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KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER MESTNE OBČINE KRANJ objavlja razpis za prosto mesto dirigenta 

orkestra. 

 

KD POMOK objavlja razpis za zasedbo prostega mesta dirigenta orkestra za eno leto z možnostjo podaljšanja 

pogodbe. 

 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- dokončana vsaj srednja glasbena šola, 

- dirigentske kompetence, pridobljene z uradno glasbeno izobrazbo ali dirigentsko šolo/tečajem, 

- izkušnje z vodenjem orkestrov ali drugih podobnih sestavov. 

 

OPIS ORKESTRA 

KD Pihalni orkester Mestne občine Kranj je glasbena zasedba s 120- letno tradicijo godbeništva v Kranju in 

okolici. Trenutno v orkestru sodeluje okoli 45 članov. Orkester na leto organizira ali se udeleži več kot 25 

dogodkov, ki vključujejo tradicionalne nastope kot so Prešernov smenj, pustna povorka, prvomajska budnica, 

poletni in spomladanski promenadni nastopi, ter  tradicionalne koncertne dogodke (spomladanski in božično 

novoletni koncert). Udeležuje se tudi gostovanj v Sloveniji in tujini (Nemčija, Italija itd.). Orkester igra  različne 

zvrsti glasbe, od klasičnih, orkestralnih skladb, prek jazza, swinga, bluesa, do filmske glasbe, ne manjka tudi 

narodno-zabavnih skladb in tipičnih godbenih koračnic. 

 

Orkester se je udeležil mnogih tekmovanj. Med drugim se je leta 2014 udeležil 34. tekmovanja slovenskih godb, 

ki je potekalo v Prevaljah v organizaciji Zveze slovenskih godb. V 3. težavnostni stopnji je prejel zlato plaketo s 

posebno pohvalo, s tem pa tudi 1. mesto v kategoriji. Nazadnje pa je na tekmovanju Flicorno d'Oro v Rivi del 

Gardi leta 2017 orkester dosegel 3. mesto v 2. kategoriji. V zadnjih sezonah je orkester uspešno sodeloval tudi z 

domačimi glasbeniki, kot so Alenka Godec, Nuška Drašček, Klemen Slakonja in Janez Dovč. 

 

Zainteresirani kandidati naj do 12.5.2019 pošljejo prijavnico na e-mail info@orkester-kranj.si ali priporočeno 

po pošti na naslov KD Pihalni orkester Mestne občine Kranj, Savska cesta 34, 4000 Kranj. 

 

Prijavnica naj vsebuje: 

- življenjepis, iz katerega bo razvidna izobrazba in izkušnje, 

- kratka vizija razvoja orkestra in tri ključne prioritete dela z orkestrom, 

- dokazila, 

- kontaktne podatke (tel.). 

 

Kandidati v ožjem izboru bodo povabljeni na razgovor z razširjenim izvršnim odborom orkestra.  

 

Izvršni odbor bo obvestil kandidate o izboru v roku 7 dni od opravljenega razgovora. 

 

Vse informacije so na voljo prek e-maila (info@orkester-kranj.si) in na telefonski številki 031 283 098 (Luka 

Verlič). 

 

Luka Verlič, 

predsednik KD Pihalni orkester Mestne občine Kranj 
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