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Na podlagi 17. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Idrija (UL RS št. 40/97) je Svet zavoda  GŠ Idrija na 2. redni  seji 25. februar 2021 sprejel  

 
 

PRAVILNIK O ŠOLSKIH PRISTOJBINAH NA  
GLASBENI ŠOLI IDRIJA 

 
1. člen 

 

Ta pravilnik določa vrste pristojbin in njihovo višino, ki jih za učence Glasbene šole Idrija 
plačujejo starši oziroma skrbniki, v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja.   
 
Ta pravilnik ureja tudi pristojbine in pogoje za oddajanje prostorov in opreme v najem za 
zunanje     porabnike na matični glasbeni šoli v Idriji, Prelovčeva 9, in na podružnični glasbeni 
šoli v Cerknem, Bevkova 12. 
 

2. člen 
 
Pristojbine so:  
- vpisnina  

- prispevek za materialne stroške  

- mesečna izposojevalnina šolskega instrumenta, obrabnina  

- šolnina za poletne šole, tečaje, seminarje, delavnice 

- prijavnina na tekmovanje 

- prispevek za izpit izredno vpisanih učencev  

- prispevek za najem šolskih prostorov in opreme 
- prispevek za najem koncertne dvorane  
 

3. člen 
 

Prispevek za sprejemni preizkus se ne zaračunava.  
 
 

4. člen 
 
Vpisnina je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje administrativnih stroškov, ki se nanašajo 
na učenca: prijavnice za vpis in opravljanje izpitov, kontrolne knjižice, katalogi, pohvale, 
spričevala, razna potrdila.  
 
Vpisnina znaša 15€ in se plača v mesecu septembru za tekoče šolsko leto. 
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5. člen 

 
Prispevek za materialne stroške plačujejo starši ali skrbniki v desetih mesečnih obrokih od 
septembra do vključno junija (oktober – julij). 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: 
 

a) program Glasba (inštrument ali petje in nauk o glasbi ali solfeggio) 
25,00€ (letno 250,00€) 

 
b) program Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica ali samo nauk o glasbi 

oziroma solfeggio 
15€ (letno 150,00€) 
 

c) Obiskovanje dveh inštrumentov 
40€ (letno 400,00€) 

 
 

6. člen 
 

V primeru, ko sta iz iste družine v glasbeno šolo vpisana dva ali več otrok, se drugemu in 
vsakemu naslednjemu otroku v programu Glasba prizna znižanje prispevka staršev za 
materialne stroške v višini 5,00€.  
Postopek vodi tajništvo brez obravnave Sveta šole po določbah  6. člena tega pravilnika.  
 
 

7. člen 
 
V primeru slabih ekonomskih razmer v družini ali družine z več otroki, ki obiskujejo Glasbeno 
šolo Idrija, lahko starši vložijo prošnjo za oprostitev ali zmanjšanje šolnine za celotno šolsko 
leto. 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 traja za čas trajanja odločbe. 
 
Vlagatelj je dolžan šolo obvestiti o vsaki spremembi, ki bi vplivala na upravičenost do pravic iz 
tega člena. Ugotovljene kršitve bodo primerno sankcionirane.  
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Vlogo oziroma obvestilo o spremembi je  potrebno osebno oddati v tajništvu Spremembo 
šolnine se bo upoštevalo pri obračunu šolnine za naslednji mesec po oddani vlogi oz. nastopu 
spremembe.   
 
Različnih možnosti znižanja prispevkov iz 6. in 7. člena med seboj ni mogoče združevati.  
 

8. člen 
 

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

9. člen 
 
Prijavnino za tekmovanja, ki potekajo v Sloveniji in zamejski Sloveniji pokrijejo starši, nato pa 
po udeležbi na tekmovanju šola prijavnino staršem izplača v okviru svojih zmožnosti iz sredstev 
za materialne stroške. Šola krije tudi stroške, ki nastanejo za spremstvo učitelja in 
korepetitorja.  
 

10. člen 
 
V primeru bolezenske ali druge opravičljive napovedane odsotnosti učenca od pouka 
(zdravljenje, potovanje) v trajanju 14 dni ali več, so starši oproščeni plačila sorazmernega dela 
mesečnega prispevka za glasbeno šolanje.  
 

11. člen 
 

Starši plačajo polovico prispevka za glasbeno šolanje učencev, če je učitelj instrumenta dalj 
časa odsoten (najmanj 14 dni) pa ni mogoče urediti nadomeščanja pouka in učenec obiskuje 
samo nauk o glasbi; oziroma če je učitelj nauka o glasbi dalj časa odsoten in učenec obiskuje 
samo pouk instrumenta. 
 

12. člen 
 
Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč. 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 (bolezen, preselitev, izredne razmere). Opravičljivo 
prekinitev šolanja odobri ravnatelj na podlagi pisne vloge staršev.  
 
Ob izpisu med šolskim letom, v primeru prepisa na drugo šolo, šola izda učencu izpisnico, starši 
pa so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec izpisal 
in izpolniti morebitne druge obveznosti do šole. 
 

12. člen 
 



  
 

  GLASBENA ŠOLA IDRIJA                                                        T: 05 373 46 30 
  Prelovčeva 9                     F: 05 373 46 33 
  5280  IDRIJA                                                 E: info@gsidrija.si 

 

Izposojevalnina za šolski inštrument (godala, pihala, trobila, citre, harmonika, klavir) znaša 
12,00 € mesečno in se plačuje skupaj s prispevkom za materialne stroške. Šolske inštrumente  
 
 
izposojamo v brezhibnem stanju. Šola krije redno vzdrževanje inštrumentov, v primeru 
poškodbe, pa krijejo stroške popravila starši sami. 

 
13. člen 

 
Prispevek za uporabo šolskih inštrumentov – obrabnina plačujejo učenci, ki pri pouku igrajo 
na šolske inštrumente (klavir, harmonika, tolkala, kitara in tuba). Višina prispevka je 2,00 € 
mesečno in se prav tako plačuje skupaj s prispevkom za materialne stroške. 
 

14. člen 
 
Inštrument se lahko v primeru, ko ni v uporabi, za krajši čas da v izposojo drugi glasbeni šoli 
oz. ljubiteljskemu društvu in v izjemnih primerih tudi fizični osebi, ki ni učenka ali učenec 
Glasbene šole Idrija. Višina prispevka za izposojo, ki na letni ravni ne sme presegati 30% cene 
enakega novega inštrumenta, se določa na podlagi posebne najemne pogodbe, v kateri se 
določi tudi periodika plačevanja najemnine. 
 

15. člen 
 

Ta pravilnik ureja tudi pogoje za oddajanje prostorov in opreme v najem za zunanje 
uporabnike na matični glasbeni šoli v Idriji, Prelovčeva 9, in na podružnični glasbeni šoli v 
Cerknem, Bevkova 12. 
 
Vsa oprema,  prostori in obe dvorani se praviloma uporabljajo za izvajanje pouka in prireditev 
v okviru dejavnosti zavoda. Če prostori in dvorani nista zasedeni z rednimi dejavnostmi zavoda, 
se jih lahko odda zunanjim uporabnikom v najem. O primernosti oddaje v  najem oz. izposoje 
opreme odloči ravnateljica na podlagi zaprosila interesenta. 
 

Pristojbina NAJEM IZPOSOJA 

UČILNICA 5€/45min  

DVORANA (brez uporabe klavirja) 100€/ura  

DVORANA z uporabo KLAVIRJA  150€/ura  

DVORANA z uporabo OZVOČENJA 130€/ura  

Marimba  50€/dan 

Vibrafon  25€/dan 

Timpani  25€/dan 
 

Baterija  20€/dan 

Violina, Violončelo, Kontrabas  20€/dan 

PIHALA  20€/dan 

TROBILA  20€/dan 
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HARMONIKA  20€/dan 

Projektor – enkratni najem  50€ 

 
 

Prispevek za najem koncertne dvorane brez uporabe klavirja Steinway & Sons po kategorijah 
znaša: 
 

- kategorija A (komercialni nameni) – 100€/ura, 
- kategorija B (kulturne organizacije, ljubiteljska društva, (vrtci, šole – s sedežem izven 

občin Idrija in Cerkno) – 50€/ura, 
- kategorija C (zaposleni v šoli, nekdanji učenci, humanitarne organizacije, Občina Idrija, 

Občina Cerkno, JSKD – izpostava Idrija, vrtci, osnovne šole in gimnazija s sedežem v 
Občini Idrija in Cerkno) – brezplačna uporaba. 

 
 

16. člen 
 
 

Dejavnosti, ki se v dvorani dogajajo, morajo biti v skladu z osnovnim namenom prostora. Zato 
v dvorano sodijo kulturne in druge prireditve v kraju, ki imajo resen in umirjen značaj, prostoru 
primerno število izvajalcev in prostoru primerno število občinstva. 
 
Vsak uporabnik dvorane (v nadaljevanju  - najemojemalec) je dolžan vsaj dva dni pred 
prireditvijo z Glasbeno šolo Idrija (v nadaljevanju - najemodajalec) skleniti najemno pogodbo, 
ki vsebuje pogoje najema. 
 
 

17. člen 
 

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi bo Glasbena šola Idrija vsak morebitni ostanek 
dohodka uporabila za razvoj materialne osnove svoje dejavnosti. 
 
 
 
Ta pravilnik začne veljati 26. 2. 2021.  
 
 
  
Predsednik Sveta šole  
Igor Vrhnjak, l.r. 
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VLOGA ZA ZNIŽANJE ŠOLNINE NA GLASBENI ŠOLI IDRIJA 

 
I. PODATKI O OSEBI, KI ZAPROSI ZA ZNIŽANJE PRISPEVKA ZA MATERIALNE STROŠKE 

 
Na podlagi 7. člena Pravilnika o šolskih pristojbinah, podpisani ____________________________,  

naslov stalnega bivališča  ______________________________ , prosim za znižanje prispevka za 

materialne stroške 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 naslednji dohodkovni razred. 

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

 

Dohodkovni 

razred 

Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) % znižanja prispevka 

1 do 191,40 80% 

2 od 191,41 do 319,01 60% 

3 od 319,02 do 382,82 40% 

 

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 __________________ 


