
PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
Šolsko leto 2015/2016 
 
CENIK 
 

1. Predmet VOKALNA TEHNIKA: 
 
Ura vokalne tehnike v skupini treh učencev 9,60 EUR 
Ura vokalne tehnike s korepetitorjem v skupini treh učencev 15,10 EUR  
Skupinska ura petja (45 minut) 4,80 EUR 
Individualna ura vokalne tehnike (45 minut) 28,70 EUR 
Individualna ura vokalne tehnike (60 minut) 38,30 EUR 
Individualna ura vokalne tehnike s korepetitorjem (45 minut) 45,40 EUR 
 

2. Predmet TEORIJA GLASBE: 
 
Skupinski pouk v obsegu 24 pedagoških ur 80,00 EUR 
 
SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA PETJA V PEVSKI ŠOLI 
 
Namen sofinanciranja: 
Spodbuditi aktualne pevce pevskih zborov Glasbene matice, da bi se dodatno pevsko 
izobraževali; spodbuditi učence Pevske šole, ki še niso člani pevskih zborov, da bi se odločili za 
sodelovanje v enem od pevskih zborov Glasbene matice.  

 
Pogoji za sofinanciranje: 

- Sofinancira se kandidat, ki se zaveže, da bo v aktualni sezoni sodeloval v izbranem 
pevskem zboru Glasbene matice. Prisotnost na vajah in nastopih se preverja mesečno in 
mora biti minimalno 90 % oz. letno ne sme presegati 10 % neupravičenih izostankov.  

- Sofinancira se kandidat, ki se odloči za skupinski pouk vokalne tehnike. 
- Sofinancira se kandidat, ki se zaveže, da bo poleg predmeta vokalne tehnike obiskoval 

tudi predmet teorije glasbe, v kolikor iz tega predmeta še nima opravljenega izpita na 
glasbeni šoli.   

- Sofinancira se kandidat, o katerem podata učitelj Pevske šole in zborovodja pozitivno 
mnenje.  
 

Višina subvencije:  
Študij petja v Pevski šoli se sofinancira v eni tretjini zneskov, ki so po ceniku določeni za 
predmet vokalne tehnike in predmet teorije glasbe: 
 
Ura vokalne tehnike v skupini treh učencev 3,20 EUR 
Skupinski pouk v obsegu 24 pedagoških ur 26,70 EUR 
 
Število subvencij: 10  
 
Neizpolnjevanje pogojev:  
Če se tekom sezone ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje navedenih pogojev, se prekine 
sofinanciranje in zahteva takojšnje vračilo subvencije. 
 
Pravno razmerje: 
Z izbranimi kandidati se sklene pogodba o subvencioniranju. 
 
Nina Kompare Volasko, Vodja Pevske šole Glasbene matice Ljubljana 
Ivanka Mulec Ploj, Predsednica Upravnega odbora Glasbene matice Ljubljana 
 
Ljubljana, 1. 10. 2015 


