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PRIJAVNICA za šolsko leto 2018/2019 
 

Ime in priimek učenca: ________________________________________________________ 
Datum rojstva: ___________________ Naslov: ____________________________________ 
 
Ime in priimek plačnika: _______________________________________________________  
Naslov: ____________________________________________________________________ 
 
E-mail za obveščanje: _________________________________GSM: ___________________ 
 

POPUSTI: 10 % popust na vpisana dva družinska člana ali več in 50% popust na vpisnino drugega otroka iz iste družine (v kolikor gre za istega plačnika)  
Opombe: _______________________________________________________________________________ 
Kraj in datum: ___________________________________ GLASBENA ŠOLA LIPIČNIK:__________________ 
             (Podpis odgovorne osebe) 

PODPIS (starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega  učenca):________________________________ 
(S podpisom izjavljam, da se strinjam s pogoji delovanja Glasbene šole Lipičnik, ki so objavljeni na spletni strani in oglasni deski GŠ.) 
PRIJAVNICO ODDAJTE OSEBNO MENTORJU, Z NAVADNO POŠTO NA SEDEŽ: Gaj 4, 8351 Straža  ALI PO E-POŠTI: gslipicnik@siol.net.   

CENIK 2018/2019 
Program Šolnina/mesec  Kratek opis 
SKUPINE 18 €  Enkrat tedensko po 45 min ali enkrat na 14 dni po 90 min. V šolskem letu 34 obiskov po 45 min. Za izvajanje posamezne 

skupine mora biti prijavljenih min. 5 oseb. 
PRIPRAVNICA  
(4-7 let) 

28 € Skupinski pouk, 45 min enkrat tedensko; za predšolske otroke in prvošolčke; otroci spoznajo osnovne glasbene 
elemente, različne skupine glasbil, pojejo, plešejo, ustvarjajo. 34 obiskov v šol. letu. 

MUZIKANT 
(nad 7 let) 

56 € Hobi program; tedensko skupinska ura inštrumenta/petja (45 min); 2-4 učenci v skupini; v šolskem letu 34 obiskov. V 
kolikor skupine ni možno oblikovati, učencu pripada tedensko 25 min individualnega pouka. 

STANDARD 
(nad 7 let) 

90 € Napreden program; poleg klasičnih vaj se obravnava sodobna popularna glasba glede na zmožnosti in želje učenca. 
Tedensko individualna ura inštrumenta/petja (45 min); nauk o glasbi se obravnava hkrati na uri; v šolskem letu 34 
obiskov. Za doplačilo 8 eur lahko učenec obiskuje eno od skupin.  

KLASIK 
(nad 7 let) 

98 € Program je klasičen, določen s strani ministrstva. Tedensko individualna ura inštrumenta (45 min) in skupinska ura 
nauka o glasbi (30 min), konec leta možen izpit v javni glasbeni šoli; 68 obiskov v šol. letu. Orkester brezplačno. 

VPISNINA 30 €  Vpisuje se vsako leto v novo šolsko leto. Plača se v enkratnem znesku. 
PREDČASEN IZPIS 50 € 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 odda pisno izjavo s kratko obrazložitvijo (po navadni ali elektronski pošti) do 20. 
v mesecu in velja za naslednji mesec. Plača se v enkratnem znesku. 

IZPOSOJA GLASBIL 15 € V kolikor je na voljo, si lahko učenec za obdobje šolskega leta izposodi šolsko glasbilo. 
OBLIKOVANJE 
ZVOKA (14+) 

68 € Novost v GŠ Lipičnik: oblikovanje zvoka ali s tujko sound engineering. Tedensko skupinska ura predavanj in/ali 
praktičnih vaj. Vključuje delo na terenu in v snemalnem studiu. Letno obsega 34 srečanj po 90 min.   

OBKROŽITE   1. PRVI VPIS   2. NADALJEVANJE: vpis v _____ razred 
Enota šole:     1. Novo mesto      2. Grosuplje       3. Metlika       
 

1. ELEKTRIČNE KLAVIATURE 5. KLAVIRSKA HARMONIKA 10. PREČNA FLAVTA 
2. KITARA (klasična/električna) 6. DIATONIČNA HARMONIKA* 11. VIOLINA 
3. KLAVIR 7. VOKALNA INTERPRETACIJA 12. OBLIKOVANJE ZVOKA 
4. BAS KITARA / KONTRABAS 8. TOLKALA 

9. KLJUNASTA FLAVTA 
13. NAUK O GLASBI 
14. drugo: ____________ 

   

Program:  a) MUZIKANT   b) STANDARD  c) KLASIK c) PRIPRAVNICA  
(poleg programa lahko posameznik izbere še eno ali več skupin)   

Skupine:   a) ORKESTER ali KOMORNA SKUPINA (nad 14 let)  b) ANSAMBEL (BAND)   
c) VOKALNA SKUPINA (nad 14 let)    d) TOLKALISTI   
e) OTROŠKO-MLADINSKI MUZIKAL (do 14 let): pevsko-plesna skupina ali orkester (obkroži) 
 

*pouk diatonične harmonike izvaja šola harmonike Smart-up (Martin Težak, s.p.), in se izvaja pod njenimi pogoji  



                             Glasbena šola Lipičnik, Zavod za glasbeno izobraževanje in kulturo, Gaj 4, 8351 Straža;  
                             ENOTE: Novo mesto, Seidlova cesta 29; Grosuplje, Adamičeva 42; Metlika, Naselje Borisa Kidriča 10; 
                             http://glasbena-sola-lipicnik.si/ E-mail: gslipicnik@siol.net  GSM: 041 629 555, 051 629 555 
  

DOPOLNILO K PRIJAVNICI 
 
 

Šolnina je letna in je razdeljena na 10 enakih obrokov, ki se plačujejo mesečno ne glede na število dni pouka v samem mesecu, 
vključujoč počitnice in praznike. Vpisnina je enkratni znesek in se poravna ob vpisu. Izpis učenca med letom je možen na podlagi 
pisne vloge starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca. V kolikor plačnik šolnine ni starš, zakonitega zastopnika ali 
polnoletni  učenca, je potrebno prijavnici dodati izjavo s podatki in podpisom plačnika. Odsotnost učenca se šteje v realizacijo in 
se ne nadomešča. V realizacijo se štejejo tudi interni in javni nastopi ter vse priprave. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, 
je lahko iz šole izključen. Za točnost podatkov na prijavnici odgovarjajo starši/zakoniti zastopniki oziroma polnoletni učenci sami. 
 

Kraj, datum:________________________________ Podpis (starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega  učenca): ___________________ 
 
 

RAČUN PO E-POŠTI 
 

Namesto papirnatega računa vam s šolskim letom 2018/2019 omogočamo prejemanje mesečnih računov po elektronski pošti. 
(Prosimo, pišite čitljivo z malimi tiskanimi črkami.)  
 

Podpisani/a ___________________________________ (ime in priimek plačnika)_____________________________________ (naslov)  
 

soglašam, da mi obvestilo o računu pošiljate na e-naslov: _________________________________________________________ . 
 

Kraj, datum:________________________________ Podpis (plačnika):__________________________________ 
 
 

SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV 
 

Na podlagi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, UREDBA EU 2016/679) ter Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih 
podatkov v glasbenih šolah (UL RS št. 117/04)  
 

podpisani/a_______________________________________________ (ime in priimek starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca)  
 

stanujoč _________________________________________________________(naslov) dajem soglasje Glasbeni šoli Lipičnik, 
Zavodu za glasbeno izobraževanje in kulturo, Gaj 4, 8351 Straža, da lahko zbira, obdeluje in javno objavi podatke iz Prijavnice  
 
za učenca ___________________________________________________________________________________ (ime in priimek). 
 

Soglašam, da se podatki uporabljajo za: potrebe glasbene šole (obdelava podatkov, potrebe promocije…), izdajo potrdil o šolanju 
za izbirne predmete in izbirne vsebine, za obveščanje učencev o prireditvah, javno objavo prireditev in rezultatov s festivalov in 
tekmovanj, javno objavo seznamov učencev za izpite in urnike, da se snemalni in foto material učenca (iz pouka, priprav, 
festivalov, tekmovanj, šolskih in izven šolskih nastopov, za potrebe publikacije) javno objavijo v medijih, na šolski oglasni deski, 
publikaciji, na spletni strani in družabnih omrežjih glasbene šole. Dovoljujem tudi prevoz učenca v spremstvu učitelja na vse 
nastope, koncerte, festivale, tekmovanja, izobraževanja, intenzivne vaje, snemanja… 
 

Seznanjen/a sem, da bo glasbena šola podatke zbirala in hranila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov na 
področju glasbenega izobraževanja. Soglasje lahko starš/zakoniti zastopnik ali polnoletni učenec prekliče kadarkoli. 
 

Glasbeni šoli dovoljujem, da me obvešča preko e-pošte. 
 
 
Kraj, datum:_______________________________ Podpis (starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca): ____________________ 


