
 

 

1) Obveznosti Glasbenega centra Rošer 
Glasbeni center Rošer se zavezuje, da se bo z učencem ob njegovem vpisu dogovoril za 
termin učne lekcije, ki poteka vsak teden, na isti lokaciji (z izjemo šolskih počitnic). Glasbeni 
center Rošer bo zato na učni lokaciji imel na rezerviran termin najet  prostor ter ustreznega 
mentorja za izvedbo učnih lekcij. 
 

2) Nadomestitev učne lekcije 
V kolikor se zgodi, da učna lekcija ni bila realizirana zaradi razumevajočih situacij (bolezen, 
obvezne šolske dejavnosti, izredne vremenske razmere …), Glasbeni center Rošer lekcijo 
realizira z dodatnim terminom (za katerega se uskladita mentor in učenec) ali s podaljšanjem 
naslednje učne lekcije. Učne lekcije nadomestimo največ petkrat na šolsko leto. Glasbeni 
center Rošer neizvedene učne lekcije ne nadomesti, kadar učenec odsotnosti ne sporoči 
pravočasno (en dan pred učno lekcijo, v primeru bolezni pa vsaj 5 ur pred učno lekcijo). 
 

3) Urnik 
Ob vpisu se mentor in učenec dogovorita za termin, ki je potem vsak teden enak. V kolikor 
moramo kdaj zaradi bolezni, šolskih obveznsti ali izrednih vremenskih razmer prilagoditi urnik 
prosimo, da se učenec, v kolikor je to mogoče, prilagodi spremembi dneva ali ure poteka 
pouka. Urnik poteka po šolskem koledarju (1.9. do 30.6.). 
 

4) Mesečna šolnina 
Mesečna šolnina se obračuna po ceniku, objavljenem na spletni strani Glasbenega centra 
Rošer (www.gc-roser.si). Mesečna šolnina je fiksna in se ne spreminja. Učenec prejme 
fakturo nekaj dni po vpisu v naš učni program, potem pa vsak mesec do petega dne v 
mesecu. Šolnino poravna v skladu z rokom plačila, ki ga določa faktura. Če se učenec odloči 
prekiniti z izobraževanjem pri nas, mora pri mentorju izpolniti izpisni dokument. Fakture za 
šolnine izdajamo od datuma vpisa, do datuma izpisa. 
 

5) Občasno obiskovanje učnih lekcij 
V kolikor učnih lekcij ne želite obiskovati redno, vpisnice ni potrebno izpolniti. Ko se odločite 
imeti vajo, o tem obestite Glasbeni center Rošer. Dogovorimo se za možen termin, lekcijo pa 
po ceniku (cenik za učence, ki lekcije obiskujejo občasno), poravnate ob koncu izvedene 
lekcije. 
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