
KONSERVATORIJ  

ZA GLASBO IN BALET  M A R I B O R 

Mladinska ulica 12 

2000 Maribor  

 

 

Na podlagi določil 83. člena ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 ter spremembe) in v 

skladu z dejanskim zagotavljanjem sredstev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa v 

glasbeni in baletni šoli iz državnega proračuna, sprejemam  

 

 

P   R   A   V   I   L   N   I   K 

 

 

o določanju, plačevanju in znižanju prispevkov staršev za glasbeno in baletno šolanje 

učencev. 

                         

1. člen 

 

Predlog o višini prispevkov staršev za glasbeno in baletno šolanje učencev določi ravnatelj/ica 

zavoda.  

2. člen 

 

Prispevek staršev za glasbeno in baletno šolanje učencev določi ravnatelj/ica zavoda za kritje 

materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavljajo sredstev 

lokalne skupnosti.   

 

3. člen 

 

Ustanovitelja Mestna občina Maribor ter Ministrstvo za šolstvo in šport izdata na podlagi 

zakonskih predpisov soglasje k višini prispevkov staršev za glasbeno in baletno šolanje 

učencev, za materialne stroške, potrebne za izvajanje javno veljavnega programa osnovnega 

glasbenega in baletnega izobraževanja. 

 

4. člen 

 

  

Starši poravnajo določeni prispevek za tekoče šolsko leto v osmih mesečnih obrokih, 

poravnati pa ga morajo najkasneje do datuma, navedenega na položnici. 

 

5. člen 

 

Konservatorij Maribor zniža ali oprosti plačevanje  prispevka staršev za glasbeno in baletno 

šolanje otrok na podlagi dveh kriterijev:  

- socialni kriterij 

- tretji otrok ali tretja dejavnost  

 

Kriterija oz. bonusa se med seboj izključujeta. 

 



6. člen 

 

Prispevek za glasbeno in baletno šolanje učencev se zniža na osnovi:  

 

1. SOCIALNEGA KRITERIJA v naslednjih primerih; 

    če je dohodek na družinskega člana 35% povprečne bruto plače v RS v preteklem letu,  

    oziroma nižji: 

    - do 30% povpr. bruto plače RS v preteklem letu na družinskega člana - 100% znižanje,  

    - do 35% povpr. bruto plače RS v preteklem letu na družinskega člana - 50% znižanje.  

 

Starši oddajo prošnje za znižanje prispevka do konca meseca oktobra za tekoče šolsko leto z 

zahtevanim dokazilom. Dokazilo o dohodkih za preteklo leto je odločba staršev s Centra za 

socialno delo o dodelitvi otroškega dodatka.  

 

2. TRETJI OTROK ALI TRETJA DEJAVNOST  

    Če so starši vpisali v glasbeno in baletno šolo tri ali več otrok ali so otroka vpisali k trem ali 

    več dejavnostim, znižamo najcenejši prispevek staršev za glasbeno in baletno šolanje 

    otrok, za 50% . 

                                             

7. člen 

 

Če starši ne vložijo prošnje z zahtevanim dokazilom do konca meseca oktobra v tekočem 

šolskem letu, ugodimo vlogi za znižanje šele z naslednjim mesecem po datumu prejema 

prošnje.  

  

8. člen 

 

Prošnje za znižanje prispevkov staršev obravnava in odobri znižanje posebna komisija, ki jo 

imenuje ravnatelj/ica zavoda za dobo dveh let. 

 

9. člen 

 

Starši učenca, ki iz neopravičenih razlogov, oziroma brez opravičila staršev  izostaja od 

pouka, so dolžni plačati prispevek za glasbeno ali baletno šolanje vse do datuma, ko oddajo 

izpisnico oziroma do datuma izpisa učenca iz Konservatorija Maribor.  

 

                    

10. člen 

 

Za neopravičeno izostajanje učencev od pouka se šteje izostajanje brez opravičljivega razloga, 

oziroma če otrok štirikrat zaporedoma izostane brez pisnega opravičila staršev.  

 

11. člen 

 

V kolikor starši neredno plačujejo prispevke za glasbeno in baletno šolanje, jih računovodska 

služba Konservatorija Maribor /najkasneje po treh neplačanih obrokih/ dvakrat pisno 

opominja.  Če po obeh poslanih opominih prispevka še vedno ne poravnajo, jih šola pisno 

seznani, da bo otroka izpisala iz glasbene oz. baletne šole vse dokler dolžnega zneska ne bodo 

poravnali. 



  

12. člen 

 

Starši plačajo polovico prispevka za glasbeno in baletno 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. 

 

13. člen 

 

Starši ne plačajo celotnega prispevka za glasbeno in baletno šolanje, če je učitelj predšolske 

glasbene vzgoje, glasbene ali baletne pripravnice dalj časa odsoten /najmanj 14 dni/,  pa ni 

mogoče urediti nadomeščanja pouka. V tem primeru se plača sorazmerni del mesečnega 

prispevka. 

  

14. člen 

 

V primeru daljše napovedane opravičene odsotnosti učenca (zdravljenje, potovanje), v 

trajanju 14 dni ali več, so starši oproščeni plačila sorazmernega dela mesečnega prispevka za 

glasbeno ali baletno šolanje. 

 

15. člen 

 

Vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejme ravnatelj/ica Konservatorija Maribor po 

postopku, po katerem je ta pravilnik sprejel/a.  

 

16. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati s pričetkom šolskega leta 2010/2011, to je dne 1. 9. 2010 .  

Objavljen je na vseh oglasnih mestih zavoda.  

 

 

 

 

 

 

V Mariboru, dne 23. 8. 2010                                                  Meško Helena, ravnateljica  

 

                                                                                                                                                     

          

                                                                           

       


