
POGOJI VPISA IN PRIDOBLJENA IZOBRAZBA 
 

Vsi, ki boste opravljali pouk na javnih Glasbenih šolah in se udeleževali 
navedenih srečanj, boste v štirih letih opravili celotno orglarsko šolo in 
dobili za to javno veljavno spričevalo glasbene šole in spričevalo Orglarske 
šole sv. Jožefa.  Še vedno pa bo za tiste, ki ne boste imeli pogojev za pouk 
na glasbeni šoli,  potekalo  izobraževanje v Domu sv. Jožef kot doslej, za kar 
bo izdano spričevalo orglarske šole.  
 

Za vse učence, ki se boste učili igranja orgel v javni glasbeni šoli, pa je 
pomembno tudi to, da imate ustrezne pogoje za vpis na Glasbeno šolo: 
dokončana vsaj 4 leta klavirja in dokončan Nauk o glasbi – teorija glasbe.  
Za kandidate, ki nimate ustreznih pogojev, je pri nas organiziran pouk  
pripravnice (Klavir in Nauk o glasbi) o čemer se bomo pogovorili. 
 
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA IN FINANCIRANJE 
 
Izobraževanje v Domu sv. Jožef poteka dvakrat mesečno in je za vse 
slušatelje brezplačno. Tisti učenci, ki boste poleg tega obiskovali pouk orgel 
in teorije v Glasbenih šolah Celje, Velenje oz. Šentjur, boste plačevali 
šolnino tam. 
 
Vsi, ki se boste letos prijavili na orglarsko šolo in imate pogoje za vpis na javne 
Glasbene šole, se nam javite čim prej, najkasneje do konca maja, da se 
pogovorimo o načinu šolanja in ne zamudimo rokov za vpis na javne glasbene 
šole. Tisti, ki pa nimate pogojev za vpis na javne šole, imate pa željo po 
izobraževanju, nam to sporočite in bomo skupaj našli ustrezno rešitev, saj 
nam gre za to, da bi vsak, ki želi sodelovati v življenju Cerkve, lahko našel 
svoje mesto za to. Tu pač ne bo javnega spričevala, bo pa naše, ki bo zagotovo 
zadoščalo za ustrezno delo na župniji. 
 
INFORMACIJE O VPISU IN IZOBRAŽEVANJU 
 

Orglarska šola sv. Jožefa Celje, ravnatelj Miha Lokovšek 
Plečnikova 29, 3000 Celje 
tel: 059 073 800, fax: 03 548 15 96,  
spletna stran: www.jozef.si e-mail: miha.lokovsek@jozef.si 
 

Izdal in založil: Dom sv. Jožef, Plečnikova 29, 3000 Celje, 
odgovarja Irena Švab Kavčič, direktorica. April, 2022. 

   

 
 
 
 
 

 
 
Spoštovani mladi in vsi, ki vam je cerkvena glasba pri srcu! 
 

Orglarska šola sv. Jožefa v Celju je ena izmed dejavnosti Doma sv. Jožef. V 
več kot 10 letih delovanja se je oblikovala v prijazno, resno in uveljavljeno 
šolo, ki je s  svojim poslanstvom dobila velik pomen za našo celotno škofijo. 
Namenjena je izobraževanju, vzgoji in duhovnemu oblikovanju organistov 
in zborovodij za dobro in kvalitetno delo pri bogoslužju, v pastorali in pri  
kulturnem življenju v župnijah ter v svojem okolju.  
 

Na Orglarski šoli poučujejo uveljavljeni glasbeniki, ki poleg znanja, na učence 
prenašajo tudi bogate izkušnje s področja cerkvene glasbe.  
 

Program je prilagojen srednješolski mladini, študentom in vsem, ki vas delo 
organista zanima. Mnogi morda na župnijah že delujete kot organisti in 
zborovodje, tudi vi povabljeni, da se pri tem delu še izpopolnite. 
 

Orglarska šola je lahko za vsakogar zanimiva izkušnja, zato Vas vabimo, da se 
nam pridružite. Tako bomo  bogatili našo glasbeno kulturo, v domačem 
okolju pa v bogoslužje prinašali veselje; ob tem pa ne bo zmanjkalo 
priložnosti za osebno duhovno oblikovanje, nova spoznanja in znanstva. 
 
Miha Lokovšek,                                                                               
ravnatelj šole   



NAČIN DELA IN PROGRAM ORGLARSKE ŠOLE SV. JOŽEFA 
 

Učenci Orglarske šole sv. Jožefa učenje glasbeno-teoretskih predmetov in 
orgelske igre opravljate na javnih glasbenih šolah v Celju, Velenju in 
Šentjurju, kjer je komu bližje ali ustrezneje. Vse tisto, česar za cerkvene 
organiste tam ni, boste opravljali na dopoldanskih srečanjih, ki bodo 
potekala po eno ali dve soboti v mesecu skozi celo šolsko leto v Domu sv. 
Jožef. Prednost te oblike šolanja je tudi ta, da boste učenci po končanih 
štirih letih šolanja na javnih  glasbenih šolah dobili tudi javno veljavno 
spričevalo, ne da bi vam bilo za to potrebno plačevati izpite. 
 
Glavni namen izobraževanja na Orglarski šoli sv. Jožefa je, da želimo 
ponudbi, poleg formalnega izobraževanja orgel na javnih šolah, dodati še 
vse potrebno, kar mora poznati dober cerkveni organist. Z našo šolo pa 
želimo omogočati izobraževanje tudi vsem organistom in zborovodjem, ki 
ste morda starejši ali sicer  že delujete a nimate pogojev za reden vpis.  
 
PREDMETNIK 
 

Poleg orgelske igre boste slušatelji v enem šolskem letu imeli še deset 
izobraževanj na temo: 
 

v Praktična in liturgična orgelska igra 
• osnove harmonije 
• osnove improvizacije 
• liturgično igranje 

v Kantorstvo  
• vokalna tehnika 
• dirigiranje 
• vodenje zbora 
• vodenje ljudskega petja/ - kantorsko petje 
• gregorijanski koral 

v Zgodovina glasbe, orgelska literatura in organologija 
• zgodovina in pomen cerkvene glasbe 
• spoznavanje skladateljev in literature 
• spoznavanje orgel kot instrumenta 

 

v Liturgika z duhovnostjo  
• spoznavanje bogoslužja 
• spoznavanje cerkvenega leta in pomena praznikov 
• vzgoja za pravilni izbor programa petja in vpetost glasbe  

v bogoslužje 
• oblikovanje organistove osebne duhovnosti 

v Organist in vodenje pastoralne skupine 
• delo z župnijskim ali cerkvenim  zborom kot pastoralno skupino 

 
 
Na omenjenih srečanjih bo združenih več teoretičnih in praktičnih 
predmetov ob določeni temi. Vsa srečanja se bodo zvrstila v ciklusu štirih let, 
kjer ni pomembno, kdaj učenec vstopi v ciklus, pomembno  je, da sledi 
ciklusu in se tako seznani z vsebino celotnega izobraževanja. Izjema sta prvi 
in drugi sklop predmetov (Praktična in liturgična orgelska igra, Kantorstvo), 
o čemer se bomo dogovorili naknadno.  
 
Na teh izobraževanjih pa se vedno lahko pridružite tudi organisti in 
zborovodje, ki že opravljate to službo, a nimate pogojev za celotno šolanje 
ali pa si želite le delne izpopolnitve svojega znanje. Za vas bo tudi dobrodošlo, 
če boste sledili celoten štiriletni ciklus, možna pa bo tudi udeležba le na 
posameznih srečanjih, ki vam bodo zanimiva. 
 
Redni tečaji za organiste na škofijski ravni, tako praktičnega kakor tudi 
duhovno liturgičnega značaja, po potrebi ostajajo, kakor je bilo doslej v 
navadi in jih bomo vključili v program naših pastoralnih prireditev. 
 
TERMINI SREČANJ V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
Urnik pouka orgel boste učenci dobili pri svojem učitelju orgel. Termine 
skupinskega izobraževanja pa boste dobili na uvodnem srečanju oktobra 
2021. Vsi termini skupnega izobraževanja bodo objavljeni tudi na spletni 
strani: www.jozef.si. 
 


