
 

Na podlagi 9. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00 z dne 3. 3. 2000 in- Zakon o spremembah 
Zakona o glasbenih šolah - ZGla-A (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006) ter 48.  člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 
16/2007 z dne 23.02.2007), 

 je Svet Glasbene šole Kočevje sprejel na 1. seji v šolskem letu 2009/10 z dne 12. 10. 2009 naslednji 

P R A V I L N I K  
o nadstandardnem - ljubiteljskem programu v Glasbeni šoli Kočevje 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se podrobneje urejajo pravila o nadstandardnem – ljubiteljskim programom v Glasbeni šoli 
Kočevje. 

2. člen 

Ljubiteljski program je namenjen učencem, ki se želijo izobraževati na glasbenem področju pa si ne želijo ali pa ne 
morejo biti vpisani v redni program.  

Ljubiteljski program je namenjen tudi nadarjenim učencem Glasbene šole Kočevje, ki želijo obiskovati še dodatni 
inštrument, zunanjim starejšim učencem ter učencem, ki so končali osnovno stopnjo šolanja v glasbeni šoli. 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV 

3. člen (vpis) 

V ljubiteljski program se lahko vpišejo učenci v dogovoru z učiteljem in ravnateljem. Za vpis izpolnijo prijavnico in 
vpisni list. Vpisnina znaša 15 € za vsako šolsko leto in se poravna ob vpisu. Učenca se zavede v Matično knjigo za 
nadstandardni, ljubiteljski program. 

4. člen (opravljanje izpita) 

Učenci ne opravljajo izpita iz predmeta. Če učenci predelajo snov, ki je predvidena v letnem učnem načrtu za redni 
program, lahko v Glasbeni šoli Kočevje opravljajo izpit kot občani, vendar brezplačno. 

5. člen (število lekcij) 

Pouk za učence vpisane na ljubiteljsko dejavnost traja od druge polovice septembra do junija. Učitelj mora 
zagotoviti 30 lekcij letno. Če učenec upravičeno manjka, se lahko z učiteljem dogovori za nadomeščanje lekcije. 

6. člen (nadomestilo za pouk) 

Nadomestilo za pouk se plača v 10 obrokih in jih mora učenec ali njegovi starši, če učenec še ni polnoleten, poravnati 
do 20. dne v mesecu.  

7. člen (izpis) 
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Učenec se izpiše na podlagi pisne vloge, oziroma pisne vloge staršev, če učenec še ni dopolnil 18 let ter mora 
poravnati šolnino še za tekoči mesec. Učenec je lahko izpisan iz ljubiteljskega programa tudi, če se ne drži pravil 
hišnega reda. V tem primeru ga izpiše ravnatelj s pisno obrazložitvijo.  

III. UČNI PROGRAM 

8. člen (učni program) 

Program dela izvaja učitelj v dogovoru z učencem. O poteku pouka vodi evidenco v dnevnik individualnega oziroma 
skupinskega pouka ter v glasbeno beležko. 

IV.  FINANCIRANJE PROGRAMA 

9. člen (šolnina) 

S šolnino se krijejo stroški dela (učitelja) in materialni stroški (ogrevanje, razsvetljava, čiščenje prostorov,…).  

10. člen (plačilo učitelja) 

Učitelj je plačan glede na izvedene pedagoške ure do 30 lekcij v šolskem letu. Vrednost pedagoške ure je 20,00 € 
bruto. 

11. člen 

Učenci, ki so vpisani v ljubiteljski program lahko v šoli brezplačno opravljajo izpit kot občani. 

V. NADOMESTILO ZA LJUBITELJSKI PROGRAM 

12. člen (cenik) 

Ljubiteljski program: (letno) 
30lekcij po 30 min do 19 let: 420 € (v 10 obrokih) 
30 lekcij po 30 min nad 19 let: 450 € (v 10 obrokih) 
30 lekcij po 45 min do 19 let: 620 € (v 10 obrokih) 
30 lekcij po 45 min nad 19 let: 650 € (v 10 obrokih) 
30 lekcij po 60 min ali 60 lekcij po 30 min do 19 let: 830 € (v 10 obrokih) 
30 lekcij po 60 min ali 60 lekcij po 30 min nad 19 let: 860 € (v 10 obrokih) 
30 lekcij skupinski pouk inštrumenta (po 45 min 2 učenca, po 60 min 3-4 učenci, po 90 min 4-6 učencev) 330 € (v 10 
obrokih) 
 
Ta pravilnik začne veljati s 1. 10. 2012 za vse, ki se vpišejo od 1. 10. 2012 dalje. 
 
 
 
Kočevje, 2. 10. 2012                                 predsednik Sveta Glasbene šole Kočevje 
                  Marko Rovan, prof. 


