
VPIS V NOVO ŠOLSKO LETO 2019/2020 
Glasbena šola Lipičnik vabi k vpisu v novo šolsko leto na lokacijah Novo mesto, Grosuplje, Metlika. Vpisi 
potekajo v mesecu juniju (3. 6. – 20. 6. 2019) oziroma skozi celo leto, v kolikor bodo še prosta mesta. 
Pokličite na 051 361 195 ali nam pišite na gslipicnik@siol.net. Predhodno znanje ni potrebno, starostnih 
omejitev ni. Še posebej pa vabimo tiste, ki so že končali nižje glasbeno šolanje in bi radi nadgradili svoje 
znanje ali se pridružili kateri od skupin. Prijavnica za šolsko leto 2019/2020 je na voljo na spletni strani 
(www.glasbena-sola-lipicnik.si), lahko pa jo prevzamete pri učiteljih na lokacijah šole. 

 

Izbirate lahko med naslednjimi oddelki: 

- Električne klaviature 
- Kitara (klasična / električna) 
- Klavir  
- Bas kitara / kontrabas 
- Harmonika 
- Vokalna interpretacija 
- Tolkala (bobni, kahon, kongi) 
- Flavta (kljunasta / prečna) 
- Violina 
- Oblikovanje zvoka 
- Tamburica / mandolina / ukulele 
- Glasbena pripravnica 

Poleg oddelkov lahko učenci izbirajo med naslednjimi skupinami: 

- Orkester (za učence, vpisane v oddelek GŠ Lipičnik, brezplačen) 
- Komorne inštrumentalne skupine 
- Vokalna skupina (nad 14 let) 
- Otroški pevski zbor 
- Pevsko-plesna skupina 
- Glasbena teorija  
- Ansambel (band) 
- Skupina tolkalcev 

 

 

 

 

 

 

 



KRATEK OPIS PROGRAMOV GŠ LIPIČNIK IN CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Program Šolnina/
mesec  

Kratek opis 

SKUPINE 18 €  Enkrat tedensko po 45 min, v šolskem letu 34 obiskov, razen glasbena teorija 60 
min na 14 dni (17 obiskov v šolskem letu). Za izvajanje 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. 36 obiskov v šol. letu. 

MUZIKANT 
(7+) 

56 € Hobi program; tedensko skupinska ura inštrumenta/petja (45 min); 2-3 učenci v 
skupini; v šolskem letu 36 obiskov.  

STANDARD  
30 min  
(7+) 

64 € Tedensko individualna ura inštrumenta/petja (30 min). Poleg klasičnih vaj se 
obravnava sodobna popularna glasba glede na zmožnosti in želje učenca; v 
šolskem letu 36 obiskov. Za doplačilo 12 € lahko učenec obiskuje eno od skupin. 

STANDARD  
45 min  
(7+) 

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 36 obiskov. Učenec lahko obiskuje eno od skupin brezplačno.  

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; 72 obiskov v šol. letu. Skupina brezplačno. 

VPISNINA 30 €  Vpisuje se vsako leto v novo šolsko leto. Plača se v enkratnem znesku. Učencem, 
ki nadaljujejo šolanje in prijavnico za novo šolsko leto 2019/2020 oddajo do 20. 
6. 2019, obračunamo vpisnino v višini 15 €.  

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 
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 ali praktičnih vaj. Vključuje delo na terenu in v 
snemalnem studiu. Letno obsega 34 srečanj po 90 min.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Straža, 31. 5. 2019 

Glasbena šola Lipičnik 


