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Splošni pogoji in hišni red 

SPLOŠNI POGOJI ŠOLE UMETNOSTI 

Društva Glazerjeva domačija, so.p. 

 

1. INFORMACIJE 

Informacije o pričetku in poteku delavnic, cenah ter informacije o mentorici, lahko dobite na spletni 

strani: www.solaumetnosti, po telefonu: 041 583 887, na e-mail naslovu: info@ artofmyown.com ali 

tudi osebno v času delavnic po urniku. 

 

2. PRIJAVA IN PLAČILO ŠOLNINE 

Ob vpisu udeleženci izpolnite (oz. to stori zakoniti zastopnik otroka – starš, skrbnik) pristopno izjavo- 

prijavnico s svojimi podatki, ki jih vnesemo v informacijski sistem v evidenco članov. S podatki 

ravnamo skrbno in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prijavnico lahko najdete na 

spletni strani ali osebno pri mentorici. Prijava velja za celotno tekoče šolsko leto oziroma do preklica. 

Prijava je potrjena s plačilom šolnine, ki ga izvedete na poslovni račun Društvo Glazerjeva domačija, 

so.p.  SI56 0451 5000 2580 611 (odprt 19.4.2016, NOVA KBM d.d., najkasneje do začetka novega 

meseca. 

S pristopno izjavo soglašate, da ste seznanjeni s “Splošnimi pogoji poslovanja” Šole umetnosti. 

Splošni pogoji poslovanja so dostopni na spletni strani www.solaumetnosti.si -> Šola umetnosti, 

Prijavnica ali na sedežu šole. 

Vplačilo šolnine velja za izbrano delavnico ali delavnic za tekoči mesec. Plačilo šolnine udeleženec 

dokazuje z originalnim potrdilom o plačilu. Ta določba »Splošnih pogojev poslovanja« je obvezna in 

se šteje da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oz. njihovi zakoniti zastopniki. 

V primeru zamude pri plačilu oziroma neplačila izbranega programa, si pridržujemo pravico, da do 

poravnanega plačila pri aktivnostih, ne morete sodelovati. Plačilo šolnine je zabeleženo v 

informacijski sistem Šola umetnosti Društvo Glazerjeva domačija, so.p. 

Ob izpisu iz šole umetnosti tekom šolskega leta je to potrebno pisno obvestiti na email naslov: 

info@artofmyown.com, najkasneje do pričetka novega meseca. 

 

3. TRAJANJE DELAVNICE, URNIK IN CENIK IN ŠOLNINA 

Delavnice, njihovo trajanje in cenik storitev je napisan na spletni strani www.solaumetnosti.com -> 

Šola umetnosti, vse informacije o urnikih in cenah so objavljene tudi v prostorih šole. 

Cene delavnic so navedene za mesec (od 1. do zadnjega v mesecu), pri čemer se lahko število 

delavnic glede na število dni v mesecu razlikuje. Pri tem tudi velja, da v času šolskih počitnic tekom 

šolskega leta, delavnic ni, razen v primeru izjem, individualnih ur in nadomeščanj. V času šolskih 

počitnic potekajo delavnice izven učnega sistema letnih delavnic. 

http://www.solaumetnosti/
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Pri posebnih urah, kjer bo uporaba materiala večja in dražja (platna, oljne barve, kreativni material, 

model…) se strošek šolnine lahko poviša za strošek materiala. Možna je tudi izbira lastnega materiala, 

pri čemer se strošek ne obračuna. Izbiro je potrebno javiti v naprej, strošek materiala pa se lahko 

obračuna z gotovino na dan delavnice. V primeru nabave vašega materiala, pri čemer na delavnico ne 

pridete, je potrebno strošek materiala poravnati do konca tekočega meseca. 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika ali odpovedi delavnic (programa) v primeru 

premajhnega števila prijav ali spremembo lokacij izvajanja delavnic. 

V primeru zaprtja države zaradi splošne karantene se delavnice izvajajo preko spleta. 

 

4. ODPOVEDI IN VRAČILO ŠOLNINE 

V primeru odpovedi posamezne delavnice s strani mentorice se delavnica nadomešča, termin pa javi 

čimprej. V primeru, da za delavnico ni možno najti nadomestnega termina, se le ta lahko nadomesti z 

brezplačnim obiskom druge delavnice ali se cena izpadle delavnice odšteje od mesečnega računa. 

Možne so izjeme ob osebnem dogovoru z mentorico. 

Že vplačano šolnino se vrača v celoti v primeru odpovedi delavnic (programa) zaradi premajhnega 

števila prijav. 

V primeru opravičenega manjkanja vsaj polovice meseca (manjkanje vsaj 2 termina zapored) se na 

podlagi zdravniškega potrdila in predhodnega obvestila (za kar se šteje vsaj 48 ur prej razen v 

primeru izrednih okoliščin) neizkoriščen del meseca obračuna kot dobropis v naslednjem mesecu po 

naslednjih sklopih: 

Odsotnost delavnic NAJSTNIKI: 

Odsotnost 2x zaporednega termina se obračuna 35% popust ob plačilu naslednjega meseca 

Odsotnost 3x zaporednega termina se obračuna 45% popust ob plačilu naslednjega meseca 

Odsotnost 4x oziroma cel mesec se obračuna 60% popust ob plačilu naslednjega meseca 

Odsotnost delavnic OTROCI: 

Upošteva se 50% popust pri plačilu delavnice, katere je otrok opravičeno manjkal zaradi izrednih 

okoliščin ob predložitvi dokazila. Vso ostalo manjkanje (bolezni in druge odsotnosti) se ne opraviči. 

Odsotnost na izrednih delavnicah, pri katerih so predhodne prijave obvezujoče, se ne opraviči. 

Odsotnost je potrebno napovedati na prvi dan odsotnosti, obvezno vsaj 24ur pred pričetkom vaj 

(razen izrednih okoliščin in izjem) pisno na info@artofmyown.com ali po telefonu 041 583 887, 

kasnejših zahtevkov za vračilo vplačane šolnine, na podlagi odsotnosti od delavnic ne obravnavamo. 

V vseh ostalih primerih vplačane šolnine ne vračamo. 

 

5. ODGOVORNOST IN NEZGODNO ZAVAROVANJE 

Vse delavnice potekajo na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v 

ceno storitev. 
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6. OSEBNA LASTNINA 

Priporočamo, da imate osebne stvari ob sebi. 

Za pozabljene, izgubljene ali ukradene stvari ne odgovarjamo. 

 

7. OBJAVA FOTOGRAFIJ 

Če se ne strinjate z objavo vaših fotografij, zvočnega in video gradiva iz delavnic v naši organizaciji nas 

o tem pisno obvestite na info@artofmyown.com, v nasprotnem primeru smatramo, da soglašate z 

objavo fotografij, zvočnega in video gradiva delavnice za potrebe Šole umetnosti Društva Glazerjeva 

domačija, so.p. in njeno objavo v medijih. 

 

8. GDPR 

S politiko o varovanju podatkov (GDPR) se s včlanitvijo podpiše soglasje in do preklica dovoljuje 

Društvu Glazerjeva domačija, so.p. uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene 

delovanja Šole umetnosti in obveščanja o aktualnih vsebinah (aktualne novice, dogodki, objave in 

ostale storitve društva). Podpis obrazca ni obvezujoč. Društvo Glazerjeva domačija, so.p. spoštuje 

vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v 

skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, ter zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete 

to soglasje. 

Zaradi sodelovanja z zunanjimi izvajalci (računovodstvo) si pridržujem pravico podatke posredovat 

tudi njim, vsi poslovni partnerji so zavezani h varovanju podatkov in jih ne smejo izdajat tretji osebi. 

 

9. SPLOŠNA DOLOČILA 

Vsi obiskovalci so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda. Vsak obiskovalec se mora obnašati tako, 

da ne moti poteka dela in ne moti drugih obiskovalcev. 

V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni 

moč določiti, za nastalo škodo solidarno odgovarja in tudi poravna celotna skupina uporabnikov, ki je 

v času dogodka bila prisotna v prostoru. 

Za tolmačenje “Splošnih pogojev poslovanja” smo vam na voljo na e-mail naslovu: 

info@artofmyown.com in telefonu: 041 583 887 ali osebno. 
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HIŠNI RED 

 

1. Zaželena je točnost prihoda na začetek ure, v primeru zamude prosimo, da nas o tem 

obvestite po telefonu 041 583 887. 

2. V šoli je dovoljena obutev čevljev. Za mlajše otroke je zaradi udobnosti priporočena obutev 

copati. V primeru slabega vremena in posledične nečistosti čevljev se spodbuja uporaba lastnih 

copat. 

3. Priporočamo oblačila, primerna za ustvarjanje, torej udobna in manj vredna. Za škodo na 

oblačilih ne odgovarjamo. Lahko uporabljate tudi slikarsko haljo ali podobno zaščito, ki jo lahko na 

lastno odgovornost puščate na šoli. 

4. Prosimo, da pazite pri prekomerni uporabi materiala, saj je ta enakovredno razdeljena med 

vse člane šole. 

5. Dovoljeno je tudi prinašanje lastnega slikarskega in risarskega materiala. Zaradi njene 

varnosti pa puščanje le-teh na šoli močno odsvetujemo. V kolikor želite, je mogoče tudi uporabiti 

svoje lastno stojalo, ki ga v primeru prostora v skladišču lahko na lastno odgovornost pustite na šoli. 

6. Pri posebnih urah, kjer bo uporaba materiala večja in dražja (platna, oljne barve, kreativni 

material) se strošek šolnine lahko poviša za strošek materiala. Možna je tudi izbira lastnega 

materiala, pri čemer se strošek ne obračuna. 

7. Uporaba sanitarij in kuhinje je v skupni rabi z drugimi društvi. Zato prosim za skrb pri redu in 

čistoči. 

 

 

 

 

ART OF MY OWN, šola umetnosti in prodaja izdelkov, Kaja Lukač s.p. 
Grizoldova ulica 13, 2342 Ruše 
DŠ: 44054467 
IBAN SI56 3500 1000 1337 639 (BKS BANK AG) 
info@artofmyown.com | www.artofmyown.com | 041 583 887 

 

  

mailto:info@artofmyown.com
http://www.artofmyown.com/
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Starši in udeleženci, prosim preberite in upoštevajte ukrepe 

in pravila za varnost pred okužbo s SARS-CoV-2 

 Pri dejavnosti moramo upoštevati ustaljene dobre higienske prakse za preprečevanje 

širjenja okužbe s SARS-CoV-2.  Vzdržujejo naj medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra 

oziroma 2 metra. Vsi otroci bodo imeli svoje mesto s priporočeno razdaljo na vse strani. 

Pripravljene bodo likovne potrebščine za vsakega posebej, ki bodo ustrezno razkužene. 

Učnih pripomočkov, gradiv in potrebščin si ne izmenjujejo med seboj. Po koncu 

delavnice vse pripomočke položijo v škatlo uporabljenih predmetov. 

 Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke, razkužilo je pripravljeno pri vhodu. Ob 

vstopu in izhodu si naj razkužijo roke. 

 Ker je ponujanje hrane in pijače prepovedano, vas prosim, da ima otrok s seboj flaško 

s pijačo. 

 Zaposleni in stranke nosijo maske in so dobro seznanjeni s pravilnim načinom nošenja 

in snemanja mask.  

 Ob toplem vremenu bomo delavnice čim več izvajali zunaj, kjer pa ne bo potrebno 

nositi maske, saj bomo poskrbeli za potrebno razdaljo. Zato otroka primerno oblecite.  

 Vsi izvajalci likovnih skupin so redno tedensko testirani na COVID-19 ter bodo 

upoštevali varnostna pravila NIJZ.  

 

Pomembno: 

Vaš otrok naj na delavnico pride zdrav, brez katerega izmed navedenih simptomov in znakov: 

povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko 

dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba voha in/ali okusa, 

neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki. V kolikor ima 

katerikoli simptom, ga prosim, zadržite doma. Prav tako prosim, da otroka zadržite doma v 

primeru odrejene karantene katerega izmed članov gospodinjstva. Ob izostanku od dejavnosti 

pa bo prejel "delavnico" v video obliki. 

 


