacijo idr. 

Dijaki naj bi pri pevskih vajah dobili tudi možnost korepetiranja in dirigiranja (prav tam). 

 Vsebina zborovodstva (specializacija) 

Glasbeno področje zborovodstva, namenjenega specializaciji, je bilo prisotno le v Učnem 

načrtu za učiteljišče iz leta 1959. Namen zborovodstva kot neobveznega učnega predmeta je 

bil usposobiti dijake za vodenje in organizacijo pevskih zborov. V 2. letniku naj bi dijaki 

poglabljali teorijo in solfeggio, spoznali naj bi vrste in sestav zborov, pevsko tehniko (dihanje, 

nastavek, zastavek, registri), osnove pevske fonetike ter se seznanili z osnovami 

interpretacije (fraziranje, dinamika, tempo, agogika, artikulacija), tehniko taktiranja in 
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dirigiranja. Praktično naj bi se usposobili za dirigiranje preprostejših pesmi. Spoznali naj bi 

mladinsko zborovsko literaturo in v delo vključevali enoglasne in deloma dvoglasne pesmi. Za 

3. letnik je bilo predvideno poznavanje učnega postopka pri delu z zborom. Dijaki naj bi bili 

zmožni besedne, oblikovne in harmonske analize ter interpretacije in dirigiranja zahtevnejših 

pesmi. Poglabljali naj bi pevsko tehniko, teorijo in solfeggio. Četrti letnik je bil namenjen 

študiju partitur in v zvezi s tem poglabljanju znanja iz prejšnjih letnikov. Stalno naj bi bilo 

prisotno korepetiranje z zborom in dirigiranje. Poleg tega naj bi se dijaki v 4. letniku seznanili 

z organizacijo zbora, tehniko sestave sporeda, spoznavali naj bi zborovsko literaturo. 

Obravnavali naj bi tudi instrumentalne sestave, glede katerih bi dijaki dobili napotke za 

organizacijo in delo z njimi. Med študijem bi moral vsak dijak vsaj enkrat javno dirigirat 

skladbo (Učni načrt za učiteljišče, 1959). 

Povzetek 

Zapis metodike glasbenega pouka za učiteljišča je bil oblikovan prvič po drugi svetovni 

vojni leta 1945 v učnem načrtu Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne 

republike Jugoslavije. Vsi zapisi v obravnavanih učnih načrtih za učiteljišča poznejšega 

nastanka (1949, 1951) se od tega iz leta 1945 bistveno ne razlikujejo v opisu vsebine 

metodike glasbenega pouka. 

Vsebine glasbenega pouka v vseh obravnavanih učnih načrtih za učiteljišča (Nastavni plan 

za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije, 1945, Nastavni plan i 

program za učiteljske škole, 1949, Pripombe k učnemu načrtu za učiteljišča v LR Sloveniji, 

1946, Učni načrt glasba, 1951, Učni načrt za učiteljišče, 1959) so bile izrazito teoretične. 

Nekaj prostora so obravnavani učni načrti za glasbeni pouk namenjali glasbeni zgodovini, 

za zadnje letnike učiteljišč pa so bile načrtovane vsebine iz metodike glasbe. 

Instrumentalni pouk je bil del vseh obravnavanih učnih načrtov za področje glasbe na 

učiteljiščih (Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije, 

1945, Nastavni plan i program za učiteljske škole, 1949, Pripombe k učnemu načrtu za 

učiteljišča v LR Sloveniji, 1946, Učni načrt glasba, 1951, Učni načrt za učiteljišče, 1959). 

Vsebina le-tega se je nanašala na predviden obseg igranja in notno gradivo za vaje. 

Navedene so bile vsebine za klavir in violino, v zveznih učnih načrtih pa tudi za harmoniko. 
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Glasbeno področje zborovskega petja ni bilo del prvih najzgodnejših obravnavanih učnih 

načrtov (1945, 1946). V obravnavanih učnih načrtih poznejšega nastanka (1949, 1951 in 

1959) je vsebina zborovskega petja obsegala priporočen nabor pesmi in ključne elemente 

dela z zborom. Najbolj določeno vsebino, ki je bila členjena po posameznih letnikih, je imel 

učni načrt za glasbeno področje zborovskega petja za učiteljišča iz leta 1951. 

 

5.6.3  ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA PODROČJE GLASBE NA PEDAGOŠKI AKADEMIJI V 

LJUBLJANI, SMER RAZREDNI POUK 

Področje glasbe na Pedagoški akademiji v Ljubljani je bilo razdeljeno na metodiko glasbene 

vzgoje in instrumentalni pouk. Vsako izmed dveh glasbenih področij je imelo svoj učni načrt.  

Arhiv Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani hrani učne načrte za metodiko glasbene 

vzgoje in instrumentalni pouk za leti 1976/1977 in 1979 ter učni načrt za metodiko glasbene 

vzgoje, akreditiran maja 1981. Za instrumentalni pouk sta obstajala učna načrta za klavir in 

harmoniko, vendar v analizo vključujemo le tistega za klavir. Vsi prej omenjeni učni načrti za 

področje glasbe so predmet analize po vnaprej določenih merilih: število ur predmeta, 

opredelitev učnih ciljev, opredelitev učne vsebine. 

5.6.3.1  Število ur predmeta 

Predmetnika za leti 1976/1977 in 1979 sta imela naveden tedenski obseg števila ur 

posameznih študijskih predmetov, medtem ko je predmetnik iz leta 1981, vseboval letni 

obseg števila ur. V Tabeli 4, zaradi boljše preglednosti, uporabljamo oba zapisa (tedenski 

obseg števila ur in v oklepaju letni obseg števila ur).  

Tabela 4: Tedenski (letni) obseg števila ur za metodiko glasbene vzgoje (metodika) in 

instrumentalni pouk (instrument), upoštevajoč predavanja in vaje (Učni načrti in učni 

programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za 

razredni pouk, Predmetnik, 1981) 
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 1. letnik 2. letnik  

metodika instrument metodika instrument 

P V P V P V P V 

1976/1977 / / / 2 (30) 2 (30) 2 (30) / 2 (30) 

1979/1980 / / / 2 (30) 2 (30) 2 (30) / 2 (30) 

1981 2 (30) 2 (30) / 2 (30) / / / 2 (30) 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je bil obseg števila ur metodike glasbene vzgoje in 

instrumentalnega pouka v vseh treh obravnavanih predmetnikih (1976/1977, 1979, 1981) 

enak. V predmetniku iz leta 1981, je bilo izvajanje predavanj in vaj pri metodiki glasbenega 

pouka iz 2. letnika študija prestavljeno v 1. letnik.  

Za primerjavo obsega števila ur metodike glasbenega pouka in instrumentalnega pouka sta 

dostopna še predmetnik za študijsko leto 1973/1974 (Cencič, 2004) in predmetnik za zadnje 

leto višješolskega študija (1986/1987). Razvidno je, da je bil obseg ur za obe glasbeni 

področji enak tako v sedemdesetih letih kot v drugi polovici osemdesetih. 

5.6.3.2  Opredelitev učnih ciljev 

V podpoglavju analiziramo smotre za dve glasbeni področji: metodiko glasbenega pouka in 

instrumentalni pouk. Po pregledu pridobljenega gradiva smo ugotovili, da so se smotri 

glasbenega področja metodika glasbene vzgoje razlikovali le v učnih načrtih za leti 

1976/1977 in 1979 (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, 

Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979). Smotri za metodiko glasbene 

vzgoje v učnem načrtu iz leta 1981 (Učni načrt za metodiko pouka glasbene vzgoje), so bili 

enaki tistim iz učnega načrta za metodiko glasbenega pouka v letu 1979. Osnovo za analizo 

učnih ciljev v tem primeru predstavlja učni načrt Usmerjeno izobraževanje učiteljev za 

razredni pouk (1979), ker je bil napisan prvi izmed obeh. Smotri za glasbeno področje 

instrumentalnega pouka – klavir so bili zapisani v dveh učnih načrtih (1976/1977, 1979) 

enako. Učnega načrta za instrumentalni pouk iz leta 1981 nismo pridobili. 

 Učni cilji za metodiko glasbene vzgoje 

Smotri za metodiko glasbene vzgoje iz učnega načrta Učni načrti in učni programi (Oddelek 

za razredni pouk) za študijsko leto 1976/1977 so se razlikovali od tistih iz učnega načrta 

Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk iz leta1979 predvsem v tem, da so bili 
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usmerjeni v pridobivanje veščin za poučevanje glasbene vzgoje v osnovni šoli. Zapisanih je 

bilo 13 učnih ciljev. Nekaj jih navajamo kot primer: 

»Slušatelji oddelka za razredni pouk: 

– spoznavajo pesemsko gradivo z njegovimi oblikovnimi in snovnimi značilnostmi ter načine 

posredovanja; 

– nauče se uporabljati in igrati na male otroške instrumente; 

– seznanijo se z otroško glasbeno ustvarjalnostjo; 

– spoznajo oblike glasbenih dejavnosti v podaljšanem bivanju in v celodnevni šoli; 

– se seznanjajo z možnostmi in načini povezovanja glasbene vzgoje s tedensko učno-vzgojno 

enoto, oziroma z drugimi predmeti« idr. (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni 

pouk), 1976/1977, str. 65). 

Analiza kaže, da so smotre opredeljevale glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja ter elementi glasbene vzgoje (petje pesmi, poslušanje glasbe, glasovna vzgoja, 

melodična vzgoja, ritmična vzgoja, uvajanje v glasbeno kulturo, spodbujanje otroške 

ustvarjalnosti in učni pripomočki). 

V učnem načrtu za metodiko glasbene vzgoje iz leta 1979 so bili smotri zapisani podobno. 

Nekaj jih je bilo zapisanih povsem enako, npr. »usposabljajo/usposobijo se za oblike ritmične 

vzgoje, za ritmično analizo in opismenjevanje« (Učni načrti in učni programi (Oddelek za 

razredni pouk), 1976/1977, str. 65, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 

1979, str. 54), večina pa nekoliko drugače, vendar pomensko enako, npr. »seznanijo se z 

vokalno in instrumentalno glasbeno literaturo, namenjeno poslušanju, s sposobnostjo 

koncentracije in z oblikami motivacij« (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni 

pouk), 1976/1977, str. 65) oziroma »spoznajo vokalno in instrumentalno glasbeno literaturo 

namenjeno poslušanju na razredni stopnji ter njene oblikovne in snovne vsebine« (Usmerjeno 

izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979, str. 54). Nekaj smotrov je bilo zapisanih 

povsem na novo. Zanimiv je predvsem eden:  

 »pridobijo strokovno in pedagoško izobrazbo, ki jim omogoča, da bodo posredovali glasbeno 

kulturo v smislu širše estetske vzgoje z vsemi značilnimi intelektualnimi, doživljajskimi, 

vrednostnimi in ustvarjalnimi sestavinami« (prav tam). 
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Sicer se je v učnem načrtu za glasbeno področje metodike glasbene vzgoje iz leta 1979 

število zapisanih smotrov povečalo iz trinajstih, v prej obravnavanem učnem načrtu 

(1976/1977), na šestnajst. Zapisa smotrov, opredeljena s posameznimi glagoli, sta se 

razlikovala tudi v glagolskem vidu. Medtem ko so glagoli, s katerimi so bili opredeljeni učni 

cilji v učnem načrtu za glasbeno področje metodike glasbene vzgoje za študijsko leto 

1976/1977, zapisani tako v dovršniku (npr. spoznajo) kot nedovršniku (npr. usposabljajo se), 

pa se v učnem načrtu iz leta 1979 vsi podredijo zapisu v dovršniku (npr. pridobijo, seznanijo 

se idr.). Enako kot v predhodno obravnavanem učnem načrtu za glasbeno področje metodike 

glasbene vzgoje (1976/1977) so bile tudi v učnem načrtu iz leta 1979 v učne cilje vključene 

dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja ter elementi glasbenega pouka (Učni načrti in 

učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za 

razredni pouk, 1979). 

 Učni cilji za instrumentalni pouk – klavir 

Smotri za instrumentalni pouk so bili zapisani v dveh učnih načrtih (Učni načrti in učni 

programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za 

razredni pouk, 1979) enako. Zapisanih je bilo enajst smotrov, od katerih so bili vsi, razen 

dveh, vezani neposredno na usposabljanje študentov za izvajanje glasbene vzgoje na 

razredni stopnji. Nekaj jih navajam kot primer: 

– »študente je treba usposobiti za igranje najlažjih otroških skladbic; 

– pripraviti jih do tega, da bodo znali enostavno pesmico na klavirju spremljati; 

– usposobiti jih, da bodo znali enostavno improvizirati« idr. (Učni načrti in učni programi 

(Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, str. 82, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za 

razredni pouk, 1979, str. 62) 

Iz primera je razvidno, da so bili smotri zapisani za izvajalca instrumentalnega pouka in ne 

neposredno za študente. 

Vsebina dveh smotrov predstavlja usmerjenost v bolj splošno glasbeno izobrazbo, vezano na 

klavir in zbor: 

– »ilustrirati stile z zborovsko in klavirsko literaturo; 

– seznaniti jih je treba z več ali manj znanimi klavirskimi in zborovskimi deli iz svetovne 

literature« (prav tam). 
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Povzetek 

Zapisa smotrov v dveh obravnavanih učnih načrtih za glasbeno področje metodike 

glasbene vzgoje (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, 

Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979) se nista veliko razlikovala. 

Razlike so izhajale predvsem iz obsega števila smotrov in načina njihovega zapisa. V obeh 

primerih so smotre opredeljevale glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja 

ter elementi glasbene vzgoje. 

Zapis smotrov za instrumentalni pouk – klavir (Učni načrti in učni programi (Oddelek za 

razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979) je 

bil podan za učitelje instrumentalnega pouka. Smotri so bili usmerjeni predvsem v 

pridobivanje veščin za poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji osnovne šole. 

 

5.6.3.3  Opredelitev učnih vsebin 

Analizo učnih vsebin opravljamo za dve glasbeni področji: metodiko glasbene vzgoje in 

instrumentalni pouk. Po pregledu učnih načrtov za glasbeno področje metodike glasbene 

vzgoje (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno 

izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979, Učni načrt za metodiko pouka glasbene 

vzgoje, 1981) smo ugotovili, da se opis vsebine predmeta ni razlikoval. Razlikovali pa so se 

elementi glasbene vzgoje, ki so prav tako predstavljali del vsebine predmeta. Učna načrta za 

glasbeno področje instrumentalni pouk – klavir (1976/1977, 1979) sta imela zapis za učno 

vsebino popolnoma enak. 

 Učne vsebine za metodiko glasbene vzgoje 

V vseh treh obravnavanih učnih načrtih za glasbeno področje metodike glasbene vzgoje 

(Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno 

izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979, Učni načrt za metodiko pouka glasbene 

vzgoje, 1981) so bile učne vsebine zapisane enako. Obsegale so naslednje tematske sklope: 

smotri in naloge glasbene vzgoje; zgodovinski pregled glasbene vzgoje v slovenski osnovni 

šoli; glasbene dispozicije; razvoj in oblikovanje sposobnosti; glasbena vzgoja v predšolskem 

obdobju; pomen glasbene vzgoje na razredni stopnji osnovne šole; analiza učnih načrtov za 
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glasbeno vzgojo na razredni stopnji; glasbene aktivnosti v oddelkih podaljšanega bivanja in v 

celodnevni osnovni šoli; vzgoja učencev z manj razvitimi/nerazvitimi glasbenimi 

sposobnostmi; usmerjanje učencev z nadpovprečno razvitimi glasbenimi sposobnostmi idr. 

Vsebina elementov glasbene vzgoje, ki so bili ravno tako del vsebine metodike glasbene 

vzgoje v vseh treh učnih načrtih (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 

1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979, Učni načrt za 

metodiko pouka glasbene vzgoje, 1981) se ni pomembno razlikovala, spreminjalo pa se je 

poimenovanje elementov glasbene vzgoje. Tudi njihovo število ni bilo enako. Za boljši 

pregled elementov glasbene vzgoje v obravnavanih učnih načrtih za metodiko glasbene 

vzgoje (1976/1977, 1979/1980 in 1981), jih predstavljamo v tabeli. 

Tabela 5: Elementi glasbene vzgoje v učnih načrtih za metodiko glasbene vzgoje (Učni načrti 

in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev 

za razredni pouk, 1979, Učni načrt za metodiko pouka glasbene vzgoje, 1981) 

1976/1977 1979/1980 1981 

Petje pesmi Aktivno muziciranje Glasbeno udejstvovanje 

Poslušanje glasbe Poslušanje glasbe Poslušanje glasbe 

Glasovna vzgoja Vzgoja glasbenega estetskega 

oblikovanja 

 

Melodična vzgoja Melodična vzgoja Vzgoja ritma, melodije, 

sozvočij, opismenjevanja Ritmična vzgoja Ritmična vzgoja 

Spodbujanje otroške 

ustvarjalnosti 

Otroška glasbena 

ustvarjalnost 

Glasbena ustvarjalnost 

Uvajanje v glasbeno kulturo Uvajanje v glasbeno kulturo  

Učni pripomočki   

  Učne oblike in metode 

 

Čeprav se je ime prvega elementa glasbene vzgoje (petje pesmi/aktivno 

muziciranje/glasbeno udejstvovanje) spreminjalo v vseh treh obravnavanih učnih načrtih 

(Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno 

izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979, Učni načrt za metodiko pouka glasbene 
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vzgoje, 1981), pa je njegova vsebina ostajala približno enaka. V učnem načrtu za metodiko 

glasbene vzgoje za študijsko leto 1976/1977 je bil poudarek na petju pesmi, spremljanje 

pesmi je bilo le omenjeno. V učnem načrtu, akreditiranem leta 1981, pa je bilo vključeno 

tako petje kot igra na glasbilih, spremljanje pesmi idr. Učni načrt iz leta 1979 je bil glede 

zapisa tega elementa bolj podoben tistemu iz 1981. Element glasovna vzgoja/vzgoja 

glasbenega estetskega oblikovanja naj bi bil namenjen pravilnemu oblikovanju glasu pri 

petju, dihalnim vajam, fraziranju idr. V učnem načrtu za metodiko glasbenega pouka 

(1979/1980) je bil ta element razširjen še na tehniko izvajanja Orffovih, lastnih in 

improviziranih glasbil. Podobno je bilo tudi z ostalimi elementi. Po pregledu obravnavanih 

učnih načrtov za metodiko glasbene vzgoje (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni 

pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979, Učni načrt za 

metodiko pouka glasbene vzgoje, 1981) lahko zaključimo, da so bili elementi glasbene vzgoje 

najstarejšega izmed treh učnih načrtov (1976/1977) usmerjeni pretežno v dejavnost petja, 

elementi glasbene vzgoje v naslednjih dveh učnih načrtih (1979/1980 in 1981) pa so 

vključevali tudi druge glasbene dejavnosti. Kot primer navajam zapis elementa 

petja/glasbenega udejstvovanja iz učnih načrtov za metodiko glasbene vzgoje 1976/1977 in 

1981. 

1976/1977  1981 

Petje pesmi: 

»Kriteriji za izbiro pesemskega gradiva na 

razredni stopnji. Učiteljeva priprava na 

pevsko vzgojo. Postopek učenja nove 

pesmi. Glasbena oblikovna in snovna 

motivacija. Posredovanje literarnih vsebin 

in glasbena ritmična izreka besedila. 

Estetsko oblikovanje pesmi. Možnosti in 

načini spremljanja pesmi (instrumentalne 

in gibne spremljave). Doživetja tonskega 

vzporedja in zaporedja. Dvoglasja. 

Razredni zbor.« 

Glasbeno udejstvovanje: 

»Učenje pesmi po posluhu, 

učenje pesmi po notni sliki, 

kriteriji za izbiro izvajalskega glasbenega 

gradiva v posameznih razredih, 

igra na glasbilih: lastna in mala otroška 

glasbila, Orffov instrumentarij – tehnika 

izvajanja ter oblike in metode posredovanja, 

interpretacija skladb, 

možnosti in načini spremljanja pesmi: 

instrumentalne oblike, uporaba izraznih 

gibov in folklornih plesnih elementov,  

vzgoja k dvo in več glasju, 

razred kot zbor in orkester.« 
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 Učne vsebine za instrumentalni pouk – klavir 

Učne vsebine v učnih načrtih za instrumentalni pouk – klavir so bile v dveh analiziranih učnih 

načrtih (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno 

izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979) enake. Podane so bile za prvi in drugi letnik, 

obsegale pa so naslednje elemente: skale, akorde, tehnične vaje, otroške pesmi, 

instrumentalne skladbe. Kot primer navajamo zapis vsebine za 1. letnik: 

»Učni program za študente, ki so se učili klavir na pedagoških gimnazijah76 

I. letnik 

skale: durove in molove (čez eno ali dve oktavi posamezno) 

akordi: kvintakordi z obrati razloženo (mala razložitev) in sočasno (čez eno ali dve oktavi 

posamezno) 

tehnične vaje: Z. Bradač: prvi in drugi zvezek 

otroške pesmi: prvi in drugi del iz pesemskega gradiva Metodike glasbene vzgoje za nižje 

razrede osnovnih šol (Oblak, Bole) 

instrumentalne skladbe: 

vsaj deset (slovenske klavirske skladbe za mladino – izbor, Šivic: Za drobne prste, Štuhec: 

Mladinske skladbice, Prvi koraki - 1.B, Pogumno naprej 1 A, Schumann: Kinderalbum, Bartok: 

Mikrokozmos)« (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, str. 82–

83, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979, str. 62–63) 

Povzetek:  

Opis učnih vsebin metodike glasbenega pouka (Učni načrti in učni programi (Oddelek za 

razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979, 

Učni načrt za metodiko pouka glasbene vzgoje, 1981) je bil podan enako, razlike so se 

pojavile v zapisu elementov glasbene vzgoje, ki so bili tudi del vsebine metodike glasbene 

vzgoje. Prvi obravnavani učni načrt za metodiko glasbene vzgoje (1976/1977) je imel v 

elementih glasbene vzgoje poudarjeno predvsem dejavnost petja, medtem ko so elementi 

                                                      
76

 Pod zapisom učne vsebine za instrumentalni pouk – klavir, je bilo dodano, da morajo študenti, ki se še niso 

učili klavirja, poleg obveznega programa, predelati še druge vsebine, pomembne za igranje na klavir: 

»obvladanje čitanja not; na osnovi posnemanja razvijati ritmični in melodični občutek; razvijanje ritmičnega in 

melodičnega motiva – fraze; transponiranje; solfeggiranje.« (Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni 

pouk, 1979, str. 63). 
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glasbene vzgoje v ostalih dveh učnih načrtih (1979/1980 in 1981) imeli veliko bolj 

enakovredno vključene glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja.   

Učne vsebine za glasbeno področje instrumentalnega pouka – klavir so bile v dveh 

obravnavanih učnih načrtih (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 

1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979) zapisane enako. 

Podane so bile za vsak letnik posebej in zapisane po elementih (npr. akordi, tehnične vaje 

idr.). 

 

5.6.4  ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA PODROČJE GLASBE NA VISOKOŠOLSKEM ŠTUDIJSKEM 

PROGRAMU PEDAGOŠKE AKADEMIJE V LJUBLJANI IN UNIVERZITETNEM ŠTUDIJSKEM 

PROGRAMU ZA RAZREDNI POUK PEDAGOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI77  

Področje glasbe je bilo na visokošolskem študijskem programu za razredni pouk Pedagoške 

akademije v Ljubljani, enota v Kopru, razdeljeno na področji glasbene vsebine in didaktika 

glasbene vzgoje78 ter vokalno-instrumentalni pouk, kot izbirni predmet pa so imeli študenti 

možnost izbrati pevski zbor in zborovodstvo ter glasbeno vzgojo (Predmetnik za študijski leti 

1987/1988 in 1991/1992). V nadaljevanju analiziramo le učne načrte iz glasbenih področij 

glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje ter vokalno-instrumentalni pouk. 

V predmetnik univerzitetnega študijskega programa za razredni pouk Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani, enota v Kopru (Predmetnik za študijsko leto 1995/1996),79 so bili, poleg 

glasbenih predmetov glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje ter vokalno-

instrumentalni pouk, vključeni tudi izbirni predmeti pevski zbor in zborovodstvo ter glasbena 

vzgoja z didaktiko. 

                                                      
77

 Visokošolski in univerzitetni študijski program obravnavamo skupaj, ker je Pedagoška fakulteta v Ljubljani z 

univerzitetnim študijskim programom razrednega pouka postala pravna naslednica Pedagoške akademije v 

Ljubljani, kjer se je izvajal visokošolski študijski program razrednega pouka. 
78

 Ime predmeta »glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje«, navedenega v učnem načrtu iz let 1991 in 

1995 se je nekoliko razlikovalo od poimenovanja v učnem načrtu iz leta 1986 (didaktika glasbene vzgoje z 

glasbenimi vsebinami). V besedilu uporabljamo poimenovanje glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje. 
79

 Ko se je konec študijskega leta 2002/2003 enota v Kopru (Oddelek za razredni pouk) odcepila od Univerze v 

Ljubljani in se z novim študijskim letom priključila Univerzi na Primorskem, po zagotovilih dr. Daria Felde, 

prodekana za študijske zadeve, ni spreminjala učnih načrtov (telefonski pogovor z dr. Dariom Feldo, 26. 4. 

2016). Ti so ostali enaki vse do uvedbe študija po bolonjskem študijskem sistemu. 
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Analizo opravljamo na podlagi pridobljenih načrtov za glasbeni področji glasbene vsebine in 

didaktika glasbene vzgoje ter vokalno-instrumentalni pouk – klavir iz let 198680 in 1991 na 

visokošolskem študijskem programu ter na podlagi učnih načrtov glasbenih predmetov 

glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje ter vokalno-instrumentalni pouk na 

univerzitetnem študijskem programu, ki sta bila v veljavi od leta 1995 do uvedbe bolonjskega 

študijskega sistema, leta 2009. 

Učne načrte za glasbeni področji glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje ter vokalno-

instrumentalni pouk – klavir (1986, 1991 in 1995) analiziramo na podlagi naslednjih meril: 

število ur predmeta, opredelitev učnih ciljev in opredelitev učnih vsebin. 

5.6.4.1  Število ur predmeta 

Obseg števila ur predmeta je bil v vseh predmetnikih (1987/1988, 1991/1992 in 1995/1996) 

zapisan na letni ravni. V Tabeli 6 je prikazan obseg števila ur za glasbena predmeta glasbene 

vsebine in didaktika glasbene vzgoje ter vokalno-instrumentalni pouk – klavir za študijska 

leta 1987/1988, 1991/1992 in 1995/1996 v vseh štirih letnikih.  

Tabela 6: Letni obseg števila ur za glasbena predmeta glasbene vsebine in didaktika glasbene 

vzgoje (didaktika) ter vokalno-instrumentalni pouk – klavir (VI pouk) (Predmetniki za 

študijsko smer razredni pouk iz let 1987/1988, 1991/1992 in 1995/1996) 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

didaktika VI pouk didaktika VI pouk didaktika VI pouk didaktika VI pouk 

P V P V P V* P V P V* P V P V* P V 

1987    30    30 60 60  30  45   

1991 15   30  15  30 60 30  30  30   

1995    30 15 15  30 60 30  30  30   
 

*V tabeli je le oznaka za vaje, ki vključuje tudi seminarje in eksperimentalne vaje. 

Iz Tabele 6 je razvidno, da je bilo največ ur v vseh štirih letnikih namenjeno glasbenemu 

predmetu glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje v študijskem letu 1987/1988 (165 

ur). Enako število ur (150) je imel isti predmet na predmetniku v letih 1991/1992 in 

                                                      
80

 Meseca maja leta 1986 je bil izdan »Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki 

stopnji«, ki je vseboval tako predmetnik kot učne načrte vseh predmetov. Sestavljavci učnih načrtov so bili tako 

člani študijske smeri Razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru kot člani Oddelka za razredni pouk 

Pedagoške akademije Ljubljana Univerze Edvarda Kardelja. 
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1995/1996, vendar je bilo le-to razporejeno različno (v študijskem letu 1991/1992 so imeli 

študenti predavanja iz glasbenih vsebin in didaktike glasbene vzgoje v 1. letniku, leta 

1995/1996 pa v 2. letniku). Vokalno-instrumentalni pouk je imel na predmetniku za vse tri 

letnike v vseh treh študijskih letih (1987/1988, 1991/1992 in 1995/1996) enak obseg števila 

ur (30 ur). 

5.6.4.2  Opredelitev učnih ciljev 

V nadaljevanju analiziramo učne cilje za dve glasbeni področji: glasbene vsebine in didaktika 

glasbene vzgoje ter vokalno-instrumentalni pouk – klavir. Znotraj predmeta glasbene vsebine 

in didaktika glasbene vzgoje je bila prisotna še členitev na področji didaktike glasbene vzgoje 

in glasbene vsebine. Po pregledu učnih načrtov za predmet glasbene vsebine in didaktika 

glasbene vzgoje (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki 

stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za glasbene vsebine 

in didaktiko glasbene vzgoje, 1995) je bilo ugotovljeno, da so smotri za didaktični del 

predmeta iz leta 1986 enaki kot smotri predmeta metodika pouka glasbene vzgoje v učnem 

načrtu iz leta 1979 (Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979), zato 

didaktičnega dela učnega načrta iz leta 1986 ne vključujemo v analizo.  

Za glasbeno področje vokalno-instrumentalnega pouka v analizo učnih ciljev vključujemo vse 

učne načrte (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 

1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-instrumentalni 

pouk, 1995), saj so se med seboj razlikovali. Učni načrt iz leta 1995 je imel poleg splošnih 

ciljev navedene še operativne cilje predmeta. 

 Učni cilji za predmet glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje 

Smotri oz. učni cilji za didaktični del predmeta glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje 

(Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 

1995) so v primerjavi z učnimi cilji metodike glasbenega pouka iz leta 1979 (pedagoška 

akademija) napisani bolj splošno in manj jih je. Navajamo zapis smotrov iz učnega načrta za 

glasbene vsebine in didaktiko glasbene vzgoje iz leta 1991: 
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»Študenti: 

– pridobijo strokovno in pedagoško izobrazbo za vodenje glasbeno-vzgojno-izobraževalnega 

procesa na razredni stopnji osnovne šole v okviru estetske vzgoje z vsemi značilnostmi 

intelektualnih, doživljajskih, vrednostnih in ustvarjalnih sestavin, 

– spoznajo specifične metode in oblike dela pri razvijanju glasbenih danosti otrok, 

– spoznajo osnove glasbene psihologije ter vpliv glasbe na otrokov intelektualni in čustveni 

razvoj, 

– spoznajo oblike integracije glasbene vzgoje z drugimi vzgojno-izobraževalnimi področji ter 

njen vpliv na hitrejše dojemanje znanj, spretnosti in navad, 

– spoznajo strokovno literaturo in njeno uporabo, 

– razviti si morajo estetsko-glasbeni okus in sposobnost vrednotenja glasbenih del in 

izvedbe.« (Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991) 

 

Učni cilji za didaktični del predmeta glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz leta 

1995 so bili pomensko enaki vsem zgoraj navedenim ciljem (1991), izjema sta bila le tretji in 

peti cilj, ki leta 1995 nista bila več prisotna. V učnem načrtu za didaktični del predmeta 

glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz leta 1995 so cilji izpostavljali še: poznavanje 

značilnosti razvoja glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj; sposobnost oblikovanja ciljev 

glasbene vzgoje za prvo triletje oz. razredno stopnjo osnovne šole; sposobnost vrednotenja 

in ocenjevanja otrokovega glasbenega razvoja; zmožnost uporabe AV in drugih učnih 

sredstev (Učni načrt za glasbene vsebine in didaktiko glasbene vzgoje, 1995, str. 1). 

Učni cilji za glasbenovsebinski del predmeta glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje so 

se razlikovali v vseh treh obravnavanih učnih načrtih za glasbene vsebine in didaktiko 

glasbene vzgoje (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki 

stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za glasbene vsebine 

in didaktiko glasbene vzgoje, 1995). Smoter oz. cilj, ki je bil usmerjen v razumevanje in 

uporabo ustrezne glasbene terminologije, je bil prisoten v vseh treh učnih načrtih (1986, 

1991, 1995). O obvladanju glasbenostrokovnih znanj oz. temeljnih glasbenoteoretičnih znanj 

sta govorila smotra učnih načrtov iz leta 1986 in 1991. Ostali smotri oz. cilji so bili zapisani 

pomensko različno. Kot primer navajamo zapis smotrov za glasbenovsebinski del predmeta 

glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz leta 1986: 
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»Študentje:  

– pridobijo in poglobijo glasbeno strokovno znanje, 

– se seznanijo z osnovnimi glasbenimi elementi,  

– usvojijo ustrezno glasbeno terminologijo in jo znajo pravilno uporabljati, 

– spoznajo kulturno poslanstvo zvočnega sveta.« (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja 

razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, str. 22/6) 

V učnem načrtu Program: Učitelj razrednega pouka – VIS iz leta 1991 je bilo poleg smotra, ki 

je bil skupen vsem trem učnim načrtom (1986, 1991 in 1995), ciljno opredeljeno še: 

seznanjanje z osnovami glasbe; pridobivanje znanja o izvorih zvoka; poznavanje zgodovine 

glasbe in razumevanje dogajanja v glasbi; poznavanje silnic glasbenega življenja doma in po 

svetu; osvajanje potrebne glasbene osnove za delo z učenci v razredu; usposabljanje za 

branje in zapisovanje melodij otroških pesmi (Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 

1991). Učni načrt za glasbene vsebine in didaktiko glasbene vzgoje iz leta 1995, je poleg treh 

skupnih, zgoraj obravnavanih učnih ciljev, ciljno opredeljeval tudi: razumevanje in zmožnost 

analiziranja ter izvajanja manj zahtevne partiture; poznavanje značilnosti posameznih stilnih 

obdobij in predstavnikov; poznavanje osnovnih glasbenih oblik in izvajalskih zasedb; 

poznavanje slovenske glasbene kulture (Učni načrt za glasbene vsebine in didaktiko glasbene 

vzgoje, 1995). 

 Učni cilji za vokalno-instrumentalni pouk 

Učni cilji v obravnavanih učnih načrtih za vokalno-instrumentalni pouk (Vzgojno-

izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, Program: Učitelj 

razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 1995) so bili 

zapisani različno. Zapis učnih ciljev iz leta 1986 (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja 

razrednega pouka na visoki stopnji, 1986) je bil enak tistemu iz leta 1976/1977 na 

višješolskem študiju (Učni načrti in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977), 

dodani pa so bili še štirje novi smotri, ki so izpostavljali tehnično pravilno instrumentalno igro 

študentov, privzgajanje občutka za menjavo glavnih funkcij v spremljavah otroških, narodnih 

in umetnih pesmih, usposabljanje za samostojno izdelavo spremljave k dani melodiji ter 

aktivno poslušanje in pravilno vrednotenje glasbe (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja 

razrednega pouka na visoki stopnji, 1986). Čeprav se je v učnem načrtu iz leta 1986 predmet 

imenoval vokalno-instrumentalni pouk, je iz ciljne opredelitve razvidna usmeritev v 
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instrumentalni pouk. Iz učnih načrtov za vokalno-instrumentalni pouk novejšega nastanka 

(1991 in 1995) je razvidno, da je bil poleg instrumentalnega pouka ciljno opredeljen tudi 

vokalni pouk. Kot primer navajamo dva smotra iz učnega načrta iz leta 1991: 

– »se uvedejo v osnove klavirske igre in kultiviranje pevskega glasu, 

– osvojijo pesemsko gradivo po programu (pevsko in instrumentalno)« (Program: Učitelj 

razrednega pouka – VIS, 1991) 

Učni načrt za glasbeno področje vokalno-instrumentalnega pouka iz leta 1995 je imel edini 

od obravnavanih učnih načrtov za vokalno-instrumentalni pouk poleg splošnih ciljev 

predmeta navedene še operativne cilje. Splošni cilji v Učnem načrtu za vokalno-

instrumentalni pouk iz leta 1995, za razliko od smotrov v drugih obravnavanih učnih načrtih 

za vokalno-instrumentalni pouk (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka 

na visoki stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991), niso opredeljevali le 

poklicno usmerjenost študentov. Kot primer navajamo tri cilje: 

– »poglabljajo zavest o kulturni dediščini, vrednotah in različnosti,  

– z razvojem lastne ustvarjalnosti bogatijo doživljajski svet, 

– intenzivno razvijajo in kultivirajo svoj pevski glas« (Učni načrt za vokalno-instrumentalni 

pouk, 1995, str. 1).  

Operativni cilji predmeta so bili vezani neposredno na glasbeno vzgojo in veščine, potrebne 

za izvajanje pouka glasbe. Kot primer navajamo: 

»Študentke razumejo, utrjujejo in poglabljajo: 

– znanja iz glasbene teorije, dirigiranja in instrumentalne igre 

– vokalno tehniko z zanesljivo intonacijo 

– ritmični, melodični in harmonski posluh« idr. (Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 

1995, str. 1) 

Povzetek:  

Analiza smotrov oz. učnih ciljev v učnih načrtih za glasbene vsebine in didaktiko glasbene 

vzgoje (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 

1986, Program Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za glasbene vsebine in 

didaktiko glasbene vzgoje, 1995) je pokazala, da so obstajali posebej smotri/učni cilji za 

didaktiko glasbene vzgoje in posebej za glasbene vsebine. Smotri za didaktiko glasbene 
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vzgoje iz leta 1986 so bili zapisani enako kot smotri za metodiko glasbenega pouka iz leta 

1979 in so se razlikovali od zapisa v letih 1991 in 1995. Cilji ostalih dveh učnih načrtov 

(1991 in 1995) so bili, kljub različnemu poimenovanju, pomensko enaki. Učni cilji za 

glasbenovsebinski del predmeta glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz let 1986, 

1991 in 1995 so bili vsi, razen enega, zapisani različno. 

Smotri/učni cilji za glasbeno področje vokalno-instrumentalni pouk v učnih načrtih 

Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, 

Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 

1995, so ciljno opredeljevali različne elemente vokalno-instrumentalnega pouka. V učnem 

načrtu za vokalno-instrumentalni pouk iz leta 1986 so bili smotri zapisani predvsem za 

instrumentalni pouk, medtem ko je bila v učnih načrtih iz let 1991 in 1995 prisotna ciljna 

opredelitev tako vokalnega kot instrumentalnega dela pouka. Nekoliko drugačno ciljno 

zasnovo je predstavljal Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk iz leta 1995. Cilji so bili 

namreč navedeni na splošni in operativni ravni. 

 

5.6.4.3  Opredelitev učnih vsebin 

Analiza učnih vsebin je bila opravljena na podlagi učnih načrtov za glasbeni področji glasbene 

vsebine in didaktika glasbene vzgoje ter vokalno-instrumentalni pouk iz let 1986, 1991 in 

1995. Predmet glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje se členi na dva dela (didaktika 

glasbene vzgoje in glasbene vsebine), ki imata vsak svojo vsebino. 

Učne vsebine didaktičnega dela učnega načrta glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje 

iz let 1986 in 1991 (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki 

stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991) so bile pomensko enake 

vsebinam predmeta metodika glasbene vzgoje iz leta 1981(Učni načrt za metodiko pouka 

glasbene vzgoje, 1981), zato teh dveh učnih načrtov (1986, 1991) ne vključujemo v analizo. 

Vsebinsko analiziran je le didaktični del učnega načrta glasbene vsebine in didaktika glasbene 

vzgoje iz leta 1995. Vsebine glasbenovsebinskega dela učnega načrta za predmet glasbene 

vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz let 1986, 1991 in 1995 (Vzgojno-izobraževalni 

program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega 
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pouka – VIS, 1991, Učni načrt za glasbene vsebine in didaktiko glasbene vzgoje, 1995) so se 

med seboj razlikovale, zato so vse vključene v analizo.  

V analizo učnih vsebin so vključeni vsi učni načrti za vokalno-instrumentalni pouk (Vzgojno-

izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, Program: Učitelj 

razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 1995), saj so 

različno zapisani. 

 Učne vsebine za  predmet glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje 

Didaktični del Učnega načrta glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz leta 1995 je 

obsegal naslednje vsebine: glasbena kultura in njene vrednote; glasbeni razvoj v povezavi z 

otrokovim psihofizičnim razvojem; vzgojno-izobraževalna področja glasbene vzgoje 

(izvajanje, poslušanje, ustvarjalnost in specifične vsebine, metode in oblike dela); cilji 

glasbene vzgoje v posameznem razredu; uporaba AV in drugih učnih sredstev pri glasbeni 

vzgoji. Vsebine pisno ocenjevanje in vrednotenje učenčevega glasbenega razvoja, odkrivanje 

glasbeno nadarjenih učencev, delo z njimi in usmerjanje v glasbene šole ter učna priprava so 

bile prisotne tudi v učnih načrtih za didaktični del predmeta glasbene vsebine in didaktika 

glasbene vzgoje iz leta 1986 in leta 1991. 

Vsebina glasbenovsebinskega dela učnega načrta za predmet glasbene vsebine in didaktika 

glasbene vzgoje iz leta 1986 (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na 

visoki stopnji, 1986) je vključevala naslednje teme: glasba in glasbeno življenje našega časa; 

glasbena govorica (zvok, ton, tišina); melodija, dur, mol; ritem, mera, poudarki, taktovski 

načini; harmonija, sozvočje, večglasje; zapisovanje in oblikovanje glasbe; preproste glasbene 

oblike (vokalne in instrumentalne); tonsko slikanje; razmerje med ljudsko, umetno in 

zabavno glasbo. 

Učni načrt za glasbenovsebinski del učnega načrta za predmet glasbene vsebine in didaktika 

glasbene vzgoje iz leta 1991 (Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991) se je vsebinsko 

razlikoval od predhodno obravnavanega (1986), vendar je obsegal nekatere enake teme: 

glasba, zvok, ton, glasbene oblike, razmerje med ljudsko, umetno in zabavno glasbo. Druge 

vsebine so bile: tonski sistem; sistem ključev; glasbila, obsegi, alikvotni niz; lestvice, 

solmizacija, intervali; notne vrednosti pavze; enostavni in sestavljeni teksti; kontrapunkt, 
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dodekafonija, serialnost; akordi, kadenca; dinamika, tempo, artikulacija; dejavniki 

glasbenega življenja; pregled slogov in spoznavanje pomembnih glasbenih del; absolutna in 

programska glasba.  

Zgoraj poševno zapisani pojmi so bili del vsebine glasbenovsebinskega dela Učnega načrta 

glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz leta 1995. Razvidno je, da so se v učnem 

načrtu iz leta 1995 pojavile določene vsebine, ki so bile del učnega načrta za predmet 

glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz leta 1986 in učne vsebine učnega načrta iz 

leta 1991. Vsebine, ki so bile zapisane le v učnem načrtu glasbenovsebinskega dela učnega 

načrta za predmet glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz leta 1995, so bile 

naslednje: zvočilo, šum, zven, značilnosti zvokov; zapisovanje zvokov glede na trajanje in 

višino (notne vrednosti in pavze, oktavne vrste); taktovski načini; solfeggio; agogika; 

fraziranje; bordun, polifonija, ljudsko večglasje, tonalna harmonija; slovenska umetna in 

ljudska glasba, produktivni in reproduktivni umetniki, glasbene ustanove. 

 Učne vsebine za vokalno-instrumentalni pouk 

Učne vsebine v učnem načrtu za vokalno-instrumentalni pouk iz leta 1986 (Vzgojno-

izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986) so se pomembno 

razlikovale od njihovega zapisa v učnih načrtih iz let 1991 in 1995 (Program: Učitelj 

razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 1995). Vsebina 

učnega načrta za vokalno-instrumentalni pouk iz leta 1986 je obsegala dva dela: tehnično in 

muzikalno delo (npr. prstne vaje, lestvice, akordi idr.) ter skladbe z določenimi vzgojno-

izobraževalnimi cilji (npr. petje pesmi ob izvajanju spremljave na instrumentu; narodne, 

otroške in umetne pesmi s samostojno izdelano spremljavo idr.)  

Učne vsebine vokalno-instrumentalnega pouka iz leta 1991 so bile pomensko precej 

podobne tistim iz leta 1995. Navedene so bile npr.: klaviatura, orientacija v obsegih; 

oblikovanje tona, klavirsko in pevsko; osvajanje melodičnega gradiva po programu; ostinato, 

bordun, imitacija; notni zapis idr. (Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991). 

Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk iz leta 1995 se je razlikoval od dveh predhodno 

obravnavanih (1986 in 1991) v zapisu vsebine na dveh nivojih. Podane so bile namreč glavne 

vsebine vokalno-instrumentalnega pouka in podrobneje razdelane vsebine za vsakega od 
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treh letnikov. Vsebina vokalno-instrumentalnega pouka za vse tri letnike je obsegala teorijo 

glasbe; osnove vokalne tehnike; tehnike igranja na otroške instrumente; osnove igranja na 

instrumente s tipkami; oblikovanje instrumentalnih spremljav; osnove dirigiranja; vodenje 

vokalnih, instrumentalnih in vokalno-instrumentalnih skupin; smernice za razvoj lastne 

glasbene ustvarjalnosti idr.  (Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 1995). 

Povzetek: 

Vsebine didaktičnega dela učnih načrtov za predmet glasbene vsebine in didaktika 

glasbene vzgoje iz let 1986 in 1991 (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega 

pouka na visoki stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991,) so se 

nepomembno razlikovale od tistih, zapisanih v višješolskem učnem načrtu iz leta 1981 

(Učni načrt za metodiko pouka glasbene vzgoje, 1981). Didaktični del učnega načrta za 

predmet glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz leta 1995 se je od prehodnih 

dveh (1986 in 1991) razlikoval v zapisu novih glasbenih pojmov, ki so predstavljali vsebino 

predmeta. 

Vsebine glasbenovsebinskega dela obravnavanih učnih načrtov za predmet glasbene 

vsebine in didaktika glasbene vzgoje (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega 

pouka na visoki stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za 

glasbene vsebine in didaktiko glasbene vzgoje, 1995) so se med seboj razlikovale v zapisu 

glasbenih pojmov. Nekateri so se pojavljali v dveh ali celo v vseh treh učnih načrtih, 

nekateri pa le v enem. Vsebinsko najmanj obsežen je bil učni načrt iz leta 1986. 

Učni načrti za predmet vokalno-instrumentalni pouk iz let 1986, 1991 in 1995 (Vzgojno-

izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, Program: 

Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 1995) so 

se vsebinsko razlikovali. Nekoliko vsebinsko podobna sta si bila učna načrta za vokalno-

instrumentalni pouk iz let 1991 in 1995, povsem drugačne pa so bile vsebine za predmet iz 

leta 1986. 
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5.6.5  ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA PODROČJE GLASBE NA RAZREDNEM POUKU 

PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PO BOLONJSKEM ŠTUDIJSKEM 

PROGRAMU  

Področje glasbe na študijski smeri za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze na 

Primorskem po bolonjskem študijskem programu se ne deli več le na glasbeno didaktiko in 

vokalno-instrumentalni pouk, temveč vključuje tudi druge predmete s področja glasbe. 

Zaradi zagotovitve večje primerljivosti med analiziranimi učnimi načrti študijskih programov 

iz preteklosti in najnovejšimi, v analizo vključujemo le glasbena predmete didaktika glasbe, 

vokalno-instrumentalni pouk in glasbena vzgoja z didaktiko glasbe na 1. in 2. stopnji študijski 

smeri za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. 

Ena od značilnosti bolonjskega študijskega programa so tudi izbirni predmeti, ki jih študenti 

izbirajo glede na lastni interes. Na Pedagoški fakulteti v Kopru na 1. stopnji študija lahko 

izberejo dva glasbena predmeta, tj. pevski zbor in osnove zborovodstva. Na 2. stopnji sta jim 

ponujena dva glasbeno usmerjena predmeta (izbrana poglavja glasbene umetnosti in 

glasbeno izobraževanje ter glasbene vsebine) in eden, ki se povezuje z likovno didaktiko, tj. 

izbrane teme iz glasbene in likovne didaktike. Pregled predmetnikov študijske smeri za 

razredni pouk pedagoških fakultet na Univerzi na Primorskem, Univerzi v Ljubljani in Univerzi 

v Mariboru je pokazal, da Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani na 1. stopnji študija 

zagotavlja največji nabor izbirnih predmetov z glasbenega področja. Tabela 7 prikazuje 

zastopanost obveznih in izbirnih predmetov glasbenega področja na vseh treh univerzah. 

Tabela 7: Zastopanost predmetov glasbenega področja (1. in 2. stopnja) na študijski smeri za 

razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze 

v Mariboru81 

                                                      
81

 Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/ 
(pridobljeno 26. 4. 2016) 
Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/inkluzivna_pedagogika/do_2015-
2016/ (pridobljeno 26. 4. 2016) 
Https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Predmetniki/predmetnik_RAZ_POUK_15_7_2015_LV.pdf 
(pridobljeno 26. 4. 2016) 
Https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2015-
16.pdf (pridobljeno 26. 4. 2016) 
Http://www.pef.um.si/188/razredni+pouk (pridobljeno 26. 4. 2016) 
 
 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/inkluzivna_pedagogika/do_2015-2016/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/inkluzivna_pedagogika/do_2015-2016/
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Predmetniki/predmetnik_RAZ_POUK_15_7_2015_LV.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2015-16.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2015-16.pdf
http://www.pef.um.si/188/razredni+pouk
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1. stopnja 

 Univerza na Primorskem Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru 

1. letnik Glasbena kultura Glasba / 

2. letnik Vokalno-instrumentalni 
pouk 

Didaktika glasbene vzgoje 1 Vokalno-instrumentalni 
pouk I, II 

3. letnik Didaktika glasbe 1 
Didaktika glasbe 2 

Didaktika glasbene vzgoje 2 Glasbeni pedagoški 
praktikum 
Didaktika glasbene 
umetnosti I 

4. letnik Didaktika glasbe 3 Didaktika glasbene vzgoje 3 Didaktika glasbene 
umetnosti II 

izbirni 
predmeti 

Pevski zbor   
Osnove zborovodstva 

Instrumentalna igra  I, II in 
III. 
Pevski zbor I, II in III 
Glasbena ustvarjalnost 
Igraje v svet glasbe 
Slovenska ljudska glasbena 
dediščina I, II 
Zborovodstvo I, II 

Glasbena kultura  
Zbor 

 

 

2. stopnja 

 Univerza na Primorskem Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru 

1. letnik 
(dodatni) 

Glasbena vzgoja z didaktiko 
glasbe 

Glasbena vzgoja z didaktiko / 

izbirni 
predmeti 

Glasbene vsebine 
Izbrana poglavja glasbene 
umetnosti in glasbeno 
izobraževanje 
Izbrane teme iz glasbene in 
likovne didaktike 

Raziskovanje pri glasbeni 
vzgoji 
Izbrane teme iz didaktike 
glasbene vzgoje 

 
 
/ 

 

Iz prikaza zastopanosti predmetov glasbenega področja na 1. in 2. stopnji študija razrednega 

pouka Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v 

Mariboru je razvidno, da imata programa študijske smeri za razredni pouk Pedagoške 

fakultete Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani primerljiv obseg in vsebinsko 

poimenovanje obveznih predmetov glasbenega področja tako na 1. kot na 2. stopnji študija. 

Število izbirnih predmetov glasbenega področja na 1. stopnji študija je največje na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru (študij razrednega 

pouka) v predmetnik 2. stopnje ne vključuje nobenega izbirnega predmeta s področja glasbe. 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

129 
 

V nadaljevanju analiziramo naslednje učne načrte za področje glasbe na 1. stopnji študijske 

smeri za razredni pouk Pedagoške fakultete UP: učne načrte za didaktiko glasbe 1, 2, 3 in 

Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk. Od učnih načrtov glasbenega področja za 2. 

stopnjo študija v analizo vključujemo le učni načrt za predmet glasbena vzgoja z didaktiko 

glasbe. 

5.6.5.1  Število ur predmeta 

Ker v analizo vključujemo le en predmetnik (2015/2016), navajamo obseg letnega števila ur 

za glasbene predmete didaktika glasbe 1, 2, 3 in vokalno-instrumentalni pouk na 1. stopnji 

študija ter za drugostopenjsko glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe.  

Tabela 8: Letni obseg števila ur za glasbene predmete didaktika glasbe 1, 2, 3 (Didaktika 1, 2, 

3), vokalno-instrumentalni pouk (VI pouk) in glasbena vzgoja z didaktiko glasbe (Glasbena 

vzg.) 

 

 Didaktika 1 Didaktika 2 Didaktika 3 VI pouk Glasbena vzg. 

P S V P S V P S V P S V P S V 

1. letnik      

2. letnik 15 / 30 

3. letnik 15 15 15 15 15 15  

4. letnik   15 / 30 

1. letnik  30 30 45 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da je največ ur namenjeno obveznim predmetom glasbenega 

področja na 1. stopnji študija v 3. letniku, tj. 90 ur, kar predstavlja dobrih 12 % vseh ur v 3. 

letniku. V dodatnem letniku drugostopenjskega študija je predmetu glasbena vzgoja z 

didaktiko glasbe namenjeno 105 ur, kar predstavlja 13 % vseh ur. 

5.6.5.2  Opredelitev učnih ciljev 

V nadaljevanju analiziramo učne cilje v učnih načrtih za naslednje glasbene predmete: 

didaktika glasbe 1, 2, 3, vokalno-instrumentalni pouk (1. stopnja študija) in glasbena vzgoja z 

didaktiko glasbe (2. stopnja študija). Ker so učni cilji v učnih načrtih za didaktiko 1, 2, 3, 
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vokalno-instrumentalni pouk in glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe enaki, jih analiziramo 

skupaj. 

 Učni cilji za didaktiko glasbe 1, 2, 3, vokalno-instrumentalni pouk in glasbeno vzgojo z 

didaktiko glasbe 

Učni cilji za glasbena področja didaktika glasbe 1, 2, 3 in vokalno-instrumentalni pouk ter 

glasbena vzgoja z didaktiko glasbe izpostavljajo področja, pomembna za sodobno 

poučevanje glasbenega pouka, npr. medpredmetnost, sodobno tehnologijo, študijsko 

literaturo idr. Zapisanih je šest ciljev, kot primer navajam dva: 

»Študent: 

– si razvija, poglablja in razširja z različnimi glasbenimi dejavnostmi glasbene sposobnosti, 

spretnosti, ustvarjalnost in znanja v smislu estetskega, glasbenega in celostnega otrokovega 

razvoja, 

– pozna načine, kako učencu z različnimi glasbenimi dejavnostmi približati glasbene vsebine 

in razvijati njegove glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja v smislu 

estetskega, glasbenega in celostnega otrokovega razvoja« (Učni načrti za didaktiko glasbe 1, 

2, 3, vokalno-instrumentalni pouk in glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe, 2015/201682). 

Povzetek: 

Učni cilji v učnih načrtih za didaktiko glasbe 1, 2, 3, vokalno-instrumentalni pouk in 

glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe so v učnih načrtih posameznih predmetov zapisani 

                                                      
82

 Učni načrt za vokalni-instrumentalni pouk 
Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-
2016/2011011409583996 (pridobljeno 30. 4. 2016) 
Učni načrt za didaktiko glasbe 1 
Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-
2016/2011011410055670/ (pridobljeno 30. 4. 2016) 
Učni načrt za didaktiko glasbe 2 
Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-
2016/2011011410061899/ (pridobljeno 30. 4. 2016) 
Učni načrt za didaktiko glasbe 3 
Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-
2016/2011011410122482/ (pridobljeno 30. 4. 2016) 
Učni načrt za glasbeno vzgojo in didaktiko glasbe  
Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/2013073012003340/ 
(pridobljeno 30. 4. 2016) 
 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/2011011409583996
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/2011011409583996
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/2011011410122482/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/2011011410122482/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/2013073012003340/
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enako. Opredeljujejo področja, pomembna za sodobno poučevanje glasbenega pouka, 

npr. medpredmetnost, sodobno tehnologijo idr. 

 

5.6.5.3  Opredelitev učnih vsebin 

V analizo učnih vsebin so vključeni učni načrti za didaktiko glasbe 1, 2, 3, vokalno-

instrumentalni pouk in glasbeno vzgojo z didaktiko (2015/2016). Vsebine predmetov 

didaktika glasbe 1, didaktika glasbe 2 in glasbena vzgoja z didaktiko glasbe so v učnih načrtih 

predmetov enake, zato jih analiziramo skupaj. Posamično analiziramo še vsebinske dele 

učnih načrtov za predmete didaktika glasbe 3 in vokalno-instrumentalni pouk. 

 Učne vsebine za didaktiko glasbe 1 in 2 ter glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe 

Učne vsebine učnih načrtov za didaktiko glasbe 1 in 2 ter glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe 

obsegajo tako glasbene kot glasbenodidaktične vsebine. Navedene so naslednje vsebine: 

glasbene dejavnosti (petje, igranje na mala glasbila, poslušanje glasbe, ustvarjalnost, 

glasbeno didaktične igre); zakonitosti glasbenega in estetskega razvoja; oblikovanje in 

uporaba glasbenih pojmov; glasba kot sredstvo komunikacije pri poslušanju, izvajanju in 

ustvarjanju; izbrane vsebine glede na učne cilje, interese in potrebe študentov; modeli 

poučevanja, učna ura, učenje; priprava na učno uro; uporaba učnih sredstev in virov; 

integracija glasbe z drugimi vsebinami; načrtovanje, spremljanje in evalviranje učenja in 

poučevanja glasbe (Učni načrt za didaktiko glasbe 1, 2015/2016, Učni načrt za didaktiko 

glasbe 2, 2015/2016 ter Učni načrt za glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe, 2015/2016). 

 Učne vsebine za didaktiko glasbe 3 

Učne vsebine Učnega načrta za didaktiko glasbe 3 so vezane na poučevanje glasbenega 

pouka na razredni stopnji osnovne šole in obsegajo naslednje teme: modeli poučevanja, 

učna ura, učenje; priprava na učno uro (vsebine, metode, oblike dela in glasbene dejavnosti, 

cilji, učna sredstva in viri, uporaba avdio in video sredstev, uporaba malih glasbil, pisanje 

učne priprave); glasbena pravljica; glasbeno-didaktične igre; zakonitosti glasbenega in 

estetskega razvoja, oblikovanje in uporaba glasbenih pojmov; glasba kot sredstvo 

komunikacije pri poslušanju, izvajanju in ustvarjanju; integracija glasbe z drugimi vsebinami; 
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načrtovanje, spremljanje in evalviranje učenja in poučevanja glasbe (Učni načrt za didaktiko 

glasbe 3, 2015/2016). 

Zgoraj poševno zapisane vsebine so enake vsebinam v učnih načrtih za didaktiko glasbe 1 in 

2 ter glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe (2015/2016). 

 Učne vsebine za vokalno-instrumentalni pouk 

Učne vsebine Učnega načrta za vokalno-instrumentalni pouk (2015/2016) so enake vsebinam 

Učnega načrta za vokalno-instrumentalni pouk iz leta 1995 (univerzitetni študijski sistem), ki 

smo jih že analizirali v podpoglavju 2.6.4.3. 

 

Povzetek: 

Za učne vsebine v učnih načrtih glasbenih predmetov didaktika glasbe 1, didaktika glasbe 

2, didaktika glasbe 3, vokalno-instrumentalni pouk in glasbena vzgoja z didaktiko glasbe 

(2015/2016) je značilno, da se podvajajo. Bodisi se podvajajo med seboj (didaktika glasbe 1 

in 2 ter glasbena vzgojo z didaktiko glasbe) bodisi z učnimi načrti iz preteklega obdobja 

(vokalno-instrumentalni pouk). 

Učne vsebine v učnih načrtih za didaktiko glasbe 1, didaktiko glasbe 2 in glasbeno vzgojo z 

didaktiko glasbe obsegajo glasbene in glasbenodidaktične vsebine. Učni načrt za didaktiko 

3 je vsebinsko vezan na poučevanje glasbenega pouka na razredni stopnji osnovne šole. 

Učni načrti za področje glasbe na institucijah za izobraževanje učiteljev 

Povzetek: 

Predmetniki in učni načrti za področje glasbe na Učiteljišču Tolmin, Pedagoški akademiji v 

Ljubljani, Pedagoški fakulteti UL in Pedagoški fakulteti UP so, z redkimi izjemami, vsebovali 

vse elemente, ki smo jih vključevali v analizo (število ur, cilji, vsebina). 

Analiza predmetnikov je pokazala prisotnost različnih predmetov z glasbenega področja. 

Učiteljišče Tolmin je na predmetniku imelo instrumentalni pouk in glasbeni pouk. Izven 

predmetnika pa je imel svoj obseg ur tudi pevski zbor. Predmetnik Pedagoške akademije v 

Ljubljani je vseboval dva glasbena predmeta (metodiko glasbene vzgoje in instrumentalni 
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5.6.6  ANALIZA REZULTATOV, PRIDOBLJENIH NA PODLAGI INTERVJUJEV 

Na podlagi analize intervjujev z učiteljicami smo dobili pet kategorij. To so: 

 glasbena izobrazba, 

 poučevanje glasbe, 

pouk), prav tako predmetnik Pedagoške fakultete v Ljubljani. Slednji je vključeval tudi 

posamezne izbirne predmete z glasbenega področja. Didaktike glasbe, vokalno-

instrumentalni pouk in izbirni predmeti z glasbenega področja so prav tako del predmetnika 

študijskega programa za razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem po 

bolonjskem študijskem sistemu. 

Zapisi učnih ciljev v učnih načrtih za področje glasbe na izobraževalnih institucijah za šolanje 

učiteljev odslikavajo napredek didaktike kot znanosti. Smotri glasbenih predmetov na 

Učiteljišču Tolmin so bili maloštevilni, opredeljevali pa so poklicno usmeritev dijakov. V 

učnih načrtih predmetov glasbenega področja Pedagoške akademije v Ljubljani so se smotri 

že izpopolnili v zapisu in ustrezni rabi glagolov. Še vedno so povečini opredeljevali poklicno 

usmeritev študentov. Zapisi učnih ciljev v učnih načrtih predmetov glasbenega področja po 

bolonjskem študijskem sistemu na študijski smeri za razredni pouk Pedagoške fakultete 

Univerze na Primorskem ne opredeljujejo le predmetnega področja, temveč tudi 

kompetence bodočega učitelja. 

Učne vsebine glasbenih predmetov v učnih načrtih za področje glasbe na institucijah za 

izobraževanje učiteljev so se od leta 1944 naprej razvijale in dopolnjevale. Za glasbeno 

področje na Učiteljišču Tolmin je bil značilen predvsem velik obseg glasbenoteoretične 

snovi, metodika glasbenega pouka je bila v tem oziru nekoliko zapostavljena. Pedagoška 

akademija v Ljubljani je, ravno obratno, dala prednost metodičnim vsebinam glasbenega 

pouka. V ospredje so začele prihajati glasbene dejavnosti, ki so postopoma opredelile 

vsebine učnega načrta za metodiko/didaktiko glasbene vzgoje. Današnji učni načrti za 

didaktiko glasbe poskušajo pri obravnavi glasbe zajeti čim več njenih vidikov. Vsebine 

instrumentalnega pouka so se postopno spreminjale od tistih, ki so bili naravnani predvsem 

na klavirsko igro do vokalno-instrumentalnih, ki so klavirsko igro družile z ostalimi 

dejavnostmi (petjem, spremljanjem z malimi instrumenti itd.). 
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 nadaljnje glasbeno izobraževanje, 

 učni načrti za glasbo, 

 učbenik in učni načrt za glasbo. 

Kategorije so členjene na podkategorije in predstavljajo osnovo za interpretacijo. Ureditev 

kod v podkategorije in kategorije je predstavljena v poglavju 5.5 Ureditev kod iz intervjujev. 

5.6.6.1  Glasbena izobrazba 

Podkategorije: 

a) Predhodna glasbena izobrazba 

b) Glasbeno izobraževanje v ustanovi za šolanje učiteljev 

c) Preizkus glasbenih sposobnosti 

 

Kategorija glasbena izobrazba obsega tri podkategorije (predhodna glasbena izobrazba, 

glasbeno izobraževanje v ustanovi za šolanje učiteljev in preizkus glasbenih sposobnosti). Vse 

intervjuvanke so pripovedovale o vsebini prvih dveh kategorij, ena izmed intervjuvank pa je 

izpostavila tudi problematiko preizkusa glasbenih sposobnosti na ustanovah za izobraževanje 

učiteljev. 

a) Podkategorija: Predhodna glasbena izobrazba 

Štiri od petih intervjuvanih učiteljic nimajo formalne glasbene izobrazbe. Iris, ki je zaključila 

srednjo vzgojiteljsko šolo, je prepričana, da je tam pridobila kar dobro glasbeno predznanje. 

Ostale tri intervjuvanke predhodne izkušnje z glasbo vežejo na domače, družinsko okolje. 

Povedale so naslednje: 

»Ne, glasbe se nisem učila. Najprej smo bili pod Italijani, potem je bila vojna. Smo pa doma prepevali, 

slovenske pesmi, na skrito. Tiste, ki me je naučila moja mama, znam še zdaj.« (Marija) 

»Ne, nobene glasbene predizobrazbe nisem imela. Tri sestre smo bile, vse smo imele glas in posluh. 

Jaz sem imela najslabšega. Ta starejša sestra je pela sopran, jaz sem pela terco nižje, ta srednja sestra 

pa alt. Ko smo plele na njivi, smo stalno pele in smo se navadile peti tudi dvoglasno. Vse tri smo hodile 

na gimnazijo, no, jaz na učiteljišče,in tiste pesmi, ki smo se jih tam učili, smo potem pele doma, 

triglasno. In nam je ratalo!« (Dragica) 

»V glasbeno šolo nisem hodila. Doma je bilo pa tako: oče je bil pevec in nam ni pustil pet. Je govoril, 

da ne znamo. Smo pa veliko peli s staro materjo. Ona nas je naučila vse tiste znane pesmice.« (Jožica) 
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»V glasbeno šolo nisem hodila. Hodila sem v srednjo vzgojiteljsko šolo, sem imela štiri leta glasbo, 

tako da imam s tega vidika kar neko predznanje in sicer inštrument – klavir in flavto, mali inštrumenti, 

Orffov inštrumentarij.« (Iris) 

Nadja ima končano nižjo glasbeno šolo, kasneje se je glasbeno izpopolnjevala tudi v času 

srednjega šolanja. Igra kitaro in klavir. Želela se je vpisati na Akademijo za glasbo, vendar ni 

opravila sprejemnih izpitov. O tem govori sledeči navedek: 

»Jaz imam nižjo glasbeno šolo iz kitare in nauk o glasbi. Končala sem v prvem letniku srednje šole. 

Drugi, tretji in četrti letnik srednje šole sem obiskovala nekaj pouka harmonije in kontrapunkta pri 

profesorju Kalanu v Tolminu. Clemente Kojićeva nas je imela glasbo. Pa štiri letnike klavirja sem tam 

naredila. Pravzaprav sem se nameravala vpisati na glasbeno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, vendar so ravno takrat to vejo ukinili. Ker pa nisem imela dovolj predizobrazbe, nisem 

naredila sprejemnega izpita na Akademiji za glasbo.« (Nadja) 

 

O pomenu predhodne glasbene izobrazbe, na katero so vezane glasbene sposobnosti, ki 

vplivajo na učiteljevo poučevanje glasbenega pouka, je v svoji raziskavi pisal Slosar (1995). 

b) Glasbeno izobraževanje v ustanovi za šolanje učiteljev 

Vsaka od petih intervjuvank se je za učiteljski poklic izobraževala drugače, in sicer: z 

opravljanjem pedagoških tečajev, na učiteljišču, na pedagoški akademiji ali na pedagoški 

fakulteti. Pripovedovale so, kaj so se na ustanovah za izobraževanje učiteljev učili pri 

glasbenem pouku. Štiri intervjuvanke so opisovale le lastne izkušnje pri glasbenem pouku, 

medtem ko je Nadja izpostavila tudi izkušnje sošolk. Navajam dele njihovih pripovedi: 

»Glasbo je imel Pirnik. Imel je v glavnem petje. Peli smo v zboru, on je dirigiral. S tem pevskim zborom 

smo celo nastopali v Trstu na radiu. Od teorije se spomnim samo osnov.« (Marija) 

»Žnidar nas je imel teorijo in klavir, Pirnik pa zbor. Učili smo se dirigirat, pa takte. Imeli smo tudi notni 

zvezek, kamor smo pisali intervale: kvarto, kvinto…« 

»Na učiteljišču smo se učili zadnje leto samo pesmice za osnovno šolo. Tudi za dvoglasno. Prej smo se 

učili klavir po Beyer-ju. Pa na Orffove instrumente smo tudi igrali. Smo tolkli na palčke in na ksilofone, 

za vsak takt smo udarili na nek boben in kaj malega zaigrali. Ta Orffov instrumentarij smo dobro 

spoznali, nismo pa z njim nič nastopali.«(Dragica) 

»Metodiko nas je učil en Miran Hasl. Spomnim se, da smo se učili pet pesmice za nižje razrede po 

priročniku od Oblakove. Od inštrumentov smo lahko igrale na flavto – kljunasto ali pa na klavir. Jaz 

sem igrala na klavir.«(Jožica) 

»Na Pedagoški akademiji, ki smo jo obiskovali tukaj v Gorici nas je imela Lojzka Peršičeva. Ona nas je 

imela klavir in teorijo, komplet vse. /…/ Bolj je bilo to, da si ti znal zaigrati pesmico s spremljavo s 

klavirjem in z lastnimi instrumenti in palčkami.« 
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»Na faksu nas je imel pa Slosar in smo mogli res delat. Smo imeli osnove dirigiranja, spremljavo pesmi 

z malimi instrumenti, spremljavo pesmi s sintisajzerjem.« (Iris) 

»Ko sem prišla v Koper je bil glavni profesor Slosar. Takrat še ni imel Nackovih pesmi. Če primerjam 

mojo glasbeno predizobrazbo s predizobrazbo mojih sošolk, mislim, da so se martrale s tistim 

klavirjem in branjem not in ritmom. Saj vsa druga teorija je še šla, samo klavir ali flavtica…to pa je 

bilo porazno.« (Nadja) 

c) Preizkus glasbenih sposobnosti 

Svoje mnenje o preizkusu glasbenih sposobnosti za sprejem na pedagoško fakulteto je 

izrazila le Nadja. Ob tem je izpostavila tudi sprejemne izpite na učiteljiščih. Povedala je: 

»Usmerjeno izobraževanje ni imelo nobenih sprejemnih izpitov. Je bilo pa prej tako, da ženske, ki so 

šle skozi sprejemne izpite, recimo generacije, ki so hodile na učiteljišče … Če ji je manjkal en prst, tudi 

če je krasno pela, ni mogla biti učiteljica, ker ji je manjkal en prst in otroku ni mogla pokazati, kako se 

drži pisalo, ker otrokom ni mogla igrati na inštrument in enostavno ni bila sprejeta. Je bila ena meja. 

Medtem ko v moji generaciji ..., to je bilo sprejeto vse.«(Nadja) 

Za posploševanje operiramo s premajhnim vzorcem, vendar je te izsledke smiselno navezati 

na problematiko usposobljenosti razrednih učiteljev. B. Sicherl-Kafol (2015) opozarja, da bi 

bilo potrebno učitelje bolj sistematično in kontinuirano glasbeno izobraževati, pred tem pa 

uvesti preizkus glasbenih sposobnosti ob vpisu na študij razrednega pouka. 

5.6.6.2  Poučevanje glasbe 

Podkategorije: 

a) Način poučevanja glasbenega pouka v preteklosti 

b) Obseg petja 

c) Obseg predmetnika za glasbo 

d) Zahteve do otrok 

e) Medpredmetno povezovanje 

f) Odnos do glasbenega pouka 

Obseg kategorije poučevanje glasbe predstavlja šest podkategorij (način poučevanja pouka v 

preteklosti, obseg petja, obseg predmetnika za glasbo, zahteve do otrok, medpredmetno 

povezovanje in odnos do glasbenega pouka). Najstarejši dve intervjuvanki sta pripovedovali 

le o načinu poučevanja glasbenega pouka v preteklosti in odnosu do glasbenega pouka. O 

načinu glasbenega pouka v preteklosti ni govorila ena od intervjuvank. O obsegu 
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predmetnika za glasbo je svoje mnenje podala le ena intervjuvanka. Do vsebin ostalih 

podkategorij smo pridobili po dve ali tri mnenja. 

a) Način poučevanja glasbenega pouka v preteklosti 

Vse intervjuvanke, razen Iris, so pripovedovale o svojih spominih na poučevanje glasbenega 

pouka v preteklosti. Jožica je poudarila tudi pomen glasbenega pouka pri organizaciji šolskih 

proslav. Povedale so: 

»Peli smo slovenske pesmi po načrtih še iz vojne. Pri glasbi se je samo pelo, pa takt smo tudi ploskali. 

Najprej smo se naučili malo melodije, ki jo je zapel učitelj, potem besedilo, pa ritem in potem smo 

prepevali. Ritem smo ploskali po občutku.« (Marija) 

»V nižjih razredih smo imeli v glavnem petje. Jaz sem jim zmeraj povedala, kako se poje, da se ne sme 

sekat besed. Smo delali tudi vaje za dihanje in urjenje glasa. Učili smo se pesmice, tudi himno. Uradne 

pesmi so bile pionirska, državna himna. Drugače smo peli priložnostne pesmi po letnih časih. Jaz sem 

jih učila tudi pesmice s Cicibana, ki sem jih najprej zvadila s harmoniko pri Mežnarjovih. Zaplesali smo 

tudi kakšen ples, npr. Bela lilija, pa Ciciban in čebela smo malo zapeli, malo smo se gibali. Kdaj smo 

tudi kolo plesali. Pri Jabolko rdeče smo kotalili žogico. Pa enkrat smo dobili radio, tako da smo enih 

dvakrat poslušali glasbene oddaje.« (Dragica) 

»Pred '84 je bilo največ petja, pa tudi plesa. Včasih smo igrali tudi na instrumente.« 

»Cel cirkus je bil npr. za sprejem med pionirje, ko smo morali zapet pionirsko himno. Glasba je bila 

takrat zelo povezana z vsemi proslavami in spominskimi dnevi. Takrat se je vedno pelo.« (Jožica) 

»Prej smo imeli: ena ura glasbe, ena pesmica. To je bila klasika. Ko so prepisali tisto pesmico, so jo 

prepevali. In potem na koncu smo utrjevali še za nazaj.« (Nadja) 

Raziskava konec petdesetih let je pokazala (Kaj pravi praksa o novih učnih načrtih, 1958), da 

so učitelji pri glasbenem pouku večinoma uporabljali »Potočnikovo metodo« (Potočnik, 

1950). V Grlici je bilo v šestdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja predstavljeno 

nekaj vzorčnih učnih ur za glasbeno vzgojo (Stres, 1966, Turel, 1966, Vospernik, 1982). 

b) Obseg petja 

Tako Jožica kot Iris in Nadja imajo enoten pogled na obseg dejavnosti petja. Vse tri so 

prepričane, da se v šoli premalo poje, ker se v ospredje postavlja glasbena znanja. Podajamo 

njihova mnenja: 

»Preveč je teorije zdaj in premalo petja. Okolica še pripomore k temu, otroci so veliko za računalniki in 

doma se sploh nič ne poje, razen redki otroci, ki so iz glasbenih družin, take pa lahko prešteješ na 

prste ene roke.« (Jožica) 
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»Na razredni stopnji je preveč tistega strogega glasbenega učenja, glasbene izobrazbe, premalo pa je, 

recimo, petja. Problem so učne vsebine kot take. Bolj je tisto … namesto, da bi otrok samo pel, plesal 

ljudske plese, morajo znat teorijo.« (Iris) 

»…zdaj skoraj damo več poudarka na teorijo. Mora prepoznat visoke in nizke tone, dolge, kratke. 

Mora prepoznat skorajda harmonijo. Ali pa naraščanje, padanje … o tem se pogovarjamo ali pa tiha, 

glasno. Kmalu da delamo več na drugih temah, kot pa samo na pesmi. Zelo malo se poje slovenskih 

ljudskih pesmi.« (Nadja) 

c) Obseg predmetnika za glasbo 

Nadja je v pogovoru izrazila odobravanje glede večjega števila ur glasbenega pouka v 

devetletni osnovni šoli. Povedala je: 

»Meni je zelo všeč, da imamo zdaj več ur v 1., 2., 3. razredu. Da se več poje, če se poje.« (Nadja) 

Raziskava o predmetniku osnovne šole (Marjanovič Umek idr., 2012) je pokazala, da je 

večjemu obsegu ur glasbene umetnosti, tj. dvema urama tedensko, naklonjena večina 

učiteljev prvega triletja (75,5 %). Nekateri so celo prepričani, da je teh ur premalo (23,7%). 

d) Zahteve do otrok 

Iz pripovedovanja tako Jožice kot Iris in Nadje je razvidno, da so, po njihovem mnenju, 

zahteve do otrok, podane v učnem načrtu glede poznavanja glasbenih vsebin, prevelike. O 

tem pričajo njihova mnenja: 

»Npr. skladatelj. Še danes ne vejo in ne bodo vedeli, kaj dela skladatelj, če sem prav poštena. Mogoče 

dva v razredu. Zanje je to preveč.« (Jožica) 

»Npr. sploh ne vejo, kaj je opera, kaj so skladatelji, kateri so skladatelji. Otrok bi moral peti! Si 

ogledati kakšne glasbene predstave, npr. glasbene mladine. Preveč strokovno je vse skupaj.« (Iris) 

»In otroci bi morali biti kmalu harmonično opismenjeni, ne le pevsko, slišat kdaj je tonika, kdaj 

dominanta, kdaj je višje, kdaj je nižje, kdaj je glasno, kdaj je tiho. Pa še inštrumente prepoznat. Ali je 

pihalo ali godalo in je še treba ločit med basom in violino.« (Nadja) 

 

e) Medpredmetno povezovanje 

Glede medpredmetnega povezovanja glasbenega pouka z drugimi področji sta se opredelili 

le Iris in Nadja. Obe sta kot primer navedli medpredmetno povezovanje glasbenih vsebin z 

matematiko. O tem imata nasprotujoči si mnenji:  
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»Povezujejo se neke učne vsebine in potem ni več tisto povezovanje s strani glasbe. Npr. letos imam 

pri matematiki dele celote, ki se povezuje medpredmetno z glasbo, kjer je notni zapis. Otroci zapisa 

notnih vrednosti ne poznajo in jih moraš potem na to navajati. Meni se to ne zdi smiselno.« (Iris) 

»Izštevanka je lahko tudi preštevanka in jo lahko izkoristiš pri matematiki. Ena, dva, tri, štiri, en, dva, 

tri, štiri, vsak četrti bo šel ven, tako da dobiš tisti ritem. Mi smo vse stvari spravili v glasbo in delamo 

še toliko drugih stvari, da me včasih kar glava boli.« (Nadja) 

Medpredmetno povezovanje glasbenih vsebin z drugimi predmetnimi področji je bilo 

izpostavljeno v vseh učnih načrtih za osnovnošolski glasbeni pouk od leta 1944 do danes. Bilo 

je del učnih ciljev, učnih vsebin in didaktičnih priporočil. 

f) Odnos do glasbenega pouka 

Da je bilo področje glasbe v preteklosti zapostavljeno in da je temu tako še danes, so 

prepričane vse intervjuvanke, razen Nadje, ki svojega mnenja o pričujoči problematiki ni 

izpostavila. Dragica je pripovedovala tudi o primeru, ko temu ni bilo tako. Iris ob tem 

izpostavlja vlogo učitelja. Navajamo njihova mnenja: 

»Večkrat je prišla inšpekcija. Pregledali so priprave, bili zraven pri pouku. Za glasbo ni nikoli noben 

prišel.« (Marija) 

»Učitelji so bolj zares vzeli tiste predmete, ki so bili glavni, bi rekli. Dostikrat so prišli inšpekcirat in so 

kar dali liste z vprašanji. Ena pa je rekla: Otroci, ste imeli petje ta teden? Pa so rekli, da ja. Pa katero 

pesmico ste se navadili? Noben ni upal povedat pa sem rekla: Otroci, saj smo peli v torek. Dajmo 

zapet tisto pesmico. Pa so jo znali. Sem si mislila, če bi rekla za telovadbo, ki je nisem marala, bi jaz 

postala rdeča in oni. Petja pa nisem zamudila.« 

»Jaz sem zapostavljala telovadbo, Zagorjanova pa petje. To je bila takrat pogosta praksa.« (Dragica) 

»Jaz imam rada glasbo. Vem pa, da še danes katera od kolegic zamenja glasbo za matematiko ali 

slovenščino. Obratno se najbrž še ni zgodilo.« (Jožica) 

»Glasba še zmeraj ni tako pomembna. Odvisno sicer od učitelja. Ti lahko z glasbo sicer uživaš, če si 

sam glasbenik, lahko pa je kar nekaj. Daš otroku CD, da poje, fotokopiraš in je ura opravljena.« (Iris) 

V povojnih letih se je pisalo o zapostavljanju pouka petja celo v uradnih dokumentih (Dopis 

Ministrstva za prosveto LRS o pouku risanja, petja in fizkulture, Vestnik Ministrstva za 

prosveto LRS, 1949). Kasneje zapise o tem zasledimo v Grlici (Potočnik, 1958/59b, Rajšter, 

1964). 
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5.6.6.3  Nadaljnje glasbeno izobraževanje 

Podkategorije: 

a) Nadaljnje glasbeno izobraževanje v preteklosti 

b) Vpliv uvajanja devetletne osnovne šole na nadaljnje glasbeno izobraževanje 
 

Kategorija nadaljnje glasbeno izobraževanje obsega dve podkategoriji (nadaljnje glasbeno 

izobraževanje v preteklosti in vpliv uvajanja devetletne osnovne šole na nadaljnje glasbeno 

izobraževanje). Podkategorija nadaljnje glasbeno izobraževanje v preteklosti vključuje 

izobraževanje s področja glasbe v času pred devetletno osnovno šolo. O vsebini te 

podkategorije so pripovedovale tri intervjuvanke. Kako je uvajanje devetletnega osnovnega 

šolanja vplivalo na nadaljnje izobraževanje, sta pripovedovali dve intervjuvanki. 

a) Nadaljnje glasbeno izobraževanje v preteklosti 

O izobraževanju s področja glasbe v času pred devetletno osnovno šolo so pripovedovale 

Marija, Dragica, Jožica in Iris. Najstarejši intervjuvanki se nista dodatno glasbeno 

izobraževali. Dragica je izrazila pomislek ali so seminarji za glasbeni pouk tedaj sploh 

potekali. Tudi Jožica se jih ne spomni. Navajamo njihove pripovedi:  

»Ne, na nobenem usposabljanju nisem bila.« (Marija) 

»Nič se nisem izobraževala. Se tudi ne spomnim, da so bili kaki seminarji za petje. Mislim, da jih sploh 

ni bilo.« (Dragica) 

»Jaz se ne spomnim, da bi bilo prej organizirano kaj dosti seminarjev od glasbe. Pa smo hodile. 

Telovadbe se spomnim, za glasbo pa ne.« (Jožica) 

Znano je, da sta bila konec leta 1959 na pobudo okrajnega inšpektorata v Kopru organizirana 

dva tečaja za glasbeno vzgojo, v Izoli in Piranu, ki sta bila namenjena predvsem učiteljem 

prvih treh razredov osnovne šole. Tečaja je vodil Miran Hasl, takratni profesor glasbe na 

koprskem učiteljišču (Za napredek glasbene vzgoje, 1960). 

Iris se spominja seminarja pred uvajanjem devetletne osnovne šole in njegove vsebine. 

Pripovedovala je: 

»Smo hodile v Ljubljano in v Koper, ma se ne spomnim , kdo je bil izvajalec. To je bilo pred devetletko. 

/…/ Vem, da smo na seminarju poslušali o metodiki poučevanja glasbe, pa delali smo male 
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inštrumente, tako kot ropotuljice, pavke… Bilo je tudi o medpredmetnem povezovanju glasbe, npr. z 

matematiko: ¾ takt, polovinka, četrtinka, osminka. In pa spoznavanje drugih dežel, kako spoznavat 

pesmice, od kje je pesmica…« (Iris) 

 

b) Vpliv uvajanja devetletne osnovne šole na nadaljnje glasbeno izobraževanje 

Jožica in Nadja sta se izobraževali na glasbenem področju zaradi uvajanja devetletne 

osnovne šole. Jožica je najprej sodelovala v skupini učiteljev praktikov pri nastajanju Učnega 

načrta: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja iz leta 1998. Da je lahko 

poučevala v prvem triletju je morala opraviti module iz različnih predmetnih področij. Eno 

izmed področij je bilo tudi glasbeno. Nadja je opravljala izobraževanje za multiplikatorja s 

področja glasbene vzgoje. O tem sta pripovedovali:  

»Ko je bil v nastajanju učni načrt iz leta 1998 smo bili mi učitelji povabljeni zraven. Smo hodili v 

Sežano in na koncu pripomb, ki smo jih podali, niso upoštevali.«  

»…smo hodile v Ljubljano na Pedagoško za te module, med njimi je bil eden tudi za glasbo. Učili smo 

se, kako naj bi prikazali ure leto mlajšim otrokom potom igre. Imela nas je Barbara Sicherl-Kafol. Na 

tisti modul imam zelo dober spomin.« (Jožica) 

»Zato sem 2005 delala seminar za multiplikatorja. Vzela sem prav glasbo v 4. razredu, ker smo se vse 

bale, kaj vse bomo mogle učit pri glasbi. /…/ Ta seminar sem naredila prav zato, da sem prišla noter 

po tistem zelenem učnem načrtu. Od tega, da… glasba slikarka… sem narisala tisto Bachovo suito z 

orglami in potem smo morali tiste slike z barvami razporejati, pa dolgi, kratki toni, takrat je bila že 

četrtinka, polovinka. To so bile te igre, ki smo jih imeli…« (Nadja) 

Po končanem usposabljanju za multiplikatorja si je Nadja želela po izvajati seminarje s 

področja glasbene vzgoje, vendar pri tem ni uspela. Pojasnila je:  

»Ženske niso bile takrat toliko pripravljene vlagat v glasbo, je bilo drugih problemov preveč.« 

 

5.6.6.4  Učni načrti za glasbo 

Podkategorije: 

a) Učni načrti v preteklosti 

b) Učni načrt Program življenja in dela osnovne šole (1984) 

c) Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja (1998) 

d) Elementi učnega načrta Program osnovnošolskega izobraževanja. Glasbena vzgoja 
(2011) 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

142 
 

e) Vloga učnega načrta 
 

V kategorijo učni načrt za glasbo sodi pet podkategorij (učni načrti v preteklosti, učni načrt 

Program življenja in dela osnovne šole (1984), Učni načrt: program osnovnošolskega 

izobraževanja, Glasbena vzgoja (1998), Elementi učnega načrta Program osnovnošolskega 

izobraževanja. Glasbena vzgoja (2011), vloga učnega načrta). Tri izmed intervjuvank so 

govorile o učnih načrtih v preteklosti. O učnem načrtu iz leta 1984 so pripovedovale vse 

intervjuvanke, razen najstarejše, ki je bila že upokojena, ko je le-ta stopil v veljavo. Mnenje o 

učnem načrtu iz leta 1998 sta podali dve intervjuvanki, o elementih učnega načrta iz leta 

2011 pa tiste tri, ki še vedno poučujejo. Do vloge učnega načrta sta se opredelili dve 

intervjuvanki. 

a) Učni načrti v preteklosti 

O učnih načrtih v preteklosti, tj. pred letom 1983, so pripovedovale tri udeleženke, ki so v 

preteklem obdobju poučevale. Vse so povedale, da se teh učnih načrtov ne spomnijo. Jožica 

je pojasnila, kako je potekalo načrtovanje v odsotnosti učnega načrta. Navajamo dele 

njihovih pripovedi:  

»Za glasbo pa se res ne spomnim nobenega učnega načrta. Jaz sploh ne vem, če so bili takrat tako 

pomembni.« (Marija) 

»Nič se ne spomnim kakšnega učnega načrta. Plan je bil za vsako leto zase.« (Dragica) 

»Prej smo načrtovale na aktivih in učni načrt nismo imele niti v rokah. Te aktive so vodile starejše in 

izkušene učiteljice. To kar zdaj vemo, da je učni načrt, je ta iz '84.« (Jožica) 

Raziskava, ki je osvetlila problematiko glasbenega pouka v osnovni šoli in v katero je bilo 

vključenih 116 šol, je glede učnega načrta za glasbeni pouk iz leta 1959 izpostavila 

pomanjkljive odgovore anketirancev. Hasl (1964a, b) je izsledke komentiral z besedami: 

»Človek se mora vprašati, ali so tako dobri ali pa anketiranci o njih nimajo svojega mnenja.« 

(str. 63) 

b) Učni načrt Program življenja in dela osnovne šole (1984) 

Vse intervjuvanke, razen Marije, ki je bila že upokojena, se spomnijo učnega načrta za 

glasbeno vzgojo iz leta 1984. Jožica in Iris sta ga le bežno omenili, Dragica in Nadja pa sta 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

143 
 

pripovedovali o izkušnjah pri poučevanju ob njegovi uporabi. Podajamo dele njihove 

pripovedi: 

»Najbolj se spomnim učnega načrta iz leta 1984.« (Jožica) 

»Najbolj se spomnim tistega učnega načrta iz '84, tistega smo se držali kot pijanec plota.« (Iris) 

»Najbolj mi je ostal v spominu učni načrt, ko je prišla ven tista knjiga in je imela tudi pesmi in te pesmi 

so bile težke zame za se navadit. Kakšno smo se tudi naučili, ma sem mogla fajn vadit, skupaj s 

hčerjo.« (Dragica) 

»Glasba je bila napisana na enih treh, štirih straneh. V glavnem, zelo kratko in še najlažje sem po 

tistem učila. Ko sem npr. mogla naučit dvoglasje, kot cilj je bil: otroci dvoglasno pojejo, v 4. razredu, 

sem se mogla sama spomnit, kako bom to učila. To mi je pustilo dosti lastne kreativnosti. /…/ Ta mi je 

bil še najbližje« (Nadja) 

c) Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja (1998) 

Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja (1998) sta omenjali 

Jožica in Iris. Svoje mnenje o njem je izrazila le Jožica. Povedali sta: 

»Iz tistega smo potem prešli na tega zelenega. Potem smo se lovile in držale tistega.« (Iris) 

»Najbližje mi je bil tisti iz '98. Bil je berljiv, uporaben in dobro razdelan.« (Jožica) 

d) Elementi učnega načrta Program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja 

(2011) 

O posodobljenem učnem načrtu Program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja iz 

leta 2011 so izrazile svoje mnenje tako Jožica kot Nadja in Iris. Navajam mnenji Jožice in Iris:  

»Saj v tem novem učnem načrtu ni veliko sprememb, tako da ne morem reči, da kaj vpliva na pouk. 

Gre bolj za lepotne spremembe. Tiste spremembe, ki so, pa niso v pozitivni smeri. Se mi zdi, da je še 

več tem, ki so otrokom tuje, nerazumljive.« (Jožica) 

»Zdaj pa imamo tega prenovljenega. Mislim, da je vsak slabši.« (Iris) 

Posebej sta izpostavili, kateri elementi učnega načrta so, po njunem mnenju, najbolj 

uporabni: 

»Glavni v tem učnem načrtu so cilji. Tem prilagodim vsebino.« (Jožica) 

»Najbolj uporabne se mi zdijo v prenovljenem učnem načrtu vsebine, predvsem tiste, ki obravnavajo 

petje pesmic.« (Iris) 
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Nadja o posodobljenem učnem načrtu nima negativnega mnenja. Posebej je izpostavila 

standarde znanja ter zapis vsebin in ciljev: 

»Saj tudi ta zdaj ni tako napačen. Tu mi najbolj prav pridejo standardi znanja. Vse standarde znanja 

naj bi učitelj preverjal.« 

»Tam glavne vsebine so lepo, sistematično napisane, a kaj ko je še toliko drugih stvari. In kaj me 

najbolj moti pri temu … Ti napiše za vse tri razrede skupaj. In potem v vseh treh razredih ponavljamo 

eno in isto. Recimo: pojejo pesmi in širijo pevski repertoar, se mi zdi, ma kaj je to treba. To je 

normalno, to delajo zdaj, potem in na koncu. Tega ni treba niti v cilj pisati.« 

Svoje mnenje je delila tudi o glasbeni didaktiki v učnih načrtih: 

»Potem na veliko razglablja o petju in o ritmični izreki in kako se igrajo glasbila in kako se posluša… 

samo to ni del učnega načrta. To je del didaktike. Naj didaktika pove, kako se uči petja. Učni načrt naj 

pove, kaj naj pojemo. Npr. ali naj pojemo samo ljudske pesmi ali samo umetne ali toliko procentov 

ljudskih in toliko umetnih, ali naj pojemo moderne ali naj pojemo pop … kaj naj pojemo, ne kako naj 

pojemo. To je del didaktike. /…/ In didaktika ni večna stvar, didaktika se spreminja. Danes ugotoviš, 

da to paše generaciji, čez dvajset let se bo spremenilo. In takrat se iščejo druge poti. In ko se poiščejo 

nove poti še ne pomeni, da moramo takoj tudi učni načrt spreminjat.«  

e) Vloga učnega načrta 

Da je učni načrt kot uradni šolski dokument zavezujoč, sta izpostavili Iris in Nadja. Navajamo 

njuni izjavi: 

»Učitelj se učnega načrta drži, ker se ga mora držat…« (Iris) 

»Učni načrt ni didaktični pripomoček. Bi moral biti zakon. To je zame mus.« (Nadja) 

 

5.6.6.5  Učbenik in učni načrt za glasbo 

Podkategorije: 

a) Glasbeno poučevanje ob uporabi učbenika 

b) Glasbeno poučevanje brez učbenika 

Kategorija učbenik in učni načrt za glasbo obsega dve podkategoriji (glasbeno poučevanje ob 

uporabi učbenika in glasbeno poučevanje brez učbenika). Svoje izkušnje in mnenja za 

vsebino te kategorije so podale štiri intervjuvanke. Najstarejša izmed njih se je namreč 
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upokojila se preden je izšel prvi učbeniški komplet pri nas83. O glasbenem poučevanju ob 

uporabi učbenika so pripovedovale vse štiri intervjuvanke. Izkušnje o glasbenem poučevanju 

brez učbenika pa sta podali dve izmed njih. 

a) Glasbeno poučevanje ob uporabi učbenika 

Tri intervjuvanke od štirih (Dragica, Jožica in Iris) so v preteklosti poučevale glasbeni pouk ob 

uporabi učbenika avtorice B. Oblak. Kadar Jožica pri poučevanju glasbe uporablja učbenik, ga 

uporablja zato, da usvoji cilje. Nadja se ni opredelila o tem, kateri glasbeni učbenik uporablja 

pri pouku, vendar je pripovedovala o svojih izkušnjah. Navajamo posamezne dele pripovedi: 

»Če vidim, da trenutno rabim bolj učbenik, vzamem učbenik, če ne pa učni načrt. Meni je pomemben 

cilj. Če uporabljam učbenik, je to tisti od Brede Oblak.« (Jožica) 

»Jaz sem učila glasbo po Oblakovi…v času še starega učnega načrta iz '84. Takrat smo veliko peli.« 

(Iris) 

»Ko je bil učni načrt prvič napisan, je bilo najlažje poiskat en učbenik in po učbeniku vse predelat. /…/ 

Prej ko se ti je učbenik usedel si rabil dve, tri leta. Vsakič znova je šla generacija mimo. Po treh letih, 

ko se je učbenik udelal in si vse razumel, si šel gledat tudi po učnem načrtu.« 

»Če pridem do nove situacije, vzamem v roke učbenik in grem po tistem naprej ...« (Nadja) 

Dragica je v povezavi z uporabo učbenika za glasbeni pouk, ko se je le-ta prenesel v šolsko 

prakso, izpostavila težave, ki jih je imela pri pisanju učnih priprav. O tem učbeniku je izrazila 

tudi svoje mnenje. Povedala je: 

»Kadar so bile prve učne knjige, smo začeli pisat tudi bolj zahtevne priprave. Mi jih je pomagala pisat 

hči. To je bilo treba v te priprave vključit vse možno: za uvod je bilo treba tolčt, potem so bile take 

melodije za vse svete, melodije za pust … To je bilo pretežko za 2. razred.« 

b) Glasbeno poučevanje brez učbenika 

Izkušnje s poučevanjem brez učbenika sta navedli le Iris in Nadja. Navajamo njuni izjavi: 

»Delovnih zvezkov nimamo. Držim se učnega načrta. Ker učni načrt te zavezuje, tisto moraš narediti.« 

(Iris) 

»Če pa si začel kaj po svoje švinglat, ti je zmanjkalo časa in se je takoj kaj zakvačkalo. Tako, da je bilo 

boljše, da si vzel učbenik in šel po učbeniku.« (Nadja) 

                                                      
83

 Prvi osnovnošolski učbeniški komplet za glasbeno vzgojo pri nas po drugi svetovni vojni sega v obdobje 

osemdesetih let prejšnjega stoletja (Winkler Kuret, 2006) in sovpada z uvajanjem učnega načrta za glasbeno 

vzgojo iz leta 1983. Gre za Glasbeno slikanico, avtorice Brede Oblak. Prenovljena je v uporabi še danes. 
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Povzetek 

S pomočjo analize rezultatov, pridobljenih na podlagi intervjujev, smo oblikovali pet 

kategorij (glasbena izobrazba, poučevanje glasbe, nadaljnje glasbeno izobraževanje, učni 

načrti za glasbo, učbenik in učni  načrt za glasbo), ki smo jih še dodatno členili na 

podkategorije. Po podkategorijah smo interpretirali rezultate in jih osmislili z navedki iz 

intervjujev s petimi učiteljicami. Dele pripovedi štirih od petih intervjuvank smo 

interpretirali v vseh kategorijah. Najstarejša od intervjuvank se ni opredelila do kategorije 

učbenik in učni načrt za glasbo, ker je bila ob izidu prvega osnovnošolskega učbeniškega 

kompleta za glasbo, že upokojena. Njihova mnenja o učnih načrtih in izkušnje s 

poučevanjem glasbenega pouka so raznolike, kar je botrovalo tudi členitvi kategorij v 

številne podkategorije.  

Vse intervjuvanke, razen ene nimajo formalne glasbene predizobrazbe. Vse so 

pripovedovale o glasbenem izobraževanju na ustanovah za izobraževanje učiteljev. 

Glede poučevanja glasbe v preteklosti so govorile vse intervjuvanke razen ene. Prav tako 

glede odnosa do glasbenega pouka. Poučevanje glasbe danes so s svojimi mnenji osvetlile 

tri intervjuvanke z različnih vidikov: obseg petja, zahteve do otrok in medpredmetno 

povezovanje. Ena od intervjuvank je izpostavila tudi obseg predmetnika za glasbo. 

O svojih izkušnjah glede nadaljnjega glasbenega izobraževanja je govorilo vseh pet 

intervjuvank. Najstarejši dve se nista udeležili nobene oblike nadaljnjega glasbenega 

izobraževanja. Ena izmed intervjuvank je pripovedovala o nadaljnjem glasbenem 

izobraževanju pred devetletno osnovno šolo, ostali dve pa sta svojo izkušnjo vezali na 

uvajanje devetletne osnovne šole. 

Uporabe učnih načrtov za glasbeni pouk do leta 1983 se ne spomni nobena od treh 

intervjuvank, ki so poučevale pred letom 1984. Kot prelomnico so tri intervjuvanke 

označile učni načrt za glasbeno vzgojo iz leta 1984. Mnenje o tem učnem načrtu je podala 

tudi četrta intervjuvanka, medtem ko se peta glede učnega načrta za glasbeni pouk iz leta 

1984 ni opredelila, ker je bila takrat že upokojena. S kratkimi izjavami učni načrt za 

glasbeno vzgojo iz leta 1998 omenita dve intervjuvanki. O elementih učnega načrta za 

glasbeno vzgojo iz leta 2011 so svoje mnenje podale tri intervjuvanke. Izpostavile so cilje, 
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vsebine, standarde znanj in didaktična priporočila. Dve izmed intervjuvank se strinjata, da 

je učni načrt za učitelje zavezujoč. 

O učbeniku in učnem načrtu za glasbo so pripovedovale štiri intervjuvanke. S poučevanjem 

glasbenega pouka ob uporabi učbenika imajo izkušnje vse intervjuvanke. Vse, razen ene, 

so svoje poučevanje vezale na uporabo učbenika avtorice B. Oblak. O poučevanju 

glasbenega pouka brez učbenika sta govorili dve intervjuvanki. 
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6  SKLEP 
 

Za uspešno načrtovanje in izvajanje glasbenega pouka je potrebna dobra glasbeno-strokovna 

usposobljenost in poznavanje učnih načrtov predmetnega področja. Raziskava D. Škerjanc 

(1995) je pokazala, da učitelji potrebujejo več strokovnega znanja za uresničevanje učnega 

načrta, ki ga med študijem ne pridobijo v zadostni meri. Problematiko usposobljenosti 

učiteljev je v svojem delu predstavil tudi Slosar (1995), ki ugotavlja, da se razredni učitelji 

precej razlikujejo glede glasbenih sposobnosti, ki vplivajo na njihovo poučevanje glasbenega 

pouka. B. Sicherl-Kafol (2015) izpostavlja, da bi bilo ob vpisu na študij razrednega pouka 

potrebno uvesti preizkus glasbenih sposobnosti in znanj, kar bi pripomoglo k selektivnejšemu 

izboru bodočih študentov. 

Podlago za načrtovanje in izvajanje glasbenega pouka na vseh ravneh izobraževanja 

predstavljajo učni načrti, ki učitelje zavezujejo in usmerjajo. Razvoj glasbenopedagoške in 

glasbeno-strokovne znanosti vpliva na način poučevanja glasbenega pouka in spreminjanje 

učnih načrtov za glasbeni pouk. Osnovnošolski učni načrti za glasbeni pouk so se od leta 1944 

dalje spremenili kar osemkrat: 1946, 1948, 1959, 1966, 1973, 1983, 1998 in 2011. V raziskavi 

smo skozi vsebinsko analizo navedenih učnih načrtov ugotavljali, kako so se le-ti spreminjali z 

vidika: števila ur predmeta, opredelitve ciljev, opredelitve vsebin, opredelitve navodil 

oziroma didaktičnih priporočil, prisotnosti glasbenih dejavnosti ter opredelitve standardov 

znanja in ostalih elementov učnega načrta (pevski zbor in opredelitev predmeta). 

Vsi učni načrti za glasbeni pouk so bili do reforme osnovne šole (1958) naravnani izrazito 

učno-vsebinsko, saj so izhodišče načrtovanja predstavljale učne vsebine (Sicherl-Kafol, 2001). 

Predmet se je sprva imenoval petje. Njegovo poimenovanje se je kasneje spremenilo trikrat: 

leta 1959 v glasbeni pouk, leta 1973 v glasbeno vzgojo in leta 2011 v glasbeno umetnost. 

Opozoriti velja na učni načrt Program življenja in dela osnovne šole iz leta 1984, ki je 

predstavljal premik od učno-snovnega k dejavnostnemu načrtovanju glasbenega pouka in je 

izpostavljal tudi medpredmetne povezave. Prav tako pomemben je Učni načrt: program 

osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja iz leta 1998, ki sovpada z začetkom uvajanja 

devetletne osnovne šole. Zaradi specifične organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, se 

je spremenila tudi konceptualna zasnova učnega načrta za glasbeno vzgojo, ki je bila vezana 

na vzgojno-izobraževalna obdobja (triletja) in ne več na posamezne razrede. Ob tem je 
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potrebno opozoriti na drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki predstavlja fazo med 

razrednim in predmetnim poukom. V drugem triletju lahko poučuje razredni učitelj ali 

profesor glasbe, kar se velikokrat izrodi v zapolnjevanje delovne obveznosti tako enega kot 

drugega profila, neodvisno od njegovih kompetenc.  

Analiza predmetnikov za osnovnošolski glasbeni pouk je pokazala, da je bilo v preteklosti 

namenjeno glasbenemu pouku v prvih dveh razredih osnovne šole manjše število ur kot v 

višjih dveh razredih, kar gre pripisati obravnavi glasbenih znanj v 3. in 4. razredu osnovne 

šole. Do sprememb je prišlo z uvedbo devetletne osnovne šole, ko se je prerazporedilo 

število ur tako, da so razredi prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pridobili največji obseg 

ur glasbene vzgoje, ki se v drugih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih zmanjšuje. 

Do leta 1998 so bili v vseh učnih načrtih za glasbeni pouk, z izjemo začasnega učnega načrta 

iz leta 1944, zapisani smotri. Splošni in operativni cilji so se pojavili v učnem načrtu za 

glasbeno vzgojo v devetletni osnovni šoli (1998) in so tudi del obstoječega učnega načrta 

(2011). Smotri v učnih načrtih za petje v letih 1946 in 1948 so bili izrazito vezani na učno 

snov. Učni načrti od uvedbe enotne osemletne osnovne šole dalje (1959) so ciljno 

opredeljevali področja razvoja glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Od leta 1973 dalje 

so bile ciljno opredeljene glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. V dveh 

učnih načrtih (1998 in 2011), ki sta opredeljena izrazito dejavnostno, je izpostavljen celostni 

pristop z načrtovanjem glasbenih ciljev izvajanja, ustvarjanja in poslušanja na učnih področjih 

afektivno-socialnega, psihomotoričnega in kognitivnega razvoja. Prisotni so tudi 

vseživljenjsko naravnani učni cilji, ki izpostavljajo razvijanje čustvene inteligence, kritične 

presoje, meril vrednotenja idr. (1998 in 2011).  

Za učne načrte za petje do leta 1948, z izjemo prvega (1944), je značilna predvsem vsebinska 

preobsežnost in zgodnje uvajanje glasbenih znanj. Učni načrt za glasbeni pouk iz leta 1959 je 

od prvega do tretjega razreda temeljil na ritmični in melodični vzgoji, v četrtem razredu pa je 

predpostavljal uvajanje glasbenih znanj. Bil je členjen po razredih. Vsebine učnih načrtov za 

glasbeni pouk iz let 1966 in 1973 so bile razdeljene na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. V 

učnem načrtu za glasbeni pouk iz leta 1966 je bilo na razrede členjeno le drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje. V obeh učnih načrtih (1966 in 1973) so bile učne vsebine prikazane 

znotraj področij glasbene vzgoje (pevska, ritmična, melodična vzgoja, poslušanje glasbe idr.). 
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Učni načrt za glasbeno vzgojo iz leta 1983 je bil ponovno členjen na razrede. Zanj je bilo 

značilno, da so se vsebine povezovale z glasbenimi dejavnostmi izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja. Izstopala je njegova medpredmetna zasnova, ki je glasbeno vzgojo prepletala z 

drugimi predmetnimi področji. Učna načrta za glasbeno vzgojo iz let 1998 in 2011 sta 

razdeljena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Pri navedenih učnih načrtih so poleg vsebin 

zapisani tudi operativni cilji predmeta. Tematskoinformativne oz. tematske vsebine, ki 

vključujejo opredelitev učnih tem in enot, so opredeljene v učnih načrtih iz let 1998 in 2011, 

glasbenoumetniške, ki vključujejo izbor glasbene literature, pa le v učnem načrtu iz leta 

1998. 

Navodila oz. pojasnila ali priporočila so prisotna v vseh učnih načrtih od leta 1948 dalje. 

Odslikavajo predvsem razvoj glasbenodidaktične znanosti in potreb v praksi. Priporočila so 

bila podana za posamezna področja glasbenega pouka, ki naj bi se uresničevala po 

posameznem učnem načrtu. Navodila, ki so izpostavljala le uresničevanje učnih vsebin, so 

bila del učnih načrtov za glasbeni pouk iz let 1948 in 1983. V navodilih učnega načrta iz leta 

1959 je, za razliko od ostalih, navedena tudi priporočena glasbena literatura za poslušanje in 

priporočene pesmi za petje. Ostali učni načrti izpostavljajo tudi druga področja, vezana na 

uresničevanje glasbenega pouka: medpredmetno povezovanje, individualizacijo, domače 

naloge, ocenjevanje idr. 

V učnih načrtih za glasbeni pouk do leta 1959 je bilo od glasbenih dejavnosti prisotno le 

petje. Učni načrt za glasbeni pouk iz leta 1959 je sicer poudarjal prisotnost glasbenih 

dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja pri pouku, vendar so prizadevanja ostala le na 

deklarativni ravni. Enako je veljalo tudi za učna načrta iz let 1966 in 1973. Premik v smeri 

uravnotežene zastopanosti glasbenih dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja je 

predstavljal učni načrt za glasbeno vzgojo iz leta 1983. V učnih načrtih za devetletno osnovno 

šolo (1998 in 2011) je izpostavljen dejavnostno naravnan glasbeni pouk, ki je opredeljen na 

ravni operativnih ciljev za vse glasbene dejavnosti.  

Standardi znanja so del učnih načrtov za glasbeno vzgojo iz leta 1998 in leta 2011. V učnem 

načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1998 so navedeni posebej za posamezne razrede in posebej 

za posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja. Obstoječi učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) 

pa ima standarde znanja navedene le za posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja. Prisotni 
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so tako temeljni kot minimalni standardi znanja. Standardi znanja v učnem načrtu iz leta 

1998 so vezani predvsem na učno vsebino, standardi znanja obstoječega učnega načrta pa 

izpostavljajo razvoj vseživljenskih kompetenc, kot so vrednotenje dela, osebna angažiranost 

idr. 

Zborovsko petje je bilo del učnih načrtov za glasbeni pouk od leta 1959 do 1983. V učnih 

načrtih je bilo določeno število pevskih zborov na šoli, vključevanje učencev v pevski zbor in 

tedenski obseg ur. Od leta 1973 dalje je bilo zborovsko petje vključeno v predmetnik.  

Opredelitev predmeta je del učnih načrtov za glasbeno vzgojo v devetletni osnovni šoli (1998 

in 2011). Navedena učna načrta glasbo opredeljujeta z različnih vidikov, med katerimi je 

izpostavljen vidik glasbe kot kulturnega fenomena, oblike komunikacije idr. 

Učni načrti za področje glasbe na izobraževalnih institucijah za učitelje (Učiteljišče Tolmin, 

Pedagoška akademija v Ljubljani – višješolski in visokošolski študijski program, Pedagoška 

fakulteta UL – univerzitetni študijski program in Pedagoška fakulteta UP – bolonjski študijski 

program) so bili predmet analize, ki je vključevala naslednja merila: število ur predmeta, 

opredelitev učnih ciljev, opredelitev učnih vsebin. Analizirali smo sledeče učne načrte za 

področje glasbe: Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije 

za 1945/46 školsku godinu; Pripombe k učnemu načrtu za učiteljišča v LR Sloveniji (1946); 

Učni načrt glasba, 1951; Nastavni plan i program za učiteljske škole (1949); Učni načrt za 

učiteljišče, 1959; Učni načrti in učni programi (oddelek za razredni pouk) 1976/1977; 

Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979; Predmetnik, Učni načrt za 

metodiko pouka glasbene vzgoje, 1981; Vzgojno-izobraževalni program za učitelja 

razrednega pouka na visoki stopnji, 1986; Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991; 

Učni načrt za glasbene vsebine in didaktiko glasbene vzgoje, 1995; Učni načrt za vokalno-

instrumentalni pouk, 1995. 

Analiza predmetnikov za glasbeno izobraževanje bodočih učiteljev je pokazala prisotnost 

različnih predmetov z glasbenega področja. Učiteljišče Tolmin je na predmetniku imelo 

instrumentalni pouk in glasbeni pouk. Izven predmetnika pa je imel svoj obseg ur tudi pevski 

zbor. Predmetnik Pedagoške akademije v Ljubljani je vseboval dva glasbena predmeta 

(metodiko glasbene vzgoje in instrumentalni pouk), prav tako predmetnik Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani. Na predmetniku Pedagoške fakultete UL so bili tudi posamezni 
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izbirni predmeti z glasbenega področja. Didaktika glasbe 1, 2, 3, vokalno-instrumentalni pouk 

in izbirni predmeti z glasbenega področja so prav tako del predmetnika študijske smeri 

razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem po bolonjskem študijskem 

sistemu. Obseg predmetov glasbenega področja na Učiteljišču Tolmin je predstavljal 

približno 9 % vseh ur v posameznem letniku, vendar v ta obseg nista bili vključeni dve uri, 

namenjeni pevskemu zboru. Najmanj ur je predmetom glasbenega področja namenjala 

Pedagoška akademija v Ljubljani (6 %). Pedagoška fakulteta UL je glasbenim predmetom 

namenjala približno   13 % ur. 

Metodiko glasbenega pouka na Učiteljišču v Tolminu je ciljno opredeljeval le učni načrt 

Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike Jugoslavije iz leta 1945. 

Smotri so bili navedeni v treh učnih načrtih za področje glasbe na Učiteljišču Tolmin: 

Nastavni plan i program za učiteljske škole iz leta 1949, Učni načrt glasba (1951) in Učni načrt 

za učiteljišča (1959). Ciljna opredelitev učnega načrta za področje petja iz leta 1951 je 

izhajala le iz poklicne usmeritve dijakov. Učna načrta za področje glasbe iz leta 1949 in leta 

1959 pa sta vsebovala po en smoter, ki izhaja iz posameznika in ni vezan na njegovo poklicno 

usmeritev. 

Zapis metodike glasbenega pouka za učiteljišča je bil oblikovan prvič po drugi svetovni vojni 

leta 1945 v učnem načrtu Nastavni plan za učiteljske škole Federativne narodne republike 

Jugoslavije. Vsi zapisi v obravnavanih učnih načrtih za učiteljišča poznejšega nastanka (1949, 

1951) se od prvega bistveno ne razlikujejo v opisu vsebine metodike glasbenega pouka. 

Vsebine glasbenega pouka v vseh obravnavanih učnih načrtih za učiteljišča (1945, 1949, 

1946, 1951, 1959) so bile izrazito teoretične. Vsebinsko so učni načrti posegali tudi na 

področje glasbene zgodovine, v zadnjih letnikih pa na področje metodike glasbe. 

Instrumentalni pouk je bil del vseh obravnavanih učnih načrtov za področje glasbe na 

učiteljiščih (1945, 1949, 1946, 1951, 1959). Vsebina le-tega se je nanašala na predviden 

obseg igranja in notno gradivo za vaje. Navedene so bile vsebine za klavir in violino, v 

federalnih učnih načrtih pa tudi za harmoniko. Glasbeno področje zborovskega petja ni bilo 

del obravnavanih učnih načrtov iz let 1945 in 1946. V obravnavanih učnih načrtih poznejšega 

nastanka (1949, 1951 in 1959) je vsebina zborovskega petja obsegala priporočljiv nabor 

pesmi in ključne elemente dela z zborom. Najbolj določeno vsebino, ki je bila členjena po 

posameznih letnikih, je imel učni načrt za glasbeno področje zborovskega petja iz leta 1951. 
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Višješolski program razredni pouk Pedagoške akademije Ljubljana je imel na predmetniku 

dva predmeta glasbenega področja: metodiko glasbene vzgoje in instrumentalni pouk. Ciljna 

opredelitev v dveh učnih načrtih za glasbeno področje metodike glasbene vzgoje (Učni načrti 

in učni programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev 

za razredni pouk, 1979) se ni bistveno razlikovala. Razlike so izhajale predvsem iz obsega 

števila smotrov in načina njihovega zapisa. V obeh primerih so smotre opredeljevale 

glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja ter elementi glasbene vzgoje. Smotri 

v učnih načrtih za instrumentalni pouk – klavir (Učni načrti in učni programi (Oddelek za 

razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za razredni pouk, 1979) so 

opredeljevali predvsem pridobivanje veščin za poučevanje glasbene vzgoje na razredni 

stopnji osnovne šole. 

Opis učnih vsebin metodike glasbenega pouka v treh učnih načrtih (Učni načrti in učni 

programi (Oddelek za razredni pouk), 1976/1977, Usmerjeno izobraževanje učiteljev za 

razredni pouk, 1979, Učni načrt za metodiko pouka glasbene vzgoje, 1981) je bil podan 

enako, razlike so se pojavile v zapisu elementov glasbene vzgoje, ki so bili prav tako del 

vsebine metodike glasbene vzgoje. Prvi obravnavani učni načrt za metodiko glasbene vzgoje 

(1976/1977) je imel v elementih glasbene vzgoje poudarjeno predvsem dejavnost petja, 

medtem ko so elementi glasbene vzgoje v ostalih dveh obravnavanih učnih načrtih 

(1979/1980 in 1981) imeli veliko bolj enakovredno vključene glasbene dejavnosti izvajanja, 

ustvarjanja in poslušanja. Učne vsebine za glasbeno področje instrumentalnega pouka – 

klavir so bile v obravnavanih učnih načrtih (1976/1977, 1979) zapisane enako. Podane so bile 

za vsak letnik posebej in zapisane po elementih (npr. akordi, tehnične vaje idr.) 

Vsi pridobljeni predmetniki visokošolskega študijskega programa za razredni pouk Pedagoške 

akademije v Ljubljani in univerzitetnega študijskega programa za razredni pouk Pedagoške 

fakultete UL so vključevali naslednja predmeta s področja glasbe: glasbene vsebine in 

didaktika glasbene vzgoje ter vokalno-instrumentalni pouk. 

Analiza smotrov oz. učnih ciljev v učnih načrtih za glasbene vsebine in didaktiko glasbene 

vzgoje (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, 

Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za glasbene vsebine in didaktiko 

glasbene vzgoje, 1995) je pokazala, da so obstajali posebej učni cilji za didaktiko glasbene 
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vzgoje in posebej za glasbene vsebine. Smotri za didaktiko glasbene vzgoje leta 1986 so bili 

zapisani enako kot smotri za metodiko glasbenega pouka iz leta 1979 in so se razlikovali od 

zapisa v letih 1991 in 1995. Cilji ostalih dveh učnih načrtov (1991 in 1995) so bili, kljub 

različnemu poimenovanju, pomensko enaki. Smotri oz. učni cilji za glasbenovsebinski del 

predmeta glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje iz let 1986, 1991 in 1995 so bili 

zapisani različno. Učni cilji za glasbeno področje vokalno-instrumentalni pouk v učnih načrtih 

Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, 

Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk, 

1995, so ciljno opredeljevali različne elemente vokalno-instrumentalnega pouka. V učnem 

načrtu za vokalno-instrumentalni pouk iz leta 1986 so bili smotri zapisani predvsem za 

instrumentalni pouk, medtem ko je bila v učnih načrtih iz let 1991 in 1995 prisotna ciljna 

opredelitev tako vokalnega kot instrumentalnega dela pouka. Nekoliko drugačno ciljno 

zasnovo je predstavljal Učni načrt za vokalno-instrumentalni pouk iz leta 1995. Cilji so bili 

namreč navedeni na splošni in operativni ravni. 

Vsebine didaktičnega dela učnega načrta za predmet glasbene vsebine in didaktika glasbene 

vzgoje iz let 1986, 1991 in 1995 (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka 

na visoki stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za 

Glasbene vsebine in didaktiko glasbene vzgoje, 1995) so se nepomembno razlikovale od 

tistih, zapisanih v višješolskem učnem načrtu iz leta 1981 (Učni načrt za Metodiko pouka 

glasbene vzgoje, 1981). Didaktični del učnega načrta za predmet glasbene vsebine in 

didaktika glasbene vzgoje iz leta 1995 se je od predhodnih dveh (1986 in 1991) razlikoval v 

zapisu novih glasbenih pojmov, ki so predstavljali vsebino predmeta. Glasbenovsebinski deli 

obravnavanih učnih načrtov za predmet glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje 

(Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka na visoki stopnji, 1986, 

Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za Glasbene vsebine in didaktiko 

glasbene vzgoje, 1995) so se med seboj razlikovali v zapisu glasbenih pojmov. Nekateri pojmi 

so se pojavljali v dveh ali celo v vseh treh učnih načrtih, nekateri pa le v enem. Vsebinsko 

najmanj obsežen je bil učni načrt iz leta 1986. Učni načrti za predmet vokalno-instrumentalni 

pouk iz let 1986, 1991 in 1995 (Vzgojno-izobraževalni program za učitelja razrednega pouka 

na visoki stopnji, 1986, Program: Učitelj razrednega pouka – VIS, 1991, Učni načrt za vokalno-

instrumentalni pouk, 1995) so se razlikovali v obsegu in opisu vsebin.  
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Na predmetniku 1. in 2. stopnje bolonjskega študijskega programa za razredni pouk 

Pedagoške fakultete UP je deset predmetov s področja glasbe, vendar smo jih, zaradi večje 

primerljivosti s predhodnimi študijskimi programi za izobraževanje razrednih učiteljev, v 

analizo vključili le pet: didaktiko glasbe 1, didaktiko glasbe 2, didaktiko glasbe 3, vokalno-

instrumentalni pouk in drugostopenjsko glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe. 

Učni cilji v učnih načrtih za didaktiko glasbe 1, 2, 3, vokalno-instrumentalni pouk in glasbeno 

vzgojo z didaktiko glasbe (2015/2016) so zapisani povsem enako. Opredeljujejo področja, 

pomembna za sodobno poučevanje glasbenega pouka, npr. medpredmetnost, sodobno 

tehnologijo idr. 

Za učne vsebine v učnih načrtih glasbenih predmetov didaktika glasbe 1, didaktika glasbe 2, 

didaktika glasbe 3, vokalno-instrumentalni pouk in glasbena vzgoja z didaktiko glasbe 

(2015/2016) je značilno, da se podvajajo. Vsebine se bodisi podvajajo med sabo (didaktika 

glasbe 1 in 2 ter glasbena vzgojo z didaktiko glasbe) bodisi z učnimi načrti iz preteklega 

obdobja (vokalno-instrumentalni pouk). Učne vsebine v učnih načrtih za didaktiko glasbe 1, 

didaktiko glasbe 2 in glasbeno vzgojo z didaktiko glasbe obsegajo glasbene in 

glasbenodidaktične vsebine. Učni načrt za didaktiko 3 je vsebinsko vezan na poučevanje 

glasbenega pouka na razredni stopnji osnovne šole. Vsebina Učnega načrta za vokalno-

instrumentalni pouk iz leta 2015/2016 je povsem enaka vsebini Učnega načrta za vokalno-

instrumentalni pouk iz leta 1995. 

S pomočjo kronološke analize učnih načrtov za področje glasbenega splošnega 

izobraževanja, smo prišli do ugotovitev, ki jih v nadaljevanju predstavljamo z vidika ciljne in 

vsebinske opredelitve.  

Analiza učnih ciljev v učnih načrtih za osnovnošolski glasbeni pouk in področje glasbe na 

izobraževalnih institucijah za usposabljanje učiteljev je omogočila vpogled v razvoj 

prevladujočih strategij načrtovanja, od učno-snovne do učno-ciljne in procesno-razvojne 

strategije. Učno-snovna strategija načrtovanja, katere izhodišče so učne vsebine (Blažič idr., 

2003, Ivanuš Grmek idr, 2009), je bila značilna predvsem za učne načrte za glasbeni pouk do 

leta 1959, njena posledica pa je bila preobsežnost učnega programa. Učno-ciljna strategija 

načrtovanja, ki omogoča kvalitetnejše načrtovanje, organizacijo in nadziranje učenja, je 

predstavljala izhodišče načrtovanja v učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 1998 (Sicherl-
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Kafol, 2001). Opredelitev učnih ciljev v učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 2011 izhaja iz 

ciljev dejavnosti izvajanja, poslušanja, ustvarjanja in izpostavlja celosten vidik vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki je usmerjen v uravnotežen učni razvoj. 

S pomočjo vsebinske analize smo ugotovili, da se metodika glasbenega pouka na Učiteljišču 

Tolmin ni podrejala spremembam v osnovnošolskih učnih načrtih in da osnovnošolski učni 

načrt za glasbeni pouk ni bil predmet vsebine učnih načrtov za področje glasbe na Učiteljišču 

Tolmin. Poznejši učni načrti za metodiko glasbenega pouka Pedagoške akademije v Ljubljani 

in Pedagoške fakultete UL so v svoje vsebine vključevali tudi analizo osnovnošolskega učnega 

načrta za glasbeni pouk. Od osemdesetih let 20. stoletja, ki sovpadajo s spremenjenim učnim 

načrtom in pojavom prvega učbeniškega kompleta za glasbeni pouk pri nas, je 

glasbenopedagoška znanost hitro napredovala. Vodilni didaktiki za glasbeni pouk na 

pedagoških fakultetah so začeli študente seznanjati s sodobnimi pristopi poučevanja glasbe, 

vključevali pa so se tudi v nastajanje novih učnih načrtov za osnovnošolski glasbeni pouk. Kdo 

so bili avtorji učnih načrtov za osnovnošolski glasbeni pouk pred letom 1973, ni znano. 

V petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja je bilo o učnih načrtih za osnovnošolski glasbeni 

pouk v strokovnih revijah objavljenih le malo prispevkov (Potočnik, 1958/1959, Hasl, 1964), 

iz česar lahko sklepamo, da je bilo področje osnovnošolskih učnih načrtov za glasbeni pouk v 

preteklosti zapostavljeno. Iz obravnavane literature in virov je razvidno, da učni načrti za 

področje glasbe na institucijah za usposabljanje učiteljev v javnosti niso bili nikoli predmet 

razprave. 

Izsledke analize osnovnošolskih učnih načrtov smo osvetlili tudi z mnenji petih primorskih 

učiteljic, ki so v intervjujih pripovedovale o uresničevanju učnega načrta za glasbeno vzgojo v 

praksi, izpostavile pa so tudi druge pomembne elemente za poučevanje glasbenega pouka. 

Rezultati analize intervjujev z učiteljicami, ki so poučevale od leta 1944 dalje so pokazali, da 

nobena, z izjemo ene, ob začetku študija ni imela ustrezne glasbene predizobrazbe. Za 

posploševanje rezultatov operiramo s premajhnim vzorcem, vendar je izsledke smiselno 

navezati na predhodne ugotovitve (Slosar, 1995), ki kažejo, da so med razrednimi učitelji 

razlike v glasbenih sposobnostih, ki izhajajo iz različne glasbene vzgoje v času pred vpisom na 

pedagoško fakulteto. Za učiteljski poklic so se intervjuvanke izobraževale na različnih 

institucijah za šolanje učiteljev (pedagoški tečaj, učiteljišče, pedagoška akademija, pedagoška 



Bavčar, Mateja (2016). Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. 

 

157 
 

fakulteta), zato njihovega glasbenega izobraževanja za poučevanje na razredni stopnji ne 

moremo primerjati. Ena od intervjuvank je izpostavila pomen preizkusa glasbenih 

sposobnosti na institucijah za izobraževanje učiteljev, ki se dandanes več ne opravlja, vendar 

bi ga bilo, po besedah B. Sicherl-Kafol (2015), potrebno uvesti in na ta način zagotoviti nabor 

bodočih študentov z ustreznimi glasbenimi sposobnostmi in znanji. Prav tako bi bilo 

potrebno stalno strokovno izpopolnjevati učitelje na glasbenodidaktičnem področju (Sicherl-

Kafol, 2001). Najstarejši intervjuvanki se nista nikoli udeleževali programov nadaljnjega 

glasbenega izobraževanja, ostale pa so prisostvovale različnim seminarjem, ki so bili povečini 

vezani na tematiko glasbenega poučevanja v osnovnošolskem obdobju. Tri intervjuvanke se 

ne spomnijo, da bi v preteklosti obstajali seminarji za glasbeni pouk, vendar je v literaturi 

moč zaslediti, da sta bila leta 1959 na Primorskem organizirana dva tečaja za glasbeni pouk, 

namenjena razrednim učiteljem (Za napredek glasbene vzgoje, 1960).  

O načinu poučevanja glasbenega pouka v preteklosti, pri čemer je bil izpostavljen predvsem 

način učenja petja pesmi, so pripovedovale štiri intervjuvanke. Raziskava konec petdesetih 

let 20. stoletja (Kaj pravi praksa o novih učnih načrtih, 1958) je pokazala, da učitelji pri 

glasbenem pouku večinoma uporabljajo »Potočnikovo metodo« (Potočnik, 1950). 

Intervjuvanke v naši raziskavi niso izpostavljale te metode. V Grlici je bilo v šestdesetih in 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja predstavljeno nekaj vzorčnih učnih ur za glasbeno 

vzgojo (Stres, 1966, Turel, 1966, Vospernik, 1982). Ena od intervjuvank je posebej poudarila 

pomen glasbenega pouka pri organizaciji proslav. Uresničevanje glasbenega pouka v 

preteklosti je bilo velikokrat zapostavljeno, o čemer so prepričane vse intervjuvanke razen 

ene. Na problematiko zapostavljanja glasbenega pouka so opozarjali tudi drugi avtorji 

(Potočnik, 1958/1959, Rajšter, 1964) v reviji Grlica. 

Učna načrta za glasbeno vzgojo v devetletni osnovni šoli (1998 in 2011) terjata od učiteljev 

drugačen način poučevanja kot v preteklosti, ko je bilo v ospredju le petje. O prevladujoči 

dejavnost petja v šestdesetih letih je v svojem članku opozarjal že Golob (1963). Da se v 

devetletni osnovni šoli premalo poje in da je v ospredju preveč glasbenih znanj, so 

prepričane tri intervjuvanke. Menijo, da so zahteve do otrok, podane v učnem načrtu, glede 

poznavanja glasbenih znanj, prevelike.  
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Devetletna osnovna šola namenja glasbenemu pouku v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju večji obseg števila ur kot osemletka (Predmetnik za devetletno osnovno šolo, 1998), 

kar je po mnenju ene od intervjuvank pozitivno. Tudi raziskave o predmetniku osnovne šole 

(Marjanovič Umek idr., 2012) so pokazale, da je večjemu obsegu ur glasbene umetnosti v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju naklonjenih dobrih 75 % vseh sodelujočih učiteljev. 

Učni načrti za osnovnošolski glasbeni pouk so od začetka povojnega obdobja dalje (1944, 

1946, 1948, 1959, 1966, 1973, 1983, 1998 in 2011) izpostavljali medpredmetno povezovanje 

glasbe z drugimi predmeti, pa vendar sta se do medpredmetnosti opredelili le dve 

intervjuvanki. Ena ima o medpredmetnem povezovanju glasbenih vsebin pozitivno mnenje, 

saj meni, da je povezovanja glasbe z drugimi predmeti premalo, druga pa mu ni naklonjena, 

ker naj bi se izpostavljale glasbene vsebine, ki so otrokom nepoznane.  

Učnih načrtov za glasbeni pouk pred letom 1984, ko je izšel načrt Program življenja in dela 

osnovne šole, se ne spomni nobena izmed treh intervjuvank. Njihovo načrtovanje 

glasbenega pouka je bilo vezano na aktive. Ugotovitve utegnejo podpirati izsledki ankete o 

učnem načrtu za glasbeni pouk iz začetka šestdesetih let (Hasl, 1964), ki so izpostavili 

pomanjkljive odgovore učiteljev glede poznavanja učnega načrta za glasbeni pouk iz leta 

1959. Vsem intervjuvankam, ki so poučevale po učnem načrtu za glasbeno vzgojo iz leta 

1984, je slednji ostal najbolj v spominu. Dve sta omenili tudi Učni načrt: program 

osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja iz leta 1998. Tri intervjuvanke, ki še vedno 

poučujejo, pa so podale svoje mnenje o elementih obstoječega učnega načrta Program 

osnovna šola. Glasbena vzgoja, 2011. Izpostavile so, da so jim v učnem načrtu 

najpomembnejši cilji, vsebine in standardi znanja. Mnenje o didaktičnih priporočilih v 

obstoječem učnem načrtu (2011) je izrazila ena intervjuvanka. Dve sta se strinjali, da učni 

načrt predstavlja za učitelje zavezo, po kateri se morajo ravnati in vodilo pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa (Ivanuš Grmek, 1999). Ostale se do tega vidika učnega 

načrta niso opredelile.  

Pri uresničevanju glasbenega pouka so si, od osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, tri 

intervjuvanke pomagale z didaktičnimi gradivi B. Oblak, ki se v prenovljeni obliki uporabljajo 

še danes. Pred tem obdobjem učbenikov za glasbeni pouk ni bilo. Na to problematiko je že v 

šestdesetih letih opozarjal Hasl (1964), ki je menil, da je že »skrajni čas«, da se izdela učbenik 
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ali priročnik. Izkušnje s poučevanjem brez učbenika imata dve intervjuvanki, ki občasno 

poučujeta le na podlagi učnega načrta za glasbeno vzgojo (2011).  

Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko na večjem vzorcu starejših učiteljic preverili njihovo 

poznavanje učnih načrtov pred letom 1983, saj bi na ta način pridobili informacije o pomenu 

osnovnošolskih učnih načrtov za glasbeni pouk v preteklosti.  

Ugotovitve na podlagi opravljene analize učnih načrtov za glasbeni pouk tako na 

osnovnošolski ravni kot na ravni izobraževanja za učiteljski poklic nam omogočajo vpogled v 

zgodovinski razvoj predmeta. Del zgodovinskega razvoja glasbenega pouka je bilo tudi 

poučevanje predmeta, o čemer so v intervjujih pripovedovale učiteljice, ki so poučevale 

glasbeni pouk od leta 1944 do danes. Z izsledki analize intervjujev smo osvetlili poznavanje 

učiteljevega dela na področju glasbenega pouka od leta 1944 do danes. Obstoječo raziskavo 

o uresničevanju učnih načrtov v praksi bi bilo smiselno nadgraditi s kvantitativno, v katero bi 

bil zajet večji vzorec učiteljev. 
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profesorjev ljubljanskega, mariborskega in tolminskega učiteljišča 

Učni načrt za učiteljišče, 1955 
 
SŠM. NOB. T.e. 175  

Pismo Henrika Zdešarja 

8.2  USTNI VIRI 

Pričevanje Dragice Gombač, posneto 2. 8. 2015 (hrani avtorica). 

Pričevanje Klavdija Koloinia, posneto 28. 7. 2015 (hrani avtorica). 

Pričevanje Marije Rijavec, posneto 23. 4. 2015 (hrani avtorica). 

Pričevanje Milojke Štrukelj, posneto 14. 1. 2016 (hrani avtorica). 

Pričevanje Silve Vehovar, zapisano 14. 5. 2015 (hrani avtorica). 

Pričevanje Vere Clemente Kojić, zapisano 18. 2. 2016 (hrani avtorica). 

Pričevanje Tatjane Jelaska, posneto 12. 2. 2016 (hrani avtorica). 

8.3  INTERNETNI VIRI 

Bolonjski proces 

Http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina

/  (pridobljeno 20. 2. 2016) 

 

Evalvacija kurikularne prenove vzgoje in izobraževanja v Sloveniji: Poročilo o rezultatih 

evalvacijskih študij, zaključenih do konca leta 2004.  

Http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacij

a/pdf/SE_porocilo_2004.pdf (pridobljeno 1. 4. 2016) 

 

http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo_2004.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/SE_porocilo_2004.pdf
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Miran Hasl                                                                                   

Http://www.primorske.si/Kultura/Umrl-je-Miran-Hasl.aspx (pridobljeno 19. 2. 2016) 

 

Mirko Slosar 

Https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/nagrajenci_priznanja_1999.htm  

(pridobljeno 19. 2. 2016) 

 

Posodabljanje kurikula za večjo fleksibilnost učnega procesa 

Http://www.zrss.si/projektiess/skladisce/usposabljanje_za_ucne_nacrte/smernice%20za%20

posodabljanje/posodabljanje_dr.%20%C5%BEakelj.ppt (pridobljeno 28. 2. 2016) 

 

Predmetnik za devetletno osnovno šolo 

Http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predme

tniki/Predmetnik_splosni.pdf (pridobljeno 27. 2. 2016) 

 

Predmetnik za razredni pouk PeF UL (1. stopnja) 
Https://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Predmetniki/predmetnik_RAZ_POUK_15_7_2015_LV.pdf 
(pridobljeno 26. 4. 2016) 
 
Predstavitev programa Poučevanje na razredni stopnji PeF UL (2. stopnja) 
Https://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2015-16.pdf 
(pridobljeno 26. 4. 2016) 
 
Program razredni pouk (1. in 2. stopnja) Pef UM 
Http://www.pef.um.si/188/razredni+pouk (pridobljeno 26. 4. 2016) 
 

Razredni pouk – Opis programa (1. stopnja) Pef UP 
Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)
/do_2015-2016/ (pridobljeno 26. 4. 2016) 
 
Razredni pouk – Opis programa (2. stopnja) Pef UP 
Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/ 
(pridobljeno 26. 4. 2016) 
 

Učni načrt za didaktiko glasbe 1 (Pef UP) 

Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)

/do_2015-2016/2011011410055670/ (pridobljeno 30. 4. 2016) 

 

Učni načrt za didaktiko glasbe 2 (Pef UP) 

Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)

/do_2015-2016/2011011410061899/ (pridobljeno 30. 4. 2016) 

 

http://www.primorske.si/Kultura/Umrl-je-Miran-Hasl.aspx
https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/nagrajenci_priznanja_1999.htm
http://www.zrss.si/projektiess/skladisce/usposabljanje_za_ucne_nacrte/smernice%20za%20posodabljanje/posodabljanje_dr.%20%C5%BEakelj.ppt
http://www.zrss.si/projektiess/skladisce/usposabljanje_za_ucne_nacrte/smernice%20za%20posodabljanje/posodabljanje_dr.%20%C5%BEakelj.ppt
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Predmetniki/predmetnik_RAZ_POUK_15_7_2015_LV.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Predmetniki/predmetnik_RAZ_POUK_15_7_2015_LV.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2015-16.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2015-16.pdf
http://www.pef.um.si/188/razredni+pouk
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/
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Učni načrt za didaktiko glasbe 3 (Pef UP) 

Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)

/do_2015-2016/2011011410122482/ (pridobljeno 30. 4. 2016) 

 

Učni načrt za glasbeno vzgojo in didaktiko glasbe (Pef UP) 

Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/201

3073012003340/ (pridobljeno 30. 4. 2016) 

 

Učni načrt za vokalni-instrumentalni pouk (Pef UP) 

Http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)

/do_2015-2016/2011011409583996 (pridobljeno 30. 4. 2016) 

 

Zgodovina Evropske unije: 1990–1999. 

Http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_sl.htm (pridobljeno 31. 3. 2016) 

 

Zgodovina Pedagoške fakultete UL 

Https://www.pef.uni-lj.si/59.html (pridobljeno 19. 2. 2016) 

 

Žakelj, A. Posodabljanje kurikularnega procesa v gimnazijski praksi. 

Http://publikacija.k56.si/strokovnjaki/7.%20Prof.%20dr.%20Amalija%20Zakelj.%20Posodablj

anje%20kurikularnega%20procesa%20v%20gimnazijski%20praksi.docx  

(pridobljeno 28. 2. 2016) 

 

Žolnir, N. (2011). Cilj nove bele knjige najvišji dosežki v vzgoji in izobraževanju. 

Http://www.delo.si/novice/politika/cilj-nove-bele-knjige-najvisji-dosezki-v-vzgoji-in-

izobrazevanju.html (pridobljeno 19. 2. 2016) 

 

Žolnir, N. (2011). Posodobljeni učni načrti v osnovnih šolah: v šolah zaskrbljeni. 

Http://www.delo.si/novice/slovenija/posodobljeni-ucni-nacrti-v-osnovnih-olah-v-olah-

zaskrbljeni.html (pridobljeno 1. 4. 2016) 

 

 

 

 

 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/2011011410122482/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/2011011410122482/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/2013073012003340/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/2013073012003340/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/2011011409583996
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/do_2015-2016/2011011409583996
http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_sl.htm
https://www.pef.uni-lj.si/59.html
http://publikacija.k56.si/strokovnjaki/7.%20Prof.%20dr.%20Amalija%20Zakelj.%20Posodabljanje%20kurikularnega%20procesa%20v%20gimnazijski%20praksi.docx
http://publikacija.k56.si/strokovnjaki/7.%20Prof.%20dr.%20Amalija%20Zakelj.%20Posodabljanje%20kurikularnega%20procesa%20v%20gimnazijski%20praksi.docx
http://www.delo.si/novice/politika/cilj-nove-bele-knjige-najvisji-dosezki-v-vzgoji-in-izobrazevanju.html
http://www.delo.si/novice/politika/cilj-nove-bele-knjige-najvisji-dosezki-v-vzgoji-in-izobrazevanju.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/posodobljeni-ucni-nacrti-v-osnovnih-olah-v-olah-zaskrbljeni.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/posodobljeni-ucni-nacrti-v-osnovnih-olah-v-olah-zaskrbljeni.html
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9  PRILOGE 

9.1  IZBOR RELEVANTNIH DELOV INTERVJUJEV 

MARIJA 

DELI BESEDILA KODE KATEGORIJE 
 
»Ne, glasbe se nisem učila. Najprej smo bili 
pod Italijani, potem je bila vojna. Smo pa 
doma prepevali, slovenske pesmi, na skrito. 
Tiste, ki me je naučila moja mama znam še 
zdaj.« 
 
»Po vojni, junija 1945 je prišel k nam domov 
en možakar, da se pripravlja tečaj za učitelje 
v Ravnah pri Pivki. Trajal je do 
septembra´45. Pouk smo imeli po cele 
dneve. Imeli smo vse predmete. Glasbo je 
imel Pirnik. Imel je v glavnem petje. Peli 
smo v zboru, on je dirigiral. S tem pevskim 
zborom smo celo nastopali v Trstu na radiu. 
Od teorije se spomnim samo osnov.« 

 
 
Glasbeno izobraževanje v 
domačem okolju 
 
 
 
 
 
 
Glasbeno izobraževanje na 
pedagoškem tečaju 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
GLASBENA IZOBRAZBA 
 
 
 
 
 
 

 

 
»Peli smo slovenske pesmi po načrtih še iz 
vojne. Pri glasbi se je samo pelo, pa takt 
smo tudi ploskali. Najprej smo se naučili 
malo melodije, ki jo je zapel učitelj, potem 
besedilo, pa ritem in potem smo prepevali. 
Ritem smo ploskali po občutku. Človek se je 
mogel znajti. Nič ni bilo, kar bi lahko vzel v 
roke. Spomnila sem se npr. kakšne 
izštevanke od doma iz nižjih razredov.« 
 
»Večkrat je prišla inšpekcija. Pregledali so 
priprave, bili zraven pri pouku. Za glasbo ni 
nikoli noben prišel.« 

 
Petje pesmi 
  
Postopek učenja pesmi 
 
 
Ritmiziranje 
 
 
 
 
Obiski šolske inšpekcije 
 

 

 
 
 
 
 
POUČEVANJE GLASBE 

 

 
»Glasbo nisem učila vsa leta. In če človek ne 
uči, se tudi ne angažira, da bi kam šel. Ne, 
na nobenem usposabljanju nisem bila.« 

 
Odsotnost dodatnega 
glasbenega izobraževanja 

 

 
NADALJNJE GLASBENO 
IZOBRAŽEVANJE 

 
 
»Za glasbo pa se res ne spomnim nobenega 
učnega načrta. Jaz sploh ne vem, če so bili 
takrat tako pomembni.« 

 
Odsotnost spomina na učne 
načrte 

 
UČNI NAČRTI ZA GLASBO 
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DRAGICA 

DELI BESEDILA KODE KATEGORIJE 
 

»Ne, nobene glasbene predizobrazbe nisem 

imela. Tri sestre smo bile, vse smo imele 

glas in posluh. Jaz sem imela najslabšega. Ta 

starejša sestra je pela sopran, jaz sem pela 

terco nižje, ta srednja sestra pa alt. Ko smo 

plele na njivi, smo stalno pele in smo se 

navadile peti tudi dvoglasno. Vse tri smo 

hodile na gimnazijo, no, jaz na učiteljišče,in 

tiste pesmi, ki smo se jih tam učili, smo 

potem pele doma, triglasno. In nam je 

ratalo!« 

 

»Žnidar nas je imel teorijo in klavir, Pirnik pa 

zbor. Učili smo se dirigirat, pa takte. Imeli 

smo tudi notni zvezek, kamor smo pisali 

intervale: kvarto, kvinto… In morali smo jih 

znat tudi zapet in kdor ni imel dobrega 

posluha… jo je težko zapet. Treba se je bilo 

učit in imet malo posluha.« 

»Na učiteljišču smo se učili zadnje leto samo 

pesmice za osnovno šolo. Tudi za dvoglasno. 

Prej smo se učili klavir po Beyer-ju. Pa na 

Orffove instrumente smo tudi igrali. Smo 

tolkli na palčke in na ksilofone, za vsak takt 

smo udarili na nek boben  in kaj malega 

zaigrali. Ta Orffov instrumentarij smo dobro 

spoznali, nismo pa z njim nič nastopali.« 

 

Odsotnost glasbene 

predizobrazbe 

 
 
 
Petje s sestrami v domačem 

okolju 

 
 
 
 
 
 
 
 
Glasbeno izobraževanje na 

učiteljišču 

 

 
 
 
 
Učenje pesmic na učiteljišču 
 
Instrumentalni pouk na 

učiteljišču 

 
Orffov instrumentarij na 

učiteljišču 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLASBENA IZOBRAZBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»Učitelji so bolj zares vzeli tiste predmete, ki 

so bili glavni, bi rekli. Dostikrat so prišli 

inšpekcirat in so kar dali liste z vprašanji. 

Ena pa je rekla: Otroci, ste imeli petje ta 

teden?  Pa so rekli, da ja. Pa katero pesmico 

ste se navadili? Noben ni upal povedat pa 

sem rekla: Otroci, saj smo peli v torek. 

Dajmo zapet tisto pesmico. Pa so jo znali. 

Sem si mislila, če bi rekla za telovadbo, ki je 

nisem marala, bi jaz postala rdeča in oni. 

Petja pa nisem zamudila.« 

»V nižjih razredih smo imeli v glavnem 

petje. Jaz sem jim zmeraj povedala, kako se 

poje, da se ne sme sekat besed. Smo delali 

tudi vaje za dihanje in urjenje glasa. Učili 

pesmice, tudi himno. Uradne pesmi so bile 

 
 

 

Obisk šolske inšpekcije pri 

pouku petja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Način poučevanja glasbene 

vzgoje v preteklosti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUČEVANJE GLASBE 
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pionirska, državna himna. Drugače smo peli 

priložnostne pesmi po letnih časih. Jaz sem 

jih učila tudi pesmice s Cicibana, ki sem jih 

najprej zvadila s harmoniko pri Mežnarjovih. 

Zaplesali smo tudi kakšen ples, npr. Bela 

lilija, pa Ciciban in čebela smo malo zapeli, 

malo smo se gibali. Kdaj smo tudi kolo 

plesali. Pri Jabolko rdeče smo kotalili žogico. 

Pa enkrat smo dobili radio, tako da smo 

enih dvakrat poslušali glasbene oddaje.« 

»Zagorjanova ni imela posluha, večkrat mi 

je rekla: Vzemi še moje h glasbi, jaz bom pa 

tvoje k telovadbi. In sem imela dva razreda 

skupaj. Težko je pet brez glasbila, brez vsega 

in če nimaš posluha… Jaz sem zapostavljala 

telovadbo, Zagorjanova pa petje. To je bila 

takrat pogosta praksa.« 

Nabor pesmi za petje 
 
 
 
 
Ples in gibanje pri glasbenem 

pouku 

 
 
Poslušanje glasbenih oddaj 
 
 
 
 
Zamenjava predmetov 
 
 
Zapostavljanje učnih 

predmetov 

 
 
 
 
 
 

 

 
»Nič se nisem izobraževala. Se tudi ne 

spomnim, da so bili kaki seminarji za petje. 

Mislim, da jih sploh ni bilo.« 

 

Odsotnost dodatnega 

glasbenega izobraževanja 

 
NADALJNJE GLASBENO 
IZOBRAŽEVANJE 

»Nič se ne spomnim kakšnega učnega 

načrta. Plan je bil za vsako leto zase.«  

»Najbolj mi je ostal v spominu učni načrt, ko 

je prišla ven tista knjiga in je imela tudi 

pesmi in te pesmi so bile težke zame za se 

navadit. Kakšno smo se tudi naučili, ma sem 

mogla fajn vadit, skupaj s hčerjo.« 

 

Odsotnost spomina na učne 

načrte v preteklosti 

 

 

Spomin na učni načrt Program 

življenja in dela osnovne šole 

(1984) 

 

 
 
 
 
UČNI NAČRTI ZA GLASBO 
 
 
 

 

»Kadar so bile prve učne knjige, smo začeli 

pisat tudi bolj zahtevne priprave. Mi jih je 

pomagala pisat hči. To je bilo treba v te 

priprave vključit vse možno: za uvod je bilo 

treba tolčt, potem so bile take melodije za 

vse svete, melodije za pust… To je bilo 

pretežko za 2. razred. Zraven je bila še ena 

kaseta, ki je še sama nisem razumela. Meni 

so vsa tista pihala enaka.« 

»Delali smo po tisti knjigi, ne spomnim se, 

da bi rabili še učni načrt.« 

 
Vpliv učbenika na pisanje 

učne priprave 

 

 

 

 

Prezahtevnost učbenika 

 

 

Neuporaba učnega načrta 

 
 
 
 
 
UČBENIK IN UČNI NAČRT ZA 
GLASBO 
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JOŽICA 

DELI BESEDILA KODE KATEGORIJE 
 
»V glasbeno šolo nisem hodila. Doma je bilo 
pa tako: oče je bil pevec in nam ni pustil pet. 
Je govoril, da ne znamo. Smo pa veliko peli s 
staro materjo. Ona nas je naučila vse tiste 
znane pesmice.« 
 
»Metodiko nas je učil en Miran Hasl. 
Spomnim se, da smo se učili pet pesmice za 
nižje razrede po priročniku od Oblakove. Od 
inštrumentov smo lahko igrale na flavto – 
kljunasto ali pa na klavir. Jaz sem igrala na 
klavir.« 

 
 
Glasbeno izobraževanje v 

domačem okolju 

 
 
 
Učenje pesmic na pedagoški 
akademiji v Novi Gorici 
 
Instrumentalni pouk na 

pedagoški akademiji 

 
 
 
 
 
GLASBENA IZOBRAZBA 
 
 
 
 
 

 

»Dobivale smo se na štirinajst dni, oziroma 
po potrebi. Cel cirkus je bil npr. za sprejem 
med pionirje, ko smo morali zapet pionirsko 
himno. Glasba je bila takrat zelo povezana z 
vsemi proslavami in spominskimi dnevi. 
Takrat se  je vedno pelo.« 

»Pred '84 je bilo največ petja, pa tudi plesa. 
Včasih smo igrali tudi na instrumente. Ni 
bilo pa npr., poudarka naraščajoče – 
padajoče in druge teorije. Npr. skladatelj. Še 
danes ne vejo in ne bodo vedeli, kaj dela 
skladatelj, če sem prav poštena. Mogoče 
dva v razredu. Zanje je to preveč. Preveč je 
teorije zdaj in premalo petja. Okolica še 
pripomore k temu, otroci so veliko za 
računalniki in doma se sploh nič ne poje, 
razen redki otroci, ki so iz glasbenih družin, 
take pa lahko prešteješ na prste ene roke.« 

»Jaz imam rada glasbo. Vem pa, da še danes 
katera od kolegic zamenja glasbo za 
matematiko ali slovenščino. Obratno se 
najbrž še ni zgodilo.« 

 
 
 
Povezava glasbenega pouka s 

šolskimi proslavami 

 
 

Poučevanje glasbe pred letom 

1984 

 

 

Nerazumevanje glasbenih 

vsebin s strani učencev 

 
Vpliv današnjega načina 

življenja na prepevanje 

 
 
 
 
Zapostavljanje glasbenega 

pouka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUČEVANJE GLASBE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
»Jaz se ne spomnim, da bi bilo prej 
organizirano kaj dosti seminarjev od glasbe. 
Pa smo hodile. Telovadbe se spomnim, za 
glasbo pa ne. Danes pa so seminarji, ma ti 
jih šola ne plača, ker itak ni denarja za 
nobeno stvar.« 

»Ko je bil v nastajanju učni načrt iz leta 1998 
smo bili mi učitelji povabljeni zraven. Smo 
hodili v Sežano in na koncu pripomb, ki smo 
jih podali, niso upoštevali. Težava je bila v 
tem, ker so učni načrt pisali strokovnjaki, ne 
pa praktiki in je zato neuravnotežen.« 
»So nam rekli, da če hočemo učit prvo 

 
Odsotnost seminarjev s 

področja glasbe v preteklosti 

 
Težave s financiranjem 

dodatnega izobraževanja 

 
 
Spremljanje uvajanja učnega 

načrta za glasbo iz leta 1998 v 

prakso 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NADALJNJE GLASBENO 
IZOBRAŽEVANJE 
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triado, moramo imet certifikat in smo hodile 
v Ljubljano na Pedagoško za te module, med 
njimi je bil eden tudi za glasbo. Učili smo se, 
kako naj bi prikazali ure leto mlajšim 
otrokom potom igre. Imela nas je Barbara 
Sicherl-Kafol. Na tisti modul imam zelo 
dober spomin.« 

 
Dodatno izobraževanje za 

poučevanje glasbe v prvem 

triletju 

 

 

 
 
 
 

 

»Najbolj se spomnim učnega načrta iz leta 
1984. Prej smo načrtovale na aktivih in učni 
načrt nismo imele niti v rokah. Te aktive so 
vodile starejše in izkušene učiteljice. To kar 
zdaj vemo, da je učni načrt, je ta iz '84. 
Potem je bil tisti osnutek za devetletko iz 
leta 1998 in zdaj ta dopolnjeni.« 

»Najbližje mi je bil tisti iz '98. Bil je berljiv, 
uporaben in dobro razdelan. Saj v tem 
novem učnem načrtu ni veliko sprememb, 
tako da ne morem reči, da kaj vpliva na 
pouk. Gre bolj za lepotne spremembe. Tiste 
spremembe, ki so, pa niso v pozitivni smeri. 
Se mi zdi, da je še več tem, ki so otrokom 
tuje, nerazumljive.« 

»Glavni v tem učnem načrtu so cilji. Tem 
prilagodim vsebino.« 

 
 
Nepoznavanje učnega načrta 

za glasbo iz leta 1973 

Učna načrta za glasbo iz let 

1984 in 1998 

 
 
Učni načrt: program 

osnovnošolskega 

izobraževanja, Glasbena 

vzgoja, 1998 

Učni načrt Program osnovna 
šola. Glasbena vzgoja (2011) 
 
 
 
Pomen ciljev v učnem načrtu 
(2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
UČNI NAČRTI ZA GLASBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
»Ko učim, se ne držim ne učnega načrta ne 
učbenika, ampak vzamem eno srednjo pot, 
da osvojim cilj. Če vidim, da trenutno rabim 
bolj učbenik, vzamem učbenik, če ne pa učni 
načrt. Meni je pomemben cilj. Če 
uporabljam učbenik, je to tisti od Brede 
Oblak.« 

 
 
Način osvajanja ciljev 
 
Učbenik ali učni načrt 
 
Učbenik B. Oblak 

 

 
 
 
UČBENIK IN UČNI NAČRT ZA 
GLASBO 
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IRIS 

DELI BESEDILA KODE KATEGORIJE 
 

»V glasbeno šolo nisem hodila. Hodila sem v 

srednjo vzgojiteljsko šolo, sem imela štiri 

leta glasbo, tako da imam s tega vidika kar 

neko predznanje in sicer inštrument – klavir 

in flavto, mali inštrumenti, Orffov 

inštrumentarij.« 

»Na pedagoški akademiji, ki smo jo 

obiskovali tukaj v Gorici nas je imela Lojzka 

Peršičeva. Ona nas je imela klavir in teorijo, 

komplet vse. Ampak glasbe na Pedagoški 

akademiji se slabo spomnim, slabše kot 

srednje vzgojiteljske. Bilo je medlo. Bolj je 

bilo to, da si ti znal zaigrati pesmico s 

spremljavo s klavirjem in z lastnimi 

instrumenti in palčkami.« 

»Na faksu nas je imel pa Slosar in smo mogli 

res delat. Smo imeli osnove dirigiranja, 

spremljavo pesmi z malimi instrumenti, 

spremljavo pesmi s sintisajzerjem. In če ne 

bi hodila takrat na vzgojiteljsko, ne vem,  

kako bi naredila.« 

 
 

Glasbeno izobraževanje na 

srednji vzgojiteljski šoli 

 

 

 

 

 

Glasbeno izobraževanje na 

pedagoški akademiji v Novi 

Gorici 

 

 

 

 

 

 

 

Glasbeno izobraževanje na 

pedagoški fakulteti v Kopru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENA IZOBRAZBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Na razredni stopnji je preveč tistega 
strogega glasbenega učenja, glasbene 
izobrazbe, premalo pa je, recimo, petja. 
Problem so učne vsebine kot take. Bolj je 
tisto… namesto, da bi otrok samo pel, plesal 
ljudske plese, morajo znat teorijo. Npr. 
sploh ne vejo, kaj je opera, kaj so skladatelji, 
kateri so skladatelji. Otrok bi moral peti! Si 
ogledati kakšne glasbene predstave, npr. 
glasbene mladine. Preveč strokovno je vse 
skupaj. Otroci do 3. razreda še nekaj pojejo, 
v 4. in 5. pa se konča. Zdaj so vse neke 
moderne pesmi, neke popevke. Otrok se 
tega ne nauči, ker mu je to tuje. Otrok bi 
moral še vedno spoznavat ljudsko pesem.« 

»Povezujejo se neke učne vsebine in potem 

ni več tisto povezovanje s strani glasbe. Npr. 

letos imam pri matematiki dele celote, ki se 

povezuje medpredmetno z glasbo, kjer je 

notni zapis. Otroci zapisa notnih vrednosti 

ne poznajo in jih moraš potem na to 

navajati. Meni se to ne zdi smiselno.« 

 

 
 

Preveč teorije in premalo 

petja na razredni stopnji 

 

 

Zahteve do otrok 

 

 

 

 

 

Otrokom tuje glasbene 

vsebine 

 

 

 

 

 

Negativno mnenje o 

medpredmetnem 

povezovanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUČEVANJE GLASBE 
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»Za glasbo moraš imeti predznanje. Učitelj, 

ki ne zna peti, igrati en instrument težko uči 

glasbo in otrokom delaš krivico.« 

»Glasba še zmeraj ni tako pomembna. 

Odvisno sicer od učitelja. Ti lahko z glasbo 

sicer uživaš, če si sam glasbenik, lahko pa je 

kar nekaj. Daš otroku CD, da poje, 

fotokopiraš in je ura opravljena.« 

 

Pomen glasbene 

predizobrazbe za poučevanje 

 

 

(Ne)zapostavljanje glasbe 

odvisno od učitelja 

 
»Smo hodile v Ljubljano in v Koper, ma se 

ne spomnim , kdo je bil izvajalec. To je bilo 

pred devetletko.  Ker potem, ko je bila 

devetletka, sem zapostavljala te vzgojne 

predmete, je bilo preveč drugega. Vem, da 

smo na seminarju poslušali o metodiki 

poučevanja glasbe, pa delali smo male 

inštrumente, tako kot ropotuljice, pavke… 

Bilo je tudi o medpredmetnem povezovanju 

glasbe, npr. z matematiko: ¾ takt, 

polovinka, četrtinka, osminka. In pa 

spoznavanje drugih dežel, kako spoznavat 

pesmice, od kje je pesmica…« 

 
 

Dodatno glasbeno 

izobraževanje pred devetletko 

 

 

 

Vsebina seminarja z 

glasbenega področja 

 

 

 
 

 

 

 

NADALJNJE GLASBENO 

IZOBRAŽEVANJE 

 

 

 

 

 

»Najbolj se spomnim tistega učnega načrta 

iz '84, tistega smo se držali kot pijanec plota. 

Iz tistega smo potem prešli na tega 

zelenega. Potem smo se lovile in držale 

tistega. Zdaj pa imamo tega prenovljenega. 

Mislim, da je vsak slabši.« 

»Najbolj uporabne se mi zdijo v 

prenovljenem učnem načrtu vsebine, 

predvsem tiste, ki obravnavajo petje 

pesmic.« 

»Učitelj se učnega načrta drži, ker se ga 

mora držat, drugo pa je potem pisat. Vsak 

naredi po svoje. Otroku, npr. rondo lahko 

predstavim teoretično, lahko pa pojemo in 

izvajamo druge dejavnosti, pa otroci niti 

vejo ne, da je to rondo.« 

 
 

Učni načrti za glasbeno vzgojo 

iz let 1984, 1998 in 2011 

 

 

 

 

Uporabnost učnih vsebin v 

učnem načrtu Program 

osnovna šola. Glasbena vzgoja 

(2011) 

 

Zavezujoča vloga učnega 

načrta 

 
Način predstavljanja glasbenih 

vsebin 

 
 

 

 

 

 

 

 

UČNI NAČRTI ZA GLASBO 

 

 

 

 

 

»Jaz sem učila glasbo po Oblakovi…v času še 

starega učnega načrta iz '84. Takrat smo 

veliko peli.« 

»Delovnih zvezkov nimamo. Držim se 

učnega načrta. Ker učni načrt te zavezuje, 

tisto moraš narediti.« 

 
Poučevanje ob uporabi 

učbenika B. Oblak 

 

 

Poučevanje s pomočjo učnega 

načrta 

 
 
 
 
UČBENIK IN UČNI NAČRT ZA 
GLASBO. 
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NADJA 

DELI BESEDILA KODE KATEGORIJE 
 

»Jaz imam nižjo glasbeno šolo iz kitare in 

nauk o glasbi. Končala sem v prvem letniku 

srednje šole. Drugi, tretji in četrti letnik 

srednje šole sem obiskovala nekaj pouka 

harmonije in kontrapunkta pri profesorju 

Kalanu v Tolminu. Clemente Kojićeva nas je 

imela glasbo. Pa štiri letnike klavirja sem 

tam naredila. Pravzaprav sem se 

nameravala vpisati na glasbeno pedagogiko 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, vendar so 

ravno takrat to vejo ukinili. Ker pa nisem 

imela dovolj predizobrazbe, nisem naredila 

sprejemnega izpita na Akademiji za glasbo.« 

»Ko sem prišla v Koper je bil glavni profesor 

Slosar. Takrat še ni imel Nackovih pesmi. Če 

primerjam mojo glasbeno predizobrazbo s 

predizobrazbo mojih sošolk, mislim, da so se 

martrale s tistim klavirjem in branjem not in 

ritmom. Saj vsa druga teorija je še šla, samo 

klavir ali flavtica…to pa je bilo porazno.« 

»Usmerjeno izobraževanje ni imelo nobenih 

sprejemnih izpitov. Je bilo pa prej tako, da 

ženske, ki so šle skozi sprejemne izpite, 

recimo generacije, ki so hodile na 

učiteljišče… Če ji je manjkal en prst, tudi če 

je krasno pela, ni mogla biti učiteljica,  ker ji 

je manjkal en prst in otroku ni mogla 

pokazati, kako se drži pisalo, ker otrokom ni 

mogla igrati na inštrument in enostavno ni 

bila sprejeta. Je bila ena meja. Medtem ko v 

moji generaciji..., to je bilo sprejeto vse.« 

 

 

 

 

Izobraževanje v glasbeni šoli 

 

 

 

 

Želja po nadaljnjem 

glasbenem izobraževanju 

 

 

 

 

 

Glasbeno izobraževanje na 

oddelku za razredni pouk 

 

 

 

 

 

Sprejemni izpiti na pedagoški 

fakulteti 

 

 

Sprejemni izpiti na učiteljiščih 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLASBENA IZOBRAZBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»Meni je zelo všeč, da imamo zdaj več ur v 

1., 2., 3. razredu.  Da se več poje, če se poje. 

Ker ženske, ki zdaj učijo devetletko niso 

dosti prej prepevale, ker so imele samo eno 

uro glasbe in normalno, da temu  ne 

posvečajo dosti pozornosti. Če imaš dve uri 

glasbe, se dosti več poje, več dela. Prej smo 

imeli: ena ura glasbe, ena pesmica. To je 

bila klasika. Ko so prepisali tisto pesmico, so 

jo prepevali. In potem na koncu smo 

utrjevali še za nazaj. Potem so prišle tiste 

metode, da je treba vsakič opevat… zdaj pa 

 

Večji obseg ur glasbe v 

devetletni osnovni šoli 

 

 

 

 

 

Način poučevanja v 

preteklosti 
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sploh, zdaj skoraj damo več poudarka na 

teorijo. Mora prepoznat visoke in nizke 

tone, dolge, kratke. Mora prepoznat 

skorajda harmonijo. Ali pa naraščanje, 

padanje… o tem se pogovarjamo ali pa tiha, 

glasno. Kmalu da delamo več na drugih 

temah, kot pa samo na pesmi. Zelo malo se 

poje slovenskih ljudskih pesmi. Ali pa jim 

daš za plesat, pa jim daš izštevanko… Ja kaj, 

eden na sredi stoji in drugi izštevajo. 

Izštevanka je lahko tudi preštevanka in jo 

lahko izkoristiš pri matematiki. Ena, dva, tri, 

štiri, en, dva, tri, štiri, vsak četrti bo šel ven, 

tako da dobiš tisti ritem.  Mi smo vse stvari 

spravili v glasbo in delamo še toliko drugih 

stvari, da me včasih kar glava boli.« 

 

»In otroci bi morali biti kmalu harmonično 

opismenjeni, ne le pevsko, slišat kdaj je 

tonika, kdaj dominanta, kdaj je višje, kdaj je 

nižje, kdaj je glasno, kdaj je tiho. Pa še 

inštrumente prepoznat. Ali je pihalo ali 

godalo in je še treba ločit med basom in 

violino.« 

 

 

 

Preveč teoretičnih vsebin 

 

 

Premajhen obseg petja pri 

glasbenemu pouku 

 

 

 

Medpredmetno povezovanje 

glasbe in matematike 

 

 

 

 

 

 

 

Prevelike zahteve do otrok 

 

 

 

POUČEVANJE GLASBE 

 

»Zato sem 2005 delala seminar za 

multiplikatorja. Vzela sem prav glasbo v 4. 

razredu, ker smo se vse bale, kaj vse bomo 

mogle učit pri glasbi. In potem sem imela 

tudi en seminar, da sem jim na kratko 

predstavila, kaj je treba učit pri glasbi v 4. in 

5. razredu. Spomnim se tistih priporočenih 

pesmic, ki sem jih lovila okoli in enih sploh 

nisem dobila in učbeniki ni rečeno, da jih 

držijo. Ta seminar sem naredila prav zato, 

da sem prišla noter po tistem zelenem 

učnem načrtu. Od tega, da… glasba 

slikarka… sem narisala tisto Bachovo suito z 

orglami in potem smo morali tiste slike z 

barvami razporejati, pa dolgi, kratki toni, 

takrat je bila že četrtinka, polovinka. To so 

bile te igre, ki smo jih imeli, da sem potem 

njim pokazala, kako naprej.« 

»Kateri koli seminar učiteljice vzamejo, je 

fajn in ne veš kdaj ti prav pride. Nisem pa 

dosegla tistega kar sem mislila. Da bom 

hodila okoli po Sloveniji seminarje vodit, to 

pa ne. Ženske niso bile takrat toliko 

 

Nadaljnje izobraževanje za 

multiplikatorja 

 

 

Posredovanje pridobljenega 

znanja kolegicam 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebine iz nadaljnega 

izobraževanja 

 

 

 

 

Uporabnost pridobljenega 

znanja 

 

Želja po posredovanju 

pridobljenega znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NADALJNJE GLASBENO 
IZOBRAŽEVANJE 
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pripravljene vlagat v glasbo, je bilo drugih 

problemov preveč. Učiteljica bi morala imeti 

tudi za glasbo kakšna dodatna znanja. Tisto 

kar smo dobivala in kar danes dobivajo na 

fakulteti je premalo.« 

 

 

 

 

 

»Spomnim se tistega…, ma jaz ne vem ali je 

bil 84 ali 89. Glasba je bila napisana na enih 

treh, štirih straneh. V glavnem, zelo kratko 

in še najlažje sem po tistem učila. Ko sem 

npr. mogla naučit dvoglasje, kot cilj je bil: 

otroci dvoglasno pojejo, v 4. razredu, sem 

se mogla sama spomnit, kako bom to učila. 

To mi je pustilo dosti lastne kreativnosti. 

Itak se je dalo z enimi generacijami dosti 

naredit, z drugimi ne. Ta mi je bil še 

najbližje. Saj tudi ta zdaj ni tako napačen. Tu 

mi najbolj prav pridejo standardi znanja. Vse 

standarde znanja naj bi učitelj preverjal. 

Dobro, da v redovalnici ni napisano, da so 

vsi standardi znanja v redovalnico vključeni. 

To je edino dobro. Bog ne daj, da bi jaz 

mogla vse standarde ocenjevat. Ma ne 

samo pri glasbi, povsod.« 

»V učnem načrtu nam manjka te 

sistematičnosti. Tam glavne vsebine so lepo, 

sistematično napisane, a kaj ko je še toliko 

drugih stvari. In kaj me najbolj moti pri 

temu… Ti napiše za vse tri razrede skupaj. In 

potem v vseh treh razredih ponavljamo eno 

in isto. Recimo: pojejo pesmi in širijo pevski 

repertoar, se mi zdi, ma kaj je to treba. To je 

normalno, to delajo zdaj. Potem in na 

koncu. Tega ni treba niti v cilj pisati. Precej 

je balasta. Učiteljice smo vajene, da je vse 

napisano. Potem na veliko razglablja o petju 

in o ritmični izreki in kako se igrajo glasbila 

in kako se posluša… samo to ni del učnega 

načrta. To je del didaktike. Naj didaktika 

pove, kako se uči petja. Učni načrt naj pove, 

kaj naj pojemo. Npr. ali naj pojemo samo 

ljudske pesmi ali samo umetne ali toliko 

procentov ljudskih in toliko umetnih, ali naj 

pojemo moderne ali naj pojemo pop… kaj 

naj pojemo, ne kako naj pojemo. To je del 

didaktike. Učni načrt ni didaktični 

pripomoček. Bi moral biti zakon. To je zame 

mus. 

 

Mnenje o učnem načrtu 

Program življenja in dela 

osnovne šole (1984) 

 

 

 

 

 

 

Mnenje o učnem načrtu 

Program osnovna šola. 

Glasbena vzgoja (2011) 

Pomen standardov znanja 

 

Zapis standardov znanja v 

redovalnici 

 

 

 

 

Sistematičnost v učnem 

načrtu 

 

 

Zapis ciljev v učnem načrtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasbena didaktika v učnih 

načrtih 

 

 

 

 

 

 

Zavezujoča vloga učnega 

načrta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UČNI NAČRTI ZA GLASBO 
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In didaktika ni večna stvar, didaktika se 

spreminja. Danes ugotoviš, da to paše 

generaciji, čez dvajset let se bo spremenilo. 

In takrat se iščejo druge poti. In ko se 

poiščejo nove poti še ne pomeni, da 

moramo takoj tudi učni načrt spreminjat. 

Ne vem, kako pogost bi se učni načrt moral 

spreminjati.« 

 

 

Glasbena didaktika 

 

 

Glasbena didaktika in učni 

načrt 

 

»Ko je bil učni načrt prvič napisan, je bilo 

najlažje poiskat en učbenik in po učbeniku 

vse predelat. Potem si vedel, da imaš vse 

narejeno. Če pa si začel kaj po svoje 

švinglat, ti je zmanjkalo časa in se je takoj 

kaj zakvačkalo. Tako, da je bilo boljše, da si 

vzel učbenik in šel po učbeniku. Prej ko se ti 

je učbenik usedel si rabil dve, tri leta. Vsakič 

znova je šla generacija mimo. Po treh letih, 

ko se je učbenik udelal in si vse razumel, si 

šel gledat tudi po učnem načrtu. Ko je 2011 

prišel posodobljen učni načrt, sem ga 

predelala in vsakič znova ga primem v roke, 

ko dobim kaj novega. Recimo letos, ko sem 

na začetku šolskega leta dobila še 2. razred, 

sem ga vzela v roke in ga predelala.« 

»Če pridem do nove situacije, vzamem v 

roke učbenik in grem po tistem naprej in se 

ne bom obremenjevala ali je skladno ali 

ne.« 

 

Glasbeno poučevanje ob 

uporabi učbenika 

 

Poučevanje brez učbenika 

 

 

Poučevanje ob uporabi 

učbenika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladnost učbenika in učnega 

načrta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UČBENIK IN UČNI NAČRT ZA 
GLASBO 
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9.2  SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 

AS – Arhiv Slovenije 

ECTS – European credit transfer system (kreditne točke za ovrednotenje študija) 

idr. – in drugo 

LRS – Ljudska republika Slovenija 

n.d. – navedeno delo 

NOB – narodnoosvobodilni boj 

npr. – na primer 

NR – Narodna republika 

OF – osvobodilna fronta 

op. – opus  

str. – stran 

PA – Pedagoška akademija 

PANG – Pokrajinski arhiv Nova Gorica 

PeF – Pedagoška fakulteta 

PNOO – Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor 

SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

SNOS – Slovenski narodnoosvobodilni svet 

SRS – Socialistična republika Slovenija 

SŠM – Slovenski šolski muzej 

t.e. – tehnična enota 

tj. – to je 

ur. – urednik/urednica 

UL – Univerza v Ljubljani 

UM – Univerza v Mariboru 

UP – Univerza na Primorskem 

UT – Učiteljišče Tolmin 

VPŠ – Višja pedagoška šola 

ZRC – Znanstveno raziskovalni center 

 


