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PRAVILNIK O ŠOLSKIH PRISTOJBINAH 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik določa vrste pristojbin in njihovo višino, ki jih za učence Glasbene šole Tolmin 
plačujejo starši oziroma skrbniki, v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. 
 

2. člen 
 

Pristojbine so:  
- vpisnina 
- prispevek za materialne stroške 
- mesečna izposojevalnina šolskega instrumenta 
- šolnina za poletne šole, tečaje, seminarje 
- prispevek za izpit izredno vpisanih učencev 
- vadenje na šolskem instrumentu 

 
3. člen 

 

Prispevek za sprejemni preizkus se ne zaračunava. 
 

4. člen 
 

Vpisnina je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje stroškov šolske dokumentacije, ki se nanaša na 
učenca: prijavnice za vpis in opravljanje izpitov, kontrolne knjižice, katalogi, pohvale, spričevala, 
razna potrdila. 
Vpisnina znaša 13€  in se plača s prvim obrokom šolnine v tekočem šolskem letu. 
                                                                                

5. člen 
 

Prispevek za materialne stroške plačujejo starši ali skrbniki v desetih mesečnih obrokih od 
septembra do vključno junija. S pisno vlogo lahko starši zaprosijo za poravnanje celotnega zneska v 
enem ali dveh obrokih. O vlogi odloča ravnatelj. V primeru plačila v enem obroku se šolnina 
poravna v mesecu septembru, v primeru plačila v dveh obrokih pa se šolnina poravna v mesecu 
septembru in juniju. 
 

Višina prispevka za materialne stroške znaša za: 
 
 

http://www.gs-tolmin.si/


CENIK ŠOLSKIH PRISTOJBIN ZNESEK 

Pouk instrumenta in nauka o glasbi  
(tudi samo instrumenta po zaključku obiskovanja nauka o glasbi)  230,00 €/leto 

Predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in  
samo nauk o glasbi (preden učenec prične s poukom  instrumenta) 190,00 €/leto 

Skupinski pouk kljunaste flavte 210,00 €/leto 

Dva instrumenta 100,00 €/leto 

Plesna pripravnica 200,00 €/leto 

Plesna pripravnica, če otrok že obiskuje glasbeno šolo 100,00 €/leto 

Sodobni ples 200,00 €/leto 

Balet 200,00 €/leto 

Sodobni ples in balet, če otrok že obiskuje glasbeno šolo 200,00 €/leto 

Sodobni ples ali balet, če otrok že obiskuje glasbeno šolo 100,00 €/leto 

Sodobni ples in balet 300,00 €/leto 

Izposojevalnina za šolski instrument (godala, pihala, trobila) 13,00 €/mesec 

Vadnina (klavir, tolkala, harfa, orgle) 13,00 €/mesec 

Nauk o glasbi – odrasli  250,00 €/leto 

Opravljanje izpita (učenci, ki niso vpisani v izobraževalni program –  
34. čl. Zakona o glasbenih šolah)         
– za instrument, petje        
– za instrument in nauk o glasbi         

41,73 € 
62,59 € 

Obdobje obračuna: od septembra do junija 

 
Stroški opomina, v katerih so všteti stroški izdelave in pošiljanja opomina ter zamudne obresti, so: 

1. opomin znaša 1,00 € 
2. opomin 1,50 € 
3. opomin 2,50 € 
4. in vsak nadaljnji opomin 5,00 €. 

 
6. člen 

 

Šolnina za poletne šole, tečaje ter seminarje se oblikuje za vsako aktivnost posebej. Učenci 
oziroma starši jo poravnajo pred izvedbo. 

 
7. člen 

 

Prijavnino za tekmovanja, ki potekajo v Sloveniji in zamejski Sloveniji pokrije šola v okviru svojih 
zmožnosti iz sredstev za materialne stroške. Šola krije tudi stroške, ki nastanejo za spremstvo 
učitelja in korepetitorja. 
 
 
 
 
 



8. člen 
 

 

V primeru slabih ekonomskih razmer v družini ali družine z več otroki, ki obiskujejo Glasbeno šolo 
Tolmin, lahko starši z vlogo zaprosijo za oprostitev ali zmanjšanje šolnine. Vlogi je potrebno dati v 
vpogled odločbo centra za socialno delo. 
 

V primeru brezposelnosti obeh staršev ali skrbnikov, se lahko zaprosi za oprostitev plačila šolnine 
v celoti. Brezposelnost se dokazuje s potrdilom o prijavi v evidenco brezposelnih oseb, ki jo 
vlagatelj da v vpogled.  
 

Vloga velja za čas trajanje odločbe.  
 

Vlagatelj je dolžan šolo nemudoma obvestiti o vsaki spremembi, ki bi vplivala na upravičenost do 
pravic iz tega člena. Ugotovljene kršitve bodo primerno sankcionirane.  
 

Vlogo oziroma obvestilo o spremembi je potrebno oddati v tajništvu. Spremembo šolnine se bo 
upoštevalo pri obračunu šolnine za naslednji mesec po oddani vlogi oz. nastopu spremembe. 
 

9. člen  
 

V primeru, ko sta iz iste družine v glasbeno šolo vpisana dva ali več otrok, se drugemu in vsakemu 
naslednjemu otroku prizna znižanje prispevka staršev v višini 4,00 €. 
Postopek vodi tajništvo brez obravnave Sveta šole po določbah 9. člena tega pravilnika. 
 

10. člen  
 

V primeru bolezenske ali druge opravičljive odsotnosti od pouka več kot dva tedna zapored, ki jo 
starši izkazujejo z ustreznim potrdilom, se zaračuna polovično šolnino. V primeru opravičljive 
odsotnosti več kot tri tedne, se šolnina ne zaračuna. Za upoštevanje odsotnosti morajo starši 
najkasneje v treh dneh po poteku odsotnosti javiti odsotnost učenca.  
 

11. člen 
 

Učenec, ki samovoljno prekine študij med šolskim letom, mora poravnati celotne stroške šolanja v 
tekočem šolskem letu. To ni potrebno v primeru opravičljive prekinitve šolanja. Opravičljivo 
prekinitev šolanja odobri ravnatelj na podlagi pisne izjave staršev. 
 

12. člen 
 

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi bo Glasbena šola Tolmin vsak morebitni ostanek 
dohodka uporabila za razvoj materialne osnove svoje dejavnosti. 
 

13. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati ______16. 3. 2020______. 

 
 
       Predsednica Sveta šole 
       Erika Bizjak 
 
 
 



VLOGA ZA ZNIŽANJE ŠOLNINE NA GLASBENI ŠOLI TOLMIN 

 

I. PODATKI O OSEBI, KI ZAPROSI ZA ZNIŽANJE ŠOLNINE 

 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskih pristojbinah, podpisani ____________________________, naslov 

stalnega bivališča ___________________________________________________________,  

prosim za znižanje šolnine za otroke: 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Datum rojstva Predmet Učitelj 

1.     

2.     

3.     

 

II. TRAJANJE 

Vlogo oddajam: 

za obdobje za otroke (število) dohodkovni razred/ 
brezposelnost 

podpis vlagatelja podpis prevzemnika 

     

     

     

     

 

III. IZJAVA (ustrezno obkroži) 
 

a) S podpisom jamčim, da spadam v napisani dohodkovni razred.  

To dokazujem z odločbo Centra za socialno delo, ki jo dajem v vpogled. 
 

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače % znižanja šolnine 

1 do 18 % 50% 

2 nad 18% do 30% 50% 

3 nad 30% do 36% 25% 

 

b) S podpisom jamčim, da sva oba starša oz. skrbnika brezposelna, zato zaprošam za oprostitev plačila 

šolnine v celoti.  

Brezposelnost dokazujem s potrdilom o prijavi v evidenco brezposelnih oseb, ki jo dajem v vpogled. 

 

V/na ____________________________, dne ___________ 

 


