
 
 
Šolski red vsebuje temeljna določila, ki so pomembna za 
odnos med učenkami, učenci in šolo ter vzgojnimi 
upravičenci in šolo. 
 
(1)  Vpis in sprejem: Vse učenke in vsi učenci se morajo  
      prijaviti v danem sprejemnem roku.  
      Če učenka ali učenec zamudi vpisni rok, sprejem                      
      za tekoče leto ni zajamčen. Pri sprejemnem  
      pogovoru mladoletnih učenk oz. učencev je  
      potrebna prisotnost enega izmed vzgojnih  
      upravičencev. S svojim podpisom se strinja z  
      določili šolskega reda.  
      Novo vpisane/i učenke in učenci  (začetniki in  
      nadaljevalci) morajo polagati uvrstitveni izpit.  
      Šele po uspešno opravljenem  izpitu se učenka ali  
       učenec na podlagi razpoložljivih mest sprejme.   
      Sprejem velja načelno za eno leto.  
   Slovenska glasbena šola dežele Koroške /    

    Slowenische Musikschule des Landes Kärnten   

     vpisuje na vseh njenih oddelkih. Učenka/učenec     

       naj bi  znal slovensko oz. obiskal dvojezično šolo   

       oz.  bil pripravljen do učenja slovenskega jezika. 

(2) Šolnina: S sprejemom nastane plačilna obveznost. 
     Pouk je začasno prekinjen, če se šolnina kljub 
      pisnemu opominu ne poravna. V nadaljnjem se  
      učenka ali učenec lahko izključi iz šole. Kasnejši  
      vstop ali predčasen izstop ne odveže od dolžnosti  
      plačila šolnine za celoten semester. V posebnih  
     izjemah se pri predložitvi zdravniškega potrdila  
      zniža del šolnine (npr. bolezen nad 4 tednov).
 Dodatek za samohranilke oz. samohranilce: na    
     podlagi določil Koroškega glasbeno-šolskega      
     zakona 2012 mora določena občina šolarjem z lastnimi    
    dohodki, ki ne presegajo začetne plače skupine C po  
    veljavnem Koroškem službeno-pravnem zakonu kot tudi  
   šolarjem brez dohodkov,  plačati Koroški deželni vladi  
  vsakoletno na novo določeni prispevek za obratne stroške v  
  tekočem šolskem letu. 

 
(3) Znižanje šolnine: Znižanje šolnine se lahko odobri za 
       glavni predmet v utemeljenih primerih. 
      Socialna potreba je predpogoj in jo je treba 
      dokazati. Izpolnjen obrazec »Prošnja za znižanje  
      šolnine« je treba oddati najkasneje do konca 
      januarja tekočega šolskega leta v glasbeni šoli.  
 
(4) Udeležba pri pouku: Uradno vpisana/i učenka/učenec 
       ima pravico in dolžnost, da se redno udeležuje  
      pouka glavnega in  dopolnilnega predmeta. 
 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 

 
(5) Izostanek od pouka: Za vsako zamujeno uro je  
         treba oddati pisno opravičilo (za mladoletne  
    vzgojni upravičenec). Zamujene ure se praviloma  
        ne nadomestijo. Pri nalezljivi bolezni veljajo  
        za učence in učitelje ista določila kot na  
       obveznih šolah. Če učenka/učenec neopravičeno  
         manjka tri tedne zaporedoma, se obvestijo    
       vzgojni upravičenci. Če v osmih dneh ne  
   sledi tehtna obrazložitev, je možna  
   izključitev učenke oz. učenca iz šole.  
 
(6) Če odpade pouk: Ure, ki so odpadle zaradi   
         bolezni ali službene odsotnosti učiteljice ali    
         učitelja, se praviloma ne nadomestijo.      
          
(7) Oblika pouka: Pouk glavnega predmeta je    
     odvisen od zmogljivosti učenca in prostorske  
        ponudbe glasbene šole in je ali individualen ali     
         skupinski. O obsegu in obliki pouka glavnega   
    predmeta odloča vodstvo šole v dogovoru s    
   strokovnim kolegijem.     
 
(8) Izobraževalna pot: Izobrazba učenke oz. učenca        
           poteka po učnem načrtu Glasbenih šol    
      dežele Koroške po pravilih Glasbenih šol dežele  
          Koroške v veljavni obliki ter vseavstrijskega  
         okvirnega  učnega načrta za glasbene šole. 
 
(9) Izpiti: Učenka/učenec je zadolžen/a, da opravi     
        med šolanjem v določenih časovnih presledkih  
      komisijski izpit. Rezultat izpita odloča o  
       nadaljnjem šolanju na glasbeni šoli. Izpitna     
       pravila so zapisana v pravilih Glasbenih šol  
        dežele Koroške v vsakokratni veljavni obliki. 
 
(10) Oprostitev obiska dopolnilnih predmetov:  
         Ravnateljstvo ima pri pisni prošnji ob začetku  
       šolskega leta možnost, da učenko/učenka v   
           utemeljenih primerih oprosti od dopolnilnega  pouka. 
 
(11) Spričevalo: Vsaka učenka oz. vsak učenec    
         prejme ob koncu šolskega leta letno spričevalo. 
 
(12)  Počitnice: Velja deželno pravna ureditev počitnic za   
         obvezne šole (izjema: na glasbenih šolah ni  
         avtonomnih dnevov). 
 
(13)  Bivanje v šolskem  poslopju izven šolskega časa: 
         Učenke in učenci smejo izven šolskega časa biti v    
    razredih  samo s posebnim dovoljenjem ravnatelja. 
 
          
 
 
 

ŠOLSKI RED 



 
(14) Javno nastopanje: Udeležba 

na nastopih izven glasbene 
šole je zaželena. Če 
nastopajoči nastopa kot 
učenka ali učenec ene izmed 
Glasbenih šol dežele Koroške, 
mora biti o tem  
pravočasno obveščen učitelj 
glavnega predmeta. 

 
(15) Udeležba pri prireditvah     
           glasbene šole tako v glavnem  
          predmetu kakor  tudi v  
          dopolnilnih predmetih je  
          obvezen del pouka. 
 
(16) Vedenje v Glasbeni šoli:     
          Učenke in učenci v glasbeni  
          šoli pomagajo drugim,  so    
           razumevajoči in vljudni.    
          Navodila učiteljic in učiteljev  
          je treba upoštevati. 
           
(17) Kazni: Pri kršitvi šolskega  
         reda morajo učenke in učenci 
           računati z  naslednjimi  ukrepi: 
 a.) Opomin učiteljice/učitelja   
                 glavnega predmeta; 
 b.) Opomin ravnatelja in pisno   
                 obvestilo  vzgojnim 

 upravičencem; 
c.) Izključitev  iz šole. 
Dodatno je možen preklic 

morebitne znižane šolnine.        

(18) Pritožbe: Če ima učenka ali  
          učenec  občutek proti njemu 
          nepravičnega ravnanja, lahko        
           vloži tožbo pri  učiteljici oz.   
           učitelju glavnega predmeta ali  
        pri ravnatelju. 

 
(19) Osebni podatki učenke ali   
        učenca:  Vsako spremembo    
      (ime, naslov, telefon, e-   
          pošta, ipd.) je treba javiti    
        ravnateljstvu. 
 
(20) Izstop: Izstop je praviloma    
         možen samo ob koncu 
         šolskega leta. Ravnateljstvo       
          lahko pri utemeljenih zadevah   
          in po vložitvi  pisne prošnje 
          dovoli izjemo (glej točko 2). 
         
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Šolnina – aktualni tarifi – šolsko leto 2018/2019 

 

Instrumentalni oz. vokalni glavni predmet Odrasli 
 

 

Enota Minutaža Posamezno po 2 / 3 po 4 / 5 Posamezno  po 2 /3  po 4 / 5 

0,6 30 158,60   198,30   

0,7 35 185,00   231,20   

0,8 40 211,40 126,80   264,30 158,50  

0,9 45 237,90 142,70  297,40 178,40  

1,0 50 264,30 158,60 105,70 330,40 198,30 132,10 

1,2 60 317,10 190,30 126,80 396,40 237,90 158,50 

1,4 70 370,00 222,00 148,00 462,50 277,50 185,00 

1,6 80 422,80 253,80 169,20 528,50 317,30 211,50 

1,8 90 475,70 285,40 190,30 594,60 356,80 237,90 

2,0 100 528,50 317,10 211,40 660,70 396,40 264,30  
 
 
 
 

Kombinirani pouk   Odrasli 
Kombi 1 (20 min. posamezno, 20 min. po dva) 169,20 211,50 

Kombi 2 (25 min. posamezno, 25 min. po dva) 211,40 264,30 

Kombi 3 (30 min. posamezno, 30 min. po dva) 253,80 317,30 

Kombi 4 (40 min. posamezno, 40 min. po dva) 306,50 383,10 
 
 
 
 
 

Dopolnilni predmeti   Odrasli  
Nauk o glasbi, ansambli, skupine do 14 udeležencev, 
Rhythm/Reading 

84,60 105,80 

Orkester, Bigband, zbor od 15 udeležencev dalje 31,80 39,80 

Razredno muziciranje od 15 udeležencev dalje 31,80 39,80 

Delavnice  84,60 105,80 

Muzikal 84,60 105,80 
 
 

Dopolnilni predmeti so pri istočasnem obisku glavnega predmeta brezplačni. 
 
Če učenka/učenec ne obiskuje glavnega predmeta, veljajo zgoraj navedeni tarifi (pri več stranskih 
predmetih je treba plačati vsak posamezni predmet).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

18 učnih enot á 50 min, strnjen pouk – tarifa neodvisna od starosti.   
 
 
 

Kitarska spremljava  Odrasli 
40 min. 126,80 158,50 

50 min. 158,60 198,30 

60 min. 190,30 237,90 
 
 

 

Kitarska spremljava kot dopolnilni predmet je pri istočasnem obisku glavnega predmeta brezplačen.  
 
 

Play Rock Pop  Odrasli 
Live Playing 50 min. 88,20 110,30 

Live Playing 90 min. 158,60 198,30 
 

Live-Playing-enota se prišteje dodatno k posameznemu pouku po izbrani enoti.  
 
 

 
Igrišče glasba 
 

40 min. 126,80 

50 min. 158,60 

60 min. 190,30 
 

 

Celoten seznam šolnine najdete na spletni strani : 
http//www.musikschule.at/anmeldung-schulgeld.html  
 
 

 
 
 

 

Kontakt: Musikschulen des Landes Kärnten, Mießtaler Straße 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee/Celovec 
Tel. +43 (0) 50536 16505, abt6.musikschulen@ktn.gv.at, www.musikschule.at                       Napake v stavkih ali tisku so pridržane! 

Delavnice  

6 do 7 oseb   174,40 

8 do 9 oseb   132,10 

10 do 12 oseb   105,80 
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