SPLOŠNI POGOJI GLASBENE ŠOLE
GLASBENI CENTER ČERNE-AVBELJ

VPIS
1. člen
Vpis v Glasbeni center Černe-Avbelj je mogoč skozi vse leto. Glasbeni center Černe-Avbelj lahko vpis
zavrne, če so zasedena že vsa prosta mesta oziroma so kapacitete na drug način zapolnjene.
2. člen
Vpis se izvede na podlagi pravilno izpolnjenega in podpisanega vpisnega lista, ki ga stranka skeniranega
pošlje na elektronski naslov info@cerne-avbelj.com ali pa ga pošlje po pošti na naslov NAGP d.o.o.,
Kališnikov trg 9, 1000 Ljubljana.
Ob vpisnem listu stranka izpolni tudi soglasja za upravljanje z osebnimi podatki.
Soglasje za upravljanje z osebnimi podatki ni nujni predpogoj za vpis, razen v delu, ki je nujen za
opravljanje dejavnosti.
3. člen
Ob prvem vpisu v Glasbeni center Černe-Avbelj se plača vpisnina v znesku 30,00 EUR z vključenim
22% DDV. Ob nadaljnih vpisih se vpisnina ne plača, če je vpisni list oddan najkasneje do 7. 6. za
naslednje šolsko leto.
PAKETI
4. člen
V Glasbenem centru Černe-Avbelj se je možno vpisati v naslednje letne programe:
PAKET TALENT (petje, kitara, violina, violončelo, flavta, klavir)
Paket talent obsega 90 minut individualnega glasbenega pouka z mentorjem tedensko, glasbeno teorijo
na uri petja ali instrumenta in nastope v skladu z željami učenca in priporočili mentorja.
OSNOVNI PAKET (petje, kitara, violina, violončelo, flavta, klavir)
Osnovni paket obsega 45 minut individualnega glasbenega pouka z mentorjem tedensko, glasbeno
teorijo na uri petja ali instrumenta in nastope v skladu z željami učenca in priporočili mentorja.
PETJE V SKUPINI
Petje v skupini obsega 45 minut skupinskega pevskega pouka tedensko v skupini do 5 oseb, glasbeno
teorijo na uri petja in nastope v skladu z željami učenca in priporočili mentorja. Ta program se izvaja,
če so v program vpisani najmanj trije učenci.

PETJE + INSTRUMENT
Osnovni paket obsega 45 minut individualnega glasbenega pouka z mentorjem petja in 45 minut
individualnega pouka instrumenta z mentorjem izbranega instrumenta tedensko, glasbeno teorijo na uri
petja ali instrumenta in nastope v skladu z željami učenca in priporočili mentorja.
Učenec se z vodstvom zasebne glasbene šole Glasbeni center Černe-Avbelj lahko dogovori za
obsežnejši paket pouka po meri, ki se mu prilagodi tudi šolnina.
POUK
5. člen
Pouk poteka v obdobju od 1. 9. do 30. 6.
Pouk ne poteka v obdobju šolskih počitnic, na državne praznike in druge dela proste dneve.
6. člen
Pouk poteka vsak teden po urniku, ki ga mentor dogovori skupaj z učencem na začetku šolskega leta.
Termin pouka se lahko spremeni, če se s tem strinjata tako mentor kot učenec.
Pouk ne poteka v obdobju šolskih počitnic, na državne praznike in druge dela proste dneve.
V primeru, da zaradi izrednih situacij (npr. epidemija, druga nevarnost) in posebnih predpisov za
varovanje ali zaščito zdravja, pouka ni mogoče izvajati v živo na običajni lokaciji, se pouk izvede na
daljavo v obliki videokonferenc. V primeru, da iz istega razloga ni mogoče izvesti načrtovanih nastopov,
se tudi nastopi izvedejo v obliki video posnetkov.
7. člen
Tedenski obseg pouka je odvisen od izbranega paketa izobraževanja (osnovni paket, paket talent, paket
po meri).
8. člen - odsotnost učenca
Vsako odsotnost od pouka mora učenec ali njegov skrbnik predhodno javiti mentorju vsaj tri dni pred
odsotnostjo. V tem primeru se skupaj z mentorjem dogovorita za nadomeščanje zamujene učne ure.
Neupravičen ali nejavljen izostanek od pouka se obravnava kot polno opravljena učna ura.
V primeru odsotnosti zaradi bolezni se učna ura na podlagi zdravniškega opravičila po dogovoru z
mentorjem nadomesti.
9. člen - odsotnost mentorja
V kolikor učna ura odpade zaradi odsotnosti mentorja, se učna ura nadomesti v terminu, ki ga dogovori
skupaj z učencem.
10. člen - nastopi in priprava na nastop
Nastop in priprava na nastop se šteje in obračuna kot običajna učna ura.
Morebitni presežek ur zaradi nastopov se upošteva v obliki predhodno zaključenega pouka konec
šolskega leta.

ŠOLNINA
11. člen
Šolnina se poravna na podlagi izdanega računa najkasneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec.
Šolnino je mogoče poravnati tudi v enkratnem znesku za celo šolsko leto - 10 mesecev. V tem primeru
se stranki prizna 10% popust.
12.člen - cene
Višina šolnine znaša:
Petje v skupini - 70,00 EUR mesečno
Osnovni paket kitara - 95,00 EUR mesečno
Paket Talent kitara - 120,00 EUR mesečno
Osnovni paket petje/violina/flavta/klavir – 119,00 EUR mesečno
Paket Talent petje/violina/flavta/klavir – 149,00 EUR mesečno
Paket petje + instrument - 160,00 EUR mesečno
Posamezna ura petja ali instrumenta - 35,00 EUR na šolsko uro
Učenec se z vodstvom zasebne glasbene šole Glasbeni center Černe-Avbelj lahko dogovori za
obsežnejši paket pouka po meri, ki se mu prilagodi tudi šolnina.
Vse cene vsebujejo 22% DDV.
13.člen
V kolikor stranka zamuja s plačilom šolnine dva meseca zapored, ji je dokler ne poravna zapadlih
obveznosti onemogočen pouk.
POTRDILA
14.člen
Glasbeni center Černe-Avbelj lahko učencu na njegovo željo izda potrdilo o obiskovanju pouka, če je
izobraževanje trajalo najmanj 20 učnih ur.

15.člen
Učenec, ki je vpisan v Paket talent lahko opravlja izpit na državni glasbeni šoli, če je interes po tem
pisno izrazil najkasneje do konca septembra tekočega šolskega leta.
V tem primeru učenec opravlja izpit pred zunanjo komisijo na izbrani državni glasbeni šoli in pridobi
državno spričevalo o opravljenem izpitu.
Vse stroške z opravljanjem izpita na državni glasbeni šoli nosi učenec.
16.člen
Učenec lahko na svojo željo opravlja tudi interni izpit v Glasbenem centru Černe-Avbelj. V tem primeru
mu Glasbeni center Černe-Avbelj izda interno potrdilo.
Opravljanje izpita se šteje in obračuna kot običajna učna ura.

17.člen - izpis
V kolikor se želi učenec izpisati iz izbranega programa pred potekom programa (tekom šolskega leta),
lahko to stori na podlagi pisne izjave, ki jo podpisano najkasneje do 20. dne v mesecu pošlje preko
elektronske pošte na info@cerne-avbelj.com ali s priporočeno pošto na naslov NAGP d.o.o., Kališnikov
trg 9, 1000 Ljubljana. Pisna izjava stopi v veljavo z začetkom naslednjega meseca. Šolnina za tekoči
mesec se obračuna po ceniku.
Ob izpisu pred potekom šolskega leta je potrebno poravnati izpisnino, ki znaša 100,00 EUR z
vključenim 22% DDV.
OSEBNI PODATKI
18.člen
Osebne podatke učenca in njegovega skrbnika obravnavamo skladno z veljavno zakonodajo in izjavami
o uporabi osebnih podatkov, ki jih učenec in/ali njegov skrbnik poda ob vpisu.
PREHODNE DOLOČBE
19.člen
Pridržujemo si pravico do spremembe cenika in splošnih pogojev poslovanja. O vseh večjih
spremembah bomo stranke vnaprej obvestili.
20.člen
Za stranke, ki koristijo naše storitve, se smatra, da so seznanjene z določili splošnih pogojev sodelovanja.
21.člen
Nosilec dejavnosti in upravljalec zasebne glasbene šole Glasbeni center Černe-Avbelj je podjetje NAGP
d.o.o. s sedežem na naslovu Kališnikov trg 9, 1000 Ljubljana in davčno številko SI 61909513.
Uradni e-mail naslov: info@cerne-avbelj.com
Uradna telefonska številka: 040 320 310

V Domžalah, dne 1. 6. 2020
Nejc Avbelj, direktor

