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C E N I K
GLASBENE IN BALETNE ŠOLE ANTONA MARTINA SLOMŠKA
I)

Vpisnina (enkratni znesek, se plača ob vpisu):

II)

Šolnina – redni program (letno):
1. Glavni predmet + nauk o glasbi
2. Glavni predmet brez nauka o glasbi
(samo za učence, ki so že končali 6. razreda nauka o glasbi)
3. Drugi glavni predmet
4. Predšolska glasbena vzgoja,
5. Glasbena pripravnica,
6. Plesna pripravnica 1, 2, 3
7. Balet 1, 2
8. Balet 3,4
9. Balet 5, 6

III)

IV)

Šolnina – razširjeni (nadstandardni) program (z DDV)
1. Glavni predmet 30 min
2. Glavni predmet, 2 x 30 min/teden
3. Glavni predmet + nauk o glasbi
4. Nauk o glasbi
5. Predšolska plesna vzgoja
6. Ples 2x 60 min / teden
7. Petje pred mutacijo, 2 x 30 min / teden, skupina – 3 učenci
8. Petje pred mutacijo, 1 x 45 min / teden, skupina – 3 učenci
9. Uvajalni program instrumenta, 6 - letniki,
1 x 30 min / teden, skupina – 3 učenci
10. Skupinski pouk instrumenta – do štiri učence (2 x 30 minut)
11. Pevski zbor, 90 min / teden
12. Komorna igra, 60 min/teden
13. Balet za odrasle
14. Šola za cerkvene glasbenike 1
15. Šola za cerkvene glasbenike 2
16. Orkester, 90 min/teden
17. Orffova skupina, 45 min/teden
Izposojnina (mesečno)
Izposoja šolskega instrumenta
Izposoja šolskega instrumenta – razširjen program (z DDV)
Za strune in ožimljanje loka skrbi učenec.

30 €
550 €
460 €
550 €
350 €
350 €
300 €
420 €
470 €
520 €
17 €
1.360 € letno
1.500 € letno
220 €
220 € letno
550 €
550 € letno
400 € letno
400 € letno
550 € leltno
200 € letno
300 € letno
550 €
720 € letno
900 € letno
200 € leltno
200 € letno
20 €
25 €

Vadnina (mesečno)
Vadnina na šolski instrument - klavir, orgle, in tolkala
Vadnina – razširjen program (z DDV)

10 €
15 €

VII

Najem
Najem učilnice klavirja (zunanji)
Najem učilnice za vadbo (gojenci ZAMS)
Glasbena beležka

10 €/45 min
50 € + DDV (letno)
2 €/letno

VIII

Uporabnina učbenika

15 € letno

V)

VI
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IX
X

Letni izpit za učence GBŠ AMS, ki opravljajo glavni predmet kot zasebniki 60 €
Popusti
1. Znižanje šolnine - otroci
Če je v glasbeno šolo vpisanih več otrok iz iste družine, plača:
1. otrok 100 % šolnine, 2. otrok 75 % šolnine, 3. otrok 50 % šolnine in nadaljnji otrok brezplačno.
2. Učenci rednih programov, ki so poleg GBŠ AMS vpisani v vrtec, osnovno šolo, gimnazijo,
Dijaški, imajo 25 % popusta na šolnino, izposojnino in vadnino.
3. Učencem Glasbene in baletne šole A. M. Slomška, ki poleg instrumenta obiskujejo še drugi
program – predšolsko plesno vzgojo, plesno pripravnico ali balet, se pri plačilu drugega predmeta
(t. j. predšolska plesna vzgoja, plesna pripravnica ali balet) upošteva 25 % popust.
Popusti se med seboj izključujejo, učencu pripada le en, zanj ugodnejši popust.

Daljšo odsotnost od pouka zaradi bolezni so starši dolžni sporočiti tajništvu šole do zadnjega delovnega dne v
mesecu.
Učenec je opravičen do znižanja šolnine: ( 50% za odsotnost nad 15 koledarskih dni v tekočem mesecu oz.
75% za odsotnost v celem koledarskem mesecu).
Šolnina se plačuje v osmih mesečnih obrokih (od meseca oktobra do meseca maja).
Prispevek materialnih stroškov
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije je z odločbo št. 6033-36,-37,-38-39-40/2008 z dne 1.9.2008
ugotovilo, da Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih
programov na področju osnovnega glasbenega izobraževanja in je šolo vpisalo v knjigo razvida glasbenih
šol pod zaporedno številko 49.
Šola izpolnjuje pogoje iz 86. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI, ki ureja
financiranje materialnih stroškov. Po citiranem določilu 2. odstavka 86. člena ZOFVI pripadajo zasebnim
šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo navedene
pogoje, sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti. Zasebni šoli pripada za
posameznega učenca oziroma dijaka 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače,
druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oziroma dijaka v javni
šoli.
Z večino občin imamo urejene odnose glede plačevanja materialnih stroškov. Seznam teh občin se nahaja v
tajništvu šole.
Z občinami, s katerimi nimamo urejenega sofinanciranja materialnih stroškov, starši ob vpisu na občini oddajo
vlogo za sofinanciranje materialnih stroškov.
V kolikor občina do 31.8. ne bo potrdila izjave o sofinanciranju materialnih stroškov za naslednje šolsko leto,
bo strošek materialnih stroškov v znesku 240 EUR letno postal breme učenca.
V primeru izpisa je potrebno izpolniti izpisnico. Izpisnice, prispele na šolo v pisni obliki do 3. v mesecu,
bodo upoštevane in plačilo šolnine za tekoči mesec ne bo potrebno, za vse ostale prispele izpisnice pa velja
plačilo šolnine tudi za tekoči mesec.
Maribor, 1. 6. 2019
Aleš Marčič, mag. art.,
ravnatelj Glasbene in baletne šole
Antona Martina Slomška
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