Glasbena šola Nova Gorica
CENIK
Redni program glasbenega in plesnega izobraževanja
Pristojbina

Znesek

Vpisnina

20,20 €

Opomba
Znesek se plača enkrat letno
(september)
Znesek se plačuje mesečno od
septembra do junija (10x)
Znesek se plačuje mesečno od
septembra do junija (10x)

Prispevek za materialne stroške 30,29 €
program glasba
Prispevek za materialne stroške –
22, 73 €
program ples in plesna pripravnica
Prispevek za materialne stroške –
Znesek se plačuje mesečno od
predšolska glasbena vzgoja in
17,68€
septembra do junija (10x)
glasbena pripravnica
Izposoja šolskega inštrumenta
12,62 €
Mesečni znesek
Uporaba inštrumenta za vadenje
12,62 €
Mesečni znesek
(klavir, harfa kitara)
Učencem, ki istočasno obiskujejo dva ali več programov rednega izobraževanja, se odobri
20% popust na skupni znesek prispevkov.

Nadstandardni program jazza in zabavne glasbe
Pristojbina

Znesek

Opomba

Prispevek za materialne stroške
15 €
Mesečni znesek
Individualna lekcija – 30 min
10,34€
Individualna lekcija – 45 min
15, 51€
Učenci, dijaki in študentje, mlajši od 26 let, s stalnim bivališčem v eni izmed občin
ustanoviteljic GŠ Nova Gorica, imajo pravico do 50% subvencije pri ceni individualnih lekcij,
skladno s pravili posamezne občine.

Opravljanje izpita (učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo)
Pristojbina

Znesek

Inštrument in nauk o glasbi
En predmet

75,74 €
37,87 €

Najem prostorov in opreme za zunanje uporabnike
Pristojbina

Znesek

Koncertna dvorana – urna postavka
Koncertna dvorana – 6 urni najem
Koncertna dvorana – dnevni najem (12 ur)
Koncertna dvorana – uglasitev klavirja (enkratno doplačilo)
Koncertna dvorana – uporaba scenske tehnike
(luči/ozvočenje/projekcija – enkratno doplačilo)
Koncertna dvorana – uporaba klavirja (enkratno doplačilo)
Koncertna dvorana – uporaba snemalne tehnike (enkratno doplačilo)
Koncertna dvorana – uporaba klavirja in snemalne tehnike
(enkratno doplačilo)
Komorna dvorana – urna postavka
Baletna dvorana – urna postavka
Dvorana PGŠ – urna postavka
Najem učilnice skupinskega pouka – 45 min
Najem učilnice individualnega pouka – 45 min
Izposoja inštrumenta (razen harfe, klavirja, el. klavirja, pianina,
čembala, pavk, zvonov, ksilofona in vibrafona) – cena na mesec
Izposoja klavirja - enkratna prireditev
Izposoja harfe, el. klavirja, pianina, čembala, ksilofona, vibrafona,
zvonov in pavk – enkratna prireditev
Izposoja sistema ozvočenja – enkratna prireditev
Dnevni najem studijskega mikrofona
Dnevni najem prenosne snemalne naprave Sphynx2 z računalnikom




20€
108€
192€
110€
25€
50€
40€
70€
16 €
16 €
16 €
5€
3€
15,64€
150€
100€
70€
40€
120€

Pri izposoji klavirja, pianina, harfe, čembala, el. klavirja, pavk, vibrafona, ksilofona in
zvonov, prevoz ni vključen v ceno.
Pri izposoji klavirja mora izposojevalec klavir ponovno uglasiti po končani prireditvi.

Cenik je na svoji 20. redni seji, dne 22. 9. 2015, in 3. redni seji, dne 19.3.2018, obravnaval
in sprejel Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica. Cenik je vstopil v veljavo 19. 3. 2018.

Sandi Vrabec, ravnatelj

