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Na osnovi 34. člena Zakona o glasbenih šolah ZGla – UPB1  (Ur. L. RS št. 81/06) in 11. člena Pravilnika 

o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Ur. L. RS 82/03) izdajam naslednji 

 

P R A V I L N I K 

o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisni v glasbeno šolo 

 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

 

Ta pravilnik ureja način opravljanja izpitov na GŠ Nova Gorica za vse učence, dijake, študente 

in odrasle, ki niso vpisani v redne programe glasbenega in plesnega izobraževanja na GŠ Nova 

Gorica (v nadaljevanju: kandidat). 

 

2. člen  

(način opravljanja izpitov) 

 

Osebe iz 1. člena tega pravilnika lahko opravljajo letni izpit iz instrumenta, plesa ter nauka o 

glasbi oziroma solfeggia. Izpit se lahko opravlja od drugega razreda dalje. Kandidat uspešno 

opravi izpit, če je ocenjen s pozitivno oceno. 

 

Letni izpit iz instrumenta in plesa poteka kot nastop pred komisijo. Komisija ima predsednika  

in dva člana, ki ju določi ravnatelj izmed učiteljev glasbene šole.  

 

Letni izpit iz nauka o glasbi oziroma solfeggia je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni izpit 

se piše v skupini, kjer je prisoten eden izmed učiteljev na glasbeni šoli. Ustni izpit poteka pred 

komisijo, ki  ima predsednika  in dva člana. Komisijo določi ravnatelj izmed učiteljev glasbene 

šole. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivna ocena pisnega dela izpita. Kandidat uspešno 

opravi izpit, če je na pisnem in ustnem delu ocenjen s pozitivno oceno. 

 

Za pridobitev spričevala mora kandidat opraviti izpite iz vseh predmetov posameznega 

razreda. 

 

3. člen 

(izpitni roki) 

 

Izpiti iz inštrumenta in plesa se lahko opravljajo v junijskem in septembrskem roku, skladno z 

veljavnim šolskim koledarjem. 

 



Izpiti iz nauka o glasbi oziroma solfeggia se opravljajo v junijskem roku. 

 

V izjemnih primerih lahko ravnatelj razpiše še dodatni izpitni rok, če za to obstajajo utemeljeni 

razlogi. 

 

4. člen 

(prijava k izpitu) 

 

Kandidat oziroma njegov zakoniti zastopnik mora vložiti vlogo za prijavo k izpitu. Vloga mora 

biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in podpisana s strani kandidata in njegovega učitelja. 

 

Vloga mora biti oddana najmanj 14 dni pred začetkom izpitnega obdobja. V vlogi morajo biti 

med drugim natančno navedeni tudi: 

- razred, ki ga kandidat želi opraviti, 

- izpitna snov, 

- vsa snov, ki jo je kandidat predelal med letom. 

 

Če kandidat opravlja izpit iz več predmetov (npr. inštrument in nauk o glasbi), pošlje ločeno 

vlogo za vsak predmet. 

 

Izpitna snov ter snov, ki jo je kandidat  predelal med letom mora ustrezati standardom, ki so 

navedeni v državnih učnih načrtih za posamezen predmet. 

 

5. člen 

(pregled vlog) 

 

Po prejetju vlog mora ravnatelj imenovati komisijo, ki je zadolžena za preverbo ustreznosti 

prijavljene snovi.  

 

Če komisija meni, da izpitna ter med letom predelana snov ustrezata standardom državnega 

učnega načrta, kandidat lahko pristopi k izpitu.  

 

Če komisija ugotovi, da izpitna snov ter med letom predelana snov ne ustrezata standardom, 

ki jih določa državni učni načrt, se vloga kandidata zavrne. Šola mora o zavrnitvi vloge v 

najkrajšem možnem času obvestiti kandidata. 

 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko komisija navede ali lahko kandidat opravlja izpit za nižji 

razred, kot je bil najprej prijavljen. 

 

6. člen 

(plačilo za opravljanje izpita) 

 

Kandidati prejmejo račun za opravljanje letnega izpita po oddaji vloge. Šola s cenikom določi 

veljavno tarifo za opravljanje izpita. 



 

 

Kandidat mora poravnati stroške pred opravljanjem izpita. 

 

7. člen 

(izvedba izpita) 

 

Pri letnem izpitu kandidat izvaja izpitni program, ki ga je navedel v prijavnici. Poleg izpitnega 

programa ima komisija pravico, da od kandidata zahteva tudi izvedbo dela programa, ki je bil 

naveden kot program, ki ga je kandidat predelal med letom. Končna ocena vključuje tako 

izvedbo izpitnega programa kot tudi izvedbo programa, ki ga je kandidat predelal med letom.  

 

Prisotnost staršev ali kandidatovih učiteljev med opravljanjem izpita in ocenjevanjem ni 

dovoljena.  

 

8. člen 

(ocena) 

 

Komisija ocenjuje kandidate z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni negativno, ocene 

od 2 do 5 pa pozitivno znanje. Ocena komisije je dokončna. Ugovor ni možen. 

 

Komisija določi tudi termin, ko je, po opravljenih izpitih, na razpolago za posvet in obrazložitev 

ocene 

 

9. člen 

(popravni izpit) 

 

V primeru, da kandidat ne opravi izpita (ocenjen je z oceno 1 – negativno), lahko zaprosi za 

ponovno opravljanje izpita. V tem primeru ravnatelj določi nov termin za izpit. Ravno tako 

lahko kandidat zaprosi za ponovno opravljanje izpita v primeru, ko ni zadovoljen z oceno in 

želi oceno izboljšati. 

 

Opravljanje popravnega izpita in ponovno opravljanje izpita z namenom izboljšanja ocene se 

smatrata kot ponoven izpit, zato mora kandidat ponovno poravnati stroške opravljanja izpita. 

 

10. člen 

(veljavnost pravilnika) 

 

Ta pravilnik stopi v veljavo 1. 12. 2015. 

 

 

 V Novi Gorici, 12. 11. 2015 

 Sandi Vrabec, ravnatelj 


