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Spoštovani. Za nemoteno delo je pred vami nekaj dodatnih informacij. 

Izvedba individualnih ur inštrumenta ali petja: 

• Učenec mora biti na mestu pet minut pred začetkom ure, da delo poteka gladko in da ni zamud. V primeru 

neupravičene zamude ura traja le toliko, kolikor je bilo predvideno. V primeru vnaprej načrtovane odsotnosti, 

mora učenec le-to sporočiti učitelju en teden prej, da najdeta nadomestni termin v najkrajšem možnem času. 

V primeru bolezni mora učenec odsotnost sporočiti učitelju na telefon, najkasneje do 12. ure istega dne. V 

nasprotnem primeru se ura upošteva. 

• Učitelj mora biti na mestu ob določeni uri. V primeru zamude, je uro dolžan podaljšati do predvidene minutaže. 

Vnaprej predvideno odsotnost je učencu dolžan sporočiti en teden prej, da najdeta nadomestni termin v čim 

krajšem možnem času. V primeru bolezni mora učitelj odsotnost učencu javiti najkasneje do 12. ure istega 

dne. 

Plačilo šolnine:  

• Učenec na elektronski naslov prejme račun 1. dan v mesecu za tekoči mesec (npr.: 1. septembra za mesec 

september). Šolnino je učenec/ka dolžan poravnati v roku, navedenem na računu, v nasprotnem primeru 

individualne ure inštrumenta ne more koristiti do plačila računa. 

• Mesečna šolnina znaša 85 EUR za 45 minut tedensko in 65 EUR za 30 minut tedensko. Učenec mesečno prejme 

4 individualne ure (45 ali 30 minut) z učiteljem inštrumenta oziroma petja ter 4 šolske ure nauka o glasbi 

(skupinski pouk). Nauk o glasbi ni obvezen, omogoča pa hitrejši napredek pri inštrumentu. V primeru, da 

učenec/ka nauka o glasbi ne obiskuje, se cena ne spremeni.  

• Prosimo, da na plačilni nalog pod Namen plačila dosledno navajate Ime in Priimek učenca/ke, pod Sklic pa 

Sklicno številko, navedeno na računu. 

• Zaradi različnega števila dni v mesecu, šolskih počitnic oziroma praznikov lahko pride to tega, da ima učenec 

v enem mesecu en termin manj oziroma več. Znesek se zaradi tega razloga ne spremeni, saj poskrbimo da vsak 

učenec/ka v celem šolskem letu prejme ustrezno število ur, torej 40 ur v obdobju 10 mesecev. 

• V primeru dolgotrajnejših poškodb ali dolgotrajnejših zdravstvenih težav se dogovorimo za zamrznitev 

obiskovanja ur inštrumenta ali petja, vendar morate to sporočiti na spodaj navedeni elektronski naslov. 

Nastopanje: 

• V letošnjem šolskem letu sta predvidena dva nastopa v Gorjanskem domu. Prvi bo pred zimskimi šolskimi 

počitnicami, drugi pa v prvi polovici meseca junija, pred poletnimi počitnicami. Točni datumi bodo znani 

naknadno. V preteklih letih sta se nastopa izkazala kot odlična motivacija pri glasbenem in osebnostnem 

napredku.  

S podpisom vpisnega lista potrjujete, da se v celoti strinjate z načinom poslovanja in pedagoškim delom. S podpisom 

ste podali tudi privolitev za obdelavo osebnih podatkov, izključno za namen izdaje računov za mesečno šolnino in 

obveščanje glede urnikov in nastopov v sklopu naše šole. 

Hvala za vaše zaupanje ob vpisu v Muzičarno in obilo glasbenih užitkov. 
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