
Glasbena šola Murska Sobota 
Cvetkova ulica 2c 

9000 Murska Sobota 
 
objavlja na podlagi 20., 21., 22., 23. in 24. člena Zakona o glasbenih šolah (Ur. l. RS 29/2000), 16. 
člena Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Ur. l. RS št. 50/12, 56/12 popr. 20/19 in 36/19) 
in podrobnejših navodil ministrice za izobraževanje, znanost in šport z dne, 24. 4. 2020 naslednji 
 

      R A Z P I S 
 

PROSTIH MEST ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA, 
GLASBA, PLESNA PRIPRAVNICA IN BALET 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 
Predšolska glasbena vzgoja   do zapolnitve prostih mest 
Glasbena pripravnica    do zapolnitve prostih mest 
Plesna pripravnica    do zapolnitve prostih mest 
Balet      do zapolnitve prostih mest 
Klavir      23 
Harmonika       9 
Kitara      11         
Violina        7 
Violončelo       5 
Kontrabas       2 
Kljunasta flavta         6        
Flavta      15        
Klarinet          2        
Saksofon       4        
Trobenta       5  
Pozavna       3 
Rog        2 
Bariton          2 
Tuba        2       
Petje        5         
Tolkala          4        
 
Preizkus glasbene nadarjenosti za novince bo v ponedeljek, 24. maja in v torek, 25. maja 2021 med 
16. in 19. uro v prostorih Glasbene šole Murska Sobota, Cvetkova ulica 2c. 
Preizkusi glasbene nadarjenosti na dislociranih oddelkih v Svetem Juriju, Puconcih in na Tišini bodo v 
torek, 25. maja 2021 med 16. in 18. uro v prostorih osnovnih šol Sveti Jurij, Puconci in Tišina. 
Pred začetkom preizkusa starši izpolnijo prijavnico, ponujeno jim bo tudi strokovno svetovanje. 
Preizkus poteka tako, da otrok najprej zapoje pesmico po lastni izbiri, nato pa se preizkusijo še 
sposobnost otrokovega posnemanja tonov, melodičnih in ritmičnih motivov ter druge sposobnosti, 
pomembne za uspešno glasbeno izobraževanje. 
Udeleženci preizkusa bodo o rezultatih obveščeni po pošti najpozneje en teden po preizkusu.  
 
Starši sprejetih učencev morajo otroka vpisati v glasbeno šolo. Vpis bo potekal 2. in 3. junija 2021 v 
tajništvu šole od 9. do 17. ure. 
 
         

Ravnateljica: Erna Lukač 



VPIS 2021 - INFORMACIJE  
 
 
Programi in priporočena starost ob vpisu 
 
Predšolska glasbena vzgoja   rojeni 2016 
 
Glasbena pripravnica    rojeni 2015 
 
Plesna pripravnica    rojeni 2013 do 2015 
 
Balet      rojeni 2012  
 
Glasba      Priporočena starost 
 * klavir     do 9 let 
 * harmonika    do 9 let 

* kitara    do 10 let 
* violina    do 9 let 
* violončelo    do 9 let 
* kljunasta flavta   do 9 let 
* flavta    do 12 let 
* klarinet    do 12 let 
* saksofon    do 12 let 
* petje     do 24 let 
* trobenta     do 11 let 
* rog     do 11 let 
* pozavna     do 18 let 
* bariton     do 18 let 
* tolkala    do 18 let    
     
     
 

Glede na uspešnost preizkusa glasbene nadarjenosti in razpoložljivih prostih mestih lahko 
ravnatelj šole odobri vpis tudi izven priporočenih starosti. 
 
 
 
PRISPEVEK STARŠEV 
 
Skladno z zakonodajo se za šolanje v glasbeni šoli plačuje prispevek za administrativne 
stroške vpisa, materialne stroške in izposojnino za instrument, v kolikor je ta izposojen. 
Višina prispevkov in stroškov storitev je določena s sklepom sveta šole. Ker se s prispevki 
staršev financirajo materialnih stroški (ne pedagoško delo oz. program), so starši dolžni 
poravnati celoletni prispevek, ne glede na izostanke učenca od pouka. 
 
 
 



Šolske pristojbine – prispevek staršev      EUR 
 
Vpisnina          20,00  
Letni prispevek staršev za materialne stroške (instrument, NGL)                         290,00 
Letni prispevek PGV, GP, NGL                           180,00 
Letni prispevek plesna pripravnica, balet                 290,00 
Izposoja instrumenta (mesečno)       10,00  
Izposoja instrumentov je možna samo učencem Glasbene šole Murska Sobota. 
  
Izredni izpiti iz instrumenta, petja ali NGL-ja               45,00 
Izredni izpiti iz instrumenta ali petja in NGL                65,00 
 
 
Popusti 
 
V primeru, ko glasbeno šolo obiskujeta dva otroka iz iste družine in vsaj eden obiskuje dva 
glavna predmeta, se prispevek za materialne stroške za drugi predmet zniža za 25%. V 
primeru, ko glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, je tretji in vsak naslednji otrok 
oproščen plačila prispevka za materialne stroške. 
Popusti se odobrijo na podlagi pisne vloge staršev na začetku šolskega leta. 
 
 
Izpis 
 
Izpis med šolskim letom praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih (bolezen, selitev) pa se 
učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev. O izpisu odloči ravnatelj šole.   
Starši so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec 
izpisal in izpolniti morebitne druge obveznosti do šole.  
 
 
 
 
Murska Sobota, 5. maj 2021 
         Ravnateljica: 
         Erna Lukač 
 

 


