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PRIJAVNICA za šolsko leto 2016/2017 
 
Ime in priimek učenca: ______________________________________ Rojstni datum: _________________ 

Podatki o plačniku šolnine 
Ime in priimek plačnika: _____________________________________  

Ulica: __________________________________ Hišna št.: _________ 

Poštna št. in pošta: _________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________ GSM: _____________________________ 

 
Opombe: _______________________________________________________________________________ 
 
Kraj in datum: ___________________________________ GLASBENA ŠOLA LIPIČNIK:__________________ 
            (Podpis odgovorne osebe) 
PODPIS PLAČNIKA :_________________________________________ 
(s podpisom izjavljam, da se strinjam s pogoji delovanja Glasbene šole Lipičnik, objavljeni na spletni strani/oglasni deski): 
 
PRIJAVNICO ODDAJTE OSEBNO MENTORJU, Z NAVADNO POŠTO NA SEDEŽ: Gaj 4, 8351 Straža  ALI PO E-POŠTI: gslipicnik@siol.net.   
Vpisnina bo obračunana po položnici. (15 eur za nadaljevanje – vpisnice oddane do konca junija 2016, 30 eur ostali).  
 

CENIK 2016/2017 

Program Šolnina/ mesec Kratek opis programa 
PRIPRAVNICA 38 € Skupinski pouk, 45 min enkrat tedensko; za predšolske otroke in prvošolčke; otroci spoznajo osnovne glasbene 

elemente, različne skupine glasbil, pojejo, ustvarjajo… 36 obiskov v šol. letu 
STANDARD 68 € Tedensko individualna ura inštrumenta/petja (30 min) in skupinska ura (45 min)  nauka o glasbi IN/ALI petje / ples/ 

orkester; starost ni omejena; 72 obiskov v šol. letu   
PROFI 76 € Nadgradnja programa standard (poleg opisanega še komorne skupine, delavnice, predavanja, studijska snemanja); 108 

obiskov v šol. letu   
KLASIK 88 € Tedensko individualna ura inštrumenta (45 min) in skupinska ura nauka o glasbi (45 min), konec leta možen izpit v javni 

glasbeni šoli; program določen s strani ministrstva; 72 obiskov v šol. letu   
PREDČASEN IZPIS 30 € Učenec se lahko izpiše iz glasbene šole pred zaključkom šolskega leta, v kolikor ugotovi, da iz določenih razlogov pouka 

ne more več obiskovati. V tem primeru se odda pisna izjava s kratko obrazložitvijo (po navadni ali elektronski pošti) do 
20. v mesecu in velja za naslednji mesec. 

 

OBKROŽITE   1. PRVI VPIS   2. NADALJEVANJE 
Enota šole:     1. Novo mesto     2. Grosuplje      3. Metlika      4. Vavta vas       
 

1. ELEKTRIČNE KLAVIATURE 5. HARMONIKA* (Melodiart) 9. KLJUNASTA FLAVTA 
2. KITARA 6. VOKALNA INTERPRETACIJA 10. PREČNA FLAVTA 
3. KLAVIR 7. KONTRABAS 11. VIOLINA 
4. BAS KITARA 8. TOLKALA 12. DRUGO: ________________ 
   
Program:  a) STANDARD   b) PROFI  c) PRIPRAVNICA  d) KLASIK 
Ostalo*:  a) ORKESTER  b) PEVSKO-PLESNA SKUPINA c) VOKALNA SKUPINA »ROCKAPELLA« d) SKUPINA TOLKALISTOV e)NOG 

*za učence, vpisane v enega od programov Glasbene šole Lipičnik brezplačno, za zunanje 8 eur/skupino 


