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NAVODILO ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 
 
 

1. Vpis v glasbeno šolo bo 3. in 4. septembra 2012 od 16. do 19. ure. in 6. septembra 2012 od 16. do 
18. ure.  Vpis bo v prostorih glasbene šole na Partizanska 54 v Mariboru. 

 
2. VPISNI LIST v glasbeno šolo izpolnijo kandidati, ki se vpisujejo prvič in tisti, ki nadaljujejo 

šolanje. Vpisni list morate oddati v času vpisa ali ga poslati najkasneje do 6. septembra 2012 
na naslov šole. 

 
3. Delitev urnika bo v torek, 11. septembra 2012 ob 18. uri v prostorih šole. 

 
4. Začetek pouka bo po dogovorjenem urniku od 17. septembra 2012 dalje (dve lekciji v 

septembru). 
 

5. Vpisnina znaša 5,00 EUR in jo plačajo učenci ob prvem nakazilu šolnine. 
 

6. Šolnina je letna in se lahko plača v enem znesku v mesecu septembru (5 % popust), v dveh 
obrokih ali v devetih obrokih (prvi obrok je septembra 2012 in zadnji maja 2013): 

• za električne klaviature 378,00 € ali 9 x 42,00 €  
• za druge instrumente 342,00 € ali 9 x 38,00 € 
• za delavce POŠTE in člane KUD-a POŠTA 234,00 € ali 9 x 26,00 €  
• za aktivne člane pihalnega orkestra 135,00 € ali 9 x 15,00 € 
• glasbena pripravnica 144,00 € ali 9 x 16,00 € 

 
7. Uporabnina za izposojo instrumenta (na dom) je 9,50 € mesečno. 

 
8. Vpisnino, šolnino (letno ali prvi obrok) in morebitno izposojnino instrumenta je potrebno nakazati 

na TRR št.: SI56 9067 2000 0056 127 KUD POŠTA MARIBOR po prejemu računa. 
 
Govorilne ure ravnatelja šole so v času pouka vsak torek od 18. do 19. ure na Partizanski cesti 54 v 
Mariboru. Dodatne informacije: namestnik ravnatelja (g. Drago Kotnik) tel. 031 835513, tajnica šole (ga. 
Suzana Kajzer) vsak delovni dan med 8. in 12. uro na telefonu 449-2542. 
 
 

Ervin Hartman  
ravnatelj 


