
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – Šola klavirja Opus 

I. člen 

Pouk poteka po individualnem dogovoru z učiteljem (pogostost in trajanje pouka se razlikujeta glede 

na izbrani program). 

II. člen 

Vpis je možen vse leto. Pogoji za vpis so pravilno izpolnjen vpisni obrazec, plačana vpisnina in 

prisotnost učenca (in staršev oz. skrbnikov) na uvodnem sestanku.  

III. člen 

Šola vsak prvi teden v tekočem mesecu izda račun za pouk, plačnik je dolžan šolnino poravnati v roku 

10 delovnih dni. 

IV. člen 

Če plačnik zamuja s plačilom šolnine več kot 60 koledarskih dni, je učencu onemogočeno obiskovanje 

pouka vse do poravnave obveznosti.   

V. člen 

Učenec se ob vpisu zaveže, da bo pouk obiskoval najmanj tri mesece, razen če je z učiteljem 

individualno dogovorjeno drugače.  

VI. člen 

Pouk poteka skladno s šolskim koledarjem, ki ga izda Ministrstvo za šolstvo (upoštevajoč praznike in 

počitnice), od septembra do junija.  

VII. člen 

Mesečna šolnina se med šolskim letom ne spreminja. Letni znesek šolnine je razdeljen na 10 enakih 

obrokov, zato se strošek ne spreminja glede na število ur v posameznemu mesecu. 

VIII. člen 

Vsak izostanek od individualnega pouka mora biti sporočen učitelju vsaj tri dni vnaprej. Izjema so 

izredni primeri, npr. bolezen ipd. Če se izostanek ne sporoči pravočasno, se pouk ne nadomešča.  

IX. člen 

V primeru odsotnosti učitelja je nadomeščanje zagotovljeno in se dogovori individualno z vsakim 

učencem. 

X. člen 

V šolskem letu sta organizirana najmanj dva nastopa učencev. Nastopi so neobvezni, a priporočljivi  

za vse učence. Na dan nastopa nastopajoči nimajo redne ure inštrumenta, imajo pa generalko 

(tonsko vajo) in nastop.  

 

 

 



XI. člen 

V primeru izrednih razmer (koronavirus) poteka pouk na daljavo. Pouk se izvaja po smernicah in 

zahtevah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Šolnina se v primeru spletnega pouka zniža 

za 15 %.  

XII. člen 

Šola klavirja Opus ob koncu šolskega leta učencem izda potrdilo o obiskovanju šole. 

XIII. člen 

Ob predhodnem dogovoru z učiteljem, lahko učenec ob koncu šolskega leta opravi izpit iz klavirja in 

nauka o glasbi na glasbeni šoli s priznanim javnoveljavnim programom. Strošek izpita (po ceniku 

glasbene šole) krije učenec oz. skrbnik.  

 

XIV. člen 

Šola ne odgovarja za učence pred učno uro in po učni uri.  

XV. člen 

Starši, zakoniti skrbniki, mladoletniki in odrasli se odpovedo zahtevku do odškodnine v primeru 

kakršnihkoli poškodb, nastalih med običajno prakso izvajanja pouka.  

XVI. člen 

Šola klavirja Opus ne odgovarja za morebitno krajo predmetov neposredno pred, med učno uro ali po 

učni uri.  

XVII. člen 

Ob vpisu vsakega naslednjega otroka iz iste družine je le-temu omogočen popust za plačilo šolnine v 

višini 10-% mesečne šolnine. 

XVIII. člen  

Z vpisom v glasbeno šolo se strinjate, da lahko v sklopu Šole klavirja Opus le-ta ob predhodni ustni 

najavi fotografira in snema učence in pridobljene posnetke uporablja kot arhivsko in promocijsko  

gradivo.  

XIX. člen 

Z vpisom v glasbeno šolo dovoljujete, da vam občasno po e-pošti posredujemo vabila na šolske 

nastope, koncertne dogodke in vas obveščamo o novostih. Če obvestil ne želite prejemati, se lahko 

od njih odjavite z odjavnim sporočilom na e-naslov info@solaopus.si.  

Vsi podatki so skrbno varovani in v nobenem primeru niso posredovani tretji osebi. Šola klavirja Opus 

podatke varuje v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in uredbo EU-ja 

GDPR. 
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