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I. UVOD 

Svet zavoda Glasbene šole Radeče je na 11. redni seji, dne 30.9.2009, sprejel Letni delovni načrt za 

šolsko leto 2009/2010. Ministrstvo za šolstvo nam je poslalo soglasje k sistemizaciji delovnih mest 

3.12.2009. 

Aneks k pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih do JZ GŠ Radeče št. 12 je bil podpisan v 

Radečah 12.2.2010 in v Laškem 25.1.2010.  

V šolskem letu 2009/2010 je GŠ Radeče uspešno zaključilo 444 učencev, kar je pomenilo 18,08 

oddelka. Povprečna ocena pri inštrumentalnem pouku je bila 4,52. Povprečna ocena pri vseh 

predmetih je bila 4,62.  

Popravnih izpitov pri inštrumentalnem pouku ni bilo, kar potrjuje, da so vsi učenci osvojili predpisane 

cilje, ki jih opredeljujejo učni načrti za posamezne programe in napredovali v višji razred (100%). Na 

podlagi obrazca «Realizacija pedagoških ur« (arhiv GŠ) je razvidno, da so strokovni delavci svojo 

učno obveznost 99,99 % realizirali (skupinski pouk 100%, individualni pouk 99,99%). 

Strokovni delavci so redno sodelovali s starši na govorilnih urah in predstavitvi dela (oddelčni ter 

interni nastopi) učencev. Izobraževali so se v različnih študijskih skupinah in na seminarjih (tudi 

nepedagoški kader), ter usklajevali delo na pedagoških sestankih in redovalnih konferencah. 

Ravnateljica je svoje delo opravila v skladu z zakonsko podlago in LDN za šol. leto 2009/2010, 

opravila je hospitacije z razgovori z učitelji, hospitirala v okviru oddelčnih nastopov (34) in sodelovala 

s starši na sestankih Sveta staršev, v Svetu zavoda ter s strokovnimi aktivi. 

Na podlagi Aneksa št. 11 z dne 15.2.2010  in na podlagi izračuna stroškov za šolsko leto 2009/10 je 

Občina Laško krila stroške nadstandardnega programa za 19 učencev individualnega pouka in dve 

skupini male plesne šole. Nakup inštrumentov in vzdrževanje opreme pa je bilo realizirano iz lastnih 

sredstev. V Radečah so bile vpisane štiri učenke petja in štirje učenci kitare, za katere je Občina 

Radeče namenila sredstva iz nadstandardnega programa v letu 2010. 

Ravnateljica je v poslovnem letu 2010 pridobila sredstva iz naslova donacij v višini 1.410 evrov, kar je 

manj od 0,1% celotnega prihodka zavoda. 

V mesecu aprilu smo počastili 60 let Glasbene šole Radeče in 35 let Podružnične glasbene šole Laško 

s slavnostnima koncertoma v Radečah in v Laškem. Izdali smo zbornik Z glasbo v srcu z DVD 

zgoščenko in pripravili druge spremljevalne prireditve. Sodelovali so vsi orkestri in priložnostno tudi 

simfonični, učenci plesnega oddelka, solisti in zbor OŠ Marjana Nemca Radeče. Slavnostni govornik 

je bil dr. Igor Lukšič.  
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Našo dejavnost smo predstavili na nastopih, koncertih, ki smo jih planirali v Letnem delovnem načrtu 

ter sodelovali na različnih prireditvah v obeh občinah (102 nastopa, sodelovanj, organizacij koncertov 

za učence). Še posebej pa smo bili veseli uspehov učencev, ki so se udeležili 13. regijskega (16 

učencev), 39. državnega tekmovanja mladih glasbenikov (9 učencev), drugih slovenskih (2 učenki) in 

mednarodnih tekmovanj (15 učencev). Godalni, pihalni in drugi šolski orkestri so redno nastopali na 

javnih prireditvah v kraju, učenci plesa in učenci pihalnega ter godalnega orkestra pa so sodelovali na 

državnih revijah. Sprejemni preizkus na srednjo glasbeno šolo je opravilo pet (5) kandidatov. 

Priznanje »ZLATA NOTA« smo podelili na zaključnih koncertih v Laškem in Radečah, prejelo ga je 

devet (9) učencev.  

Našo dejavnost smo predstavili tudi učencem  OŠ Laško, OŠ Radeče in OŠ Rimske Toplice ter 

Vrtcema v Radečah in Laškem in vsem ostalim, ki so nas povabili k sodelovanju. 

V mesecu juniju smo od Ministrstva za šolstvo in šport prejeli soglasje k povečanju oddelkov za 

podružnico v Laškem, s tem pa pridobili več prostih vpisih mest za učence in nove zaposlitve. Tako 

smo lahko vpisali 44 učencev več na inštrumentalni pouk in 0,33 oddelka za  ples. Iz 18,08 oddelka 

smo tako razširili dejavnost na 21,16 oddelka. 9. avgusta 2010 sta Občini Radeče in Laško objavili 

Odlok o ustanovitvi JZ Glasbene šole Laško-Radeče ( Ur. L. RS 65/2010), s katerim se je spremenilo 

ime šole in organizacijska struktura. Boris Razboršek je bil s 1.9.2010 imenovan za pomočnika 

ravnateljice. 

Na kadrovskem področju smo sodelovali z drugimi zavodi v okviru zaposlovanja delavcev 

(medsebojne pogodbe) in v izvedbi glasbenih delavnic za naše učence. Vsi delavci so se lahko 

izobraževali v večjem obsegu kot je določeno v kolektivni pogodbi, in sicer v času ko ni pouka oz. so 

pouk nadomestili pred ali po udeležbi na strokovnem seminarju ali različnih tekmovanjih, s katerimi 

prav tako pridobivajo nova strokovna znanja in spoznavajo različne novosti. 

Delovno razmerje je zaradi upokojitve prekinil učitelj klavirja Igor Nerat.  

Strokovno prakso je pod mentorstvom Martine Jovič izvajala ena študentka glasbene pedagogike iz 

Univerze v Mariboru. 

Izboljšanje in pridobitev prostorskih pogojev so naši dolgoročni cilji s katerimi bomo lahko izboljšali 

kvaliteto dela z učenci. Na podlagi sklenjene pogodbe izvajamo pouk v stavbi na Valvasorjevem trgu, 

ki je stara stavba in potrebna večjega nepredvidljivega vzdrževanja. Skupaj z Občino Laško si 

prizadevamo, da bi pridobili nove prostore z obnovo omenjene stavbe v prihodnjem šolskem letu. 

S skupnim delom in zastavljenimi cilji smo uspešno zaključili šol. leto 2009/10, zato naj se za 

prizadevno delo in korektno sodelovanje zahvalim sodelavcem, vodji PGŠ Laško Tatjani Brinovec, 

vodjem strokovnih aktivov, poslovni sekretarki Frančiški Skubic, računovodkinji Rafaeli Pintarič, 

staršem, ki sodelujejo v Svetu staršev in članom Sveta zavoda ter Občini Laško in Občini Radeče. 
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II.  STATISTI ČNI PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010 

V šol. letu 2009/2010 je glasbeno šolo obiskovalo 444 učencev, sistemiziranih je bilo 18,08 oddelkov. 

Poleg programa glasba smo vpisovali tudi v programe: predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna 

pripravnica ter ples. Omenjeni programi so namenjeni vpisu otrok od pet let dalje. 

Predšolsko glasbeno vzgojo ( v nadaljevanju PGV) smo izvajali v Radečah, kamor se je vpisalo 12 

učencev. Vsi učenci so uspešno zaključili pouk.  

Za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico je bilo sistemizirano 0,14 oddelka.  

Glasbeno pripravnico (v nadaljevanju GP) je zaključilo 10 učencev v Radečah in 20 učencev v 

Laškem. V Laškem in Radečah smo usmerjali učence iz glasbene pripravnice k inštrumentalnemu 

pouku že v mesecu maju.  

Plesno pripravnico (v nadaljevanju PLP) je v Laškem zaključilo 41 učencev, v Radečah pa 26 

učencev. Sodobni ples v Laškem je zaključilo 56 učencev in v Radečah 8 učencev. 

K inštrumentalnem pouku se je vpisalo 271 učencev (16,94 oddelkov), šolanje je uspešno zaključilo 

270 učencev, en učenec se je izpisal pred letnimi izpiti v juniju. 

Povprečna ocena pri inštrumentalnem pouku je bila 4,52. Popravnih izpitov ni bilo.  
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III.  VPIS RADEČE, LAŠKO, RIMSKE TOPLICE 2009/2010 

Inštrument VPIS učencev ZAKLJUČILI učenci 

KLAVIR 54 54 

VIOLINA 25 25 

VIOLA 2 2 

VIOLONČELO 9 9 

KLJUNASTA FLAVTA 19 19 

FLAVTA 32 32 

KLARINET 18 18 

SAKSOFON 10 10 

ROG 1 1 

TROBENTA 21 21 

POZAVNA 2 2 

TUBA 2 2 

DRUGA KONIČNA TROBILA 1 1 

TOLKALA 8 8 

KITARA 32 31 

HARMONIKA 25 25 

DIATONIČNA HARMONIKA 8 8 

KONTRABAS 2 2 

SKUPAJ 271 270 
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IV.  UČITELJSKI ZBOR IN STROKOVNI AKTIVI 

IV.I  Strokovne aktive so sestavljali 

KLAVIR  - Dejan Jakšič (vodja), Nina Mole, Igor Nerat, Mojca Lukmar,  

   Brigita Mlakar, Marjanca Ocvirk 

KITARA  - Matjaž Piavec (vodja), Iztok Grahek, Danimir Piavec 

FLAVTA   - Tatjana Brinovec (vodja), Alenka Šon, Antonija Germ 

GODALA   - Maja Glavač (vodja), Kristian Kolman, Erian Karlović, Špela Jevnišek,  

        Iztok Hrastnik     

KLARINET in 

SAKSOFON  - Neva Marn (vodja), Primož Razboršek 

HARMONIKA  - Magda Akerman (vodja), Boris Razboršek  

TROBILA  - Marko Razboršek (vodja), Boštjan Župevc 

TOLKALA  - Sebastjan Snoj ( vodja), Dejan Tabor 

NGL, PGV, GP  - Martina Jovič (vodja), Rosana Jakšič, Alenka Šon 

PLES, PLP  - Špela Medved (vodja) 

Strokovni aktivi so opravili dela v skladu z 64. členom ZOFVI (Ur. list, št. 16/07, 36/08, 58/09). 

Njihovo delo in realizacijo planov je spremljala ravnateljica, ob tem pa je koordinirala njihova mnenja 

pri razvoju zavoda. Poročila vodij strokovnih aktivov se nahajajo v arhivu.  

IV.II  Ostali zaposleni 

Poslovna sekretarka: Frančiška Skubic 

Računovodkinja: Rafaela Pintarič 

Hišnika: Ivan Bandur in Valentin Belej 

Čistilki: Justina Salobir in Marjana Gašperčič 

IV.III  Napredovanja strokovnih delavcev: 

V plačilne razrede sta napredovala: Mojca Lukmar in Boštjan Župevc. Za napredovanje v nazive smo 

na MŠŠ do 1.12.2010 posredovali predloga za Tatjano Brinovec in Dejana Jakšiča, vendar odločb še 

nismo prejeli. 
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V. INTERNI, ODDEL ČNI NASTOPI, KONCERTI TER 

SODELOVANJA 

V.I  Pregled nastopov v šolskem letu 2009/2010 

 september 2009  

1. - nastop učencev na sprejemu prvošolcev v OŠ Radeče - organizacija OŠ Radeče 

5. - nastop učencev na 9. svetovnem festivalu praženega krompirja - organizacija Občina Radeče 

25. - nastop učencev na otvoritvi razstave - organizacija Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče 

25. - nastop učencev na otvoritvi razstave Žarka Vrezca - organizacija KC Laško 

oktober 2009    

6. in 8. - nastop učencev na projektu Comenius - organizacija OŠ Radeče 

9. - nastop učencev ob tednu otroka za Vrtec Radeče (vodja nastopa Martina Jovič) 

20. - 1. interna produkcija Laško - Jesenski koncert (vodja nastopa Marko Razboršek) 

21. – 1. interna produkcija Radeče - Jesenski koncert (vodja nastopa Antonija Germ) 

november 2009 

10. - oddelčni nastop učencev klavirja Laško (vodja nastopa Mojca Lukmar) 

11. - oddelčni nastop učencev klavirja Radeče (vodja nastopa Dejan Jakšič) 

18. - oddelčni nastop učencev godal Radeče (vodja nastopa Maja Glavač) 

20. - oddelčni nastop učencev godal Laško (vodja nastopa Maja Glavač) 

21. - nastop učencev za Obrtno zbornico Laško - organizacija Obrtna zbornica Laško 

24. - 2. interni nastop Laško - Filmska in popularna glasba (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

26. - oddelčni nastop učencev klavirja Radeče (vodja nastopa Brigita Mlakar) 

27. - nastop učencev na otvoritvi razstave Jožeta Marinča - organizacija KC Laško 

27. - nastop učencev za Hortikulturno društvo - organizacija Hortikulturno društvo Radeče 

december 2009 

 1. - Miklavžev koncert orkestrov v Laškem (vodja nastopa Mojca Lukmar) 

2. - nastop učencev tekmovalcev v Laškem (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

3. - oddelčni nastop učencev godal Radeče (vodja nastopa Maja Glavač) 

4. - Miklavžev koncert orkestrov v Radečah (vodja nastopa Rosana Jakšič) 

8. - koncert  Zimska pravljica v Laškem (vodja nastopa Matjaž Piavec)  

9. - koncert Zimska pravljica v Radečah (vodja nastopa Maja Glavač) 

11. - novoletni nastop v Rimskih Toplicah (vodja nastopa Magda Akerman) 

15. - koncert Novoletne glasbene želje v Laškem (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 
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16. - koncert Novoletne glasbene želje v Radečah (vodja nastopa Rosana Jakšič)  

18. - nastop učencev za Društvo invalidov na Jagnjenici - organizacija Društvo invalidov Radeče 

22. - nastop učencev za VDC Radeče - organizacija VDC Radeče 

22. - koncert Božične zgodbe v Laškem (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

23. - koncert Božične zgodbe v Radečah (vodja nastopa Neva Marn) 

januar 2010 

12. - nastop učencev za Vrtec Laško (vodja nastopa Mojca Lukmar)  

13. - nastop učencev za učence nižje stopnje OŠ (vodja nastopa Iztok Grahek) 

13. - Cici koncert (vodja nastopa Iztok Grahek) 

21. - nastop učencev tekmovalcev 13. regij. tekmovanja v Trbovljah - organizacija GŠ Trbovlje 

22. - nastop učencev v Vrtcu Biba baja Radeče (vodja nastopa Antonija Germ) 

25.- oddelčni nastop učencev flavte Radeče (vodja nastopa Antonija Germ) 

26. - nastop učencev tekmovalcev 13. regij. tekmovanja v Laškem (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

28. - nastop učencev tekmovalcev 13. regij. tekmovanja v Radečah (vodja nastopa Rosana Jakšič) 

februar 2010 

1. - nastop učencev tekmovalcev 13. regij. tekmovanja v Laškem (vodja nastopa Tatjana Brinovec)  

2. - nastop učencev tekmovalcev 13. regij. tekmovanja v Laškem (vodja nastopa Primož Razboršek) 

4. - nastop učencev tekmovalcev 13. regij. tekmovanja v Radečah (vodja nastopa Rosana Jakšič) 

9. - nastop učencev tekmovalcev 13. regij. tekmovanja v Laškem (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

15. - oddelčni nastop učencev trobil Radeče (vodja nastopa Boštjan Župevc) 

12. - oddelčni nastop učencev harmonike in diat. harm. Radeče (vodja nastopa Magda Akerman) 

18. - nastop učencev na zaključnem koncertu 13. regij. tekmovanja, klavir, klarinet, saksofon -  

        organizacija GŠ Velenje 

19. - nastop učencev na otvoritvi razstave - organizacija KC Laško 

19. - nastop učencev na prireditvi ob kulturnem prazniku - organizacija KS Zidani Most 

marec 2010 

6. - nastop učencev na prireditvi ob dnevu žena - organizacija Prosvetno društvo Vrhovo  

8. - nastop učencev za VDC Radeče (vodja nastopa Rosana Jakšič) 

11. - razredni nastop učencev flavte Laško (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

15. - nastop učencev tekmovalcev klarineta v GŠ Krško - organizacija GŠ Krško 

19.- nastop učencev na občnem zboru Društva upokojencev - organizacija DU Radeče 

20. - nastop učencev na prireditvi ob materinskem dnevu - organizacija KS Jagnjenica 

23. - oddelčni nastop učencev klavirja Laško (vodja nastopa Marjanca Ocvirk) 

30. – predstava plesnega oddelka Laško in Radeče (vodja nastopa Špela Medved) 
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april 2010 

1.- nastop učenca na Koncertu prvonagrajencev 39. Tekmovanja mladih glasbenikov RS  

      v Mariboru – organizacija TEMSIG 

14. - oddelčni nastop učencev trobil v Laškem (vodja nastopa Marko Razboršek) 

maj 2010 

13. - koncert učencev za OŠ Ponikva – organizacija OŠ Ponikva in GŠ Radeče 

14. - nastop učencev na prireditvi »Na deželi je res lepo« pri Gašperjevem kostanju – 
organizacijaKTRC Radeče 

16. - nastop na 4. Festivalu družin v Thermani - organizacija Thermana d.d. Laško  

24. - oddelčni nastop učencev harmonike Radeče (vodja nastopa Magda Akerman) 

24. - oddelčni nastop učencev kitare Radeče (vodja nastopa Iztok Grahek)  

25. - zaključni koncert v Laškem (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

26. - zaključni koncert v Radečah (vodja nastopa Rosana Jakšič) 

27. - oddelčni nastop učencev godal Radeče (vodja nastopa Maja Glavač)  

31. - oddelčni nastop učencev klarineta, saksofona, tolkal in petja Radeče  

        (vodja nastopa Neva Marn) 

junij 2010 

1.- absolventski koncert Laško (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

2. - absolventski koncert Radeče (vodja nastopa Neva Marn) 

4. - oddelčni nastop učencev flavte Laško (vodja nastopa Tatjana Brinovec) 

4. - nastop učencev na harmonikarskem večeru v Zidanem Mostu - organizacija KUD Zid. Most 

5. -nastop učencev na »Pohodu spominov in tovarištva« - organizacija Turistično društvo Radeče 

8. - oddelčni nastop učencev flavte Radeče (vodja nastopa Antonija  Germ)  

9. - oddelčni nastop učencev klarineta, saksofona in tolkal Laško (vodja nastopa Neva Marn) 

14. - razredni nastop učencev plesne pripravnice Laško (vodja nastopa Špela Medved) 

17. - razredni nastop učencev plesne pripr. in sod. plesa Radeče (vodja nastopa Špela Medved) 

24. - razredni nastop plesne pripravnice Radeče (vodja nastopa Špela Medved)  

24. - nastop učencev na diplomskem koncertu Mihaela Strniše – organizacija Sv. Peter Radeče 

29. - nastop učencev v Knjižnici Laško - organizacija Knjižnica Laško  
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V.II  Sodelovanje na državnem nivoju, z drugimi glasbenimi šolami, gostovanja in 

delavnice 

V.II.I  Sodelovanje na državnem nivoju 

DRŽAVNA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN » PIKA MIGA«  v Velenju  

je bila 25. in 26.9.2009. Sodelovale so učenke  plesa PGŠ Laško, učiteljica  Špela Medved 

FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH »ŽIVA« je bil od 27. do 29. novembra 2009 

v Ljubljani. Sodelovale so učenke sodobnega plesa PGŠ Laško, učiteljica Špela Medved. 

1. SREČANJE TOLKALNIH SKUPIN  GLASBENIH ŠOL SLOVENIJE  je bilo v Žalcu 31. 3 

2010. Sodelovali so učenci oddelka tolkal iz Radeč, učitelj Sebastjan Snoj. 

9. REVIJA GODALNIH ORKESTROV je bila v Radovljici 16. - 17.4.2010. Sodelovali so godalni 

orkestri GŠ: Ljubljana Vič - Rudnik, Konservatorij za glasbo in balet  Ljubljana,  Zagorje ob Savi, 

Logatec, Velenje, Ajdovščina, Trebnje, Črnomelj, Škofja Loka, Kamnik, Krško, Glasbeni atelje 

Tartini, Nova Gorica, Kočevje, Kranj, Radovljica, Franca Šturma Ljubljana, Murska Sobota, 

Grosuplje, Ribnica, Jesenice, Domžale, Ljubljana Moste – Polje, Koper, Nazarje, Cerknica, Trbovlje, 

Brežice in Radeče, učiteljica Maja Glavač.  

3. REVIJA PIHALNIH ORKESTROV SLOVENSKIH GLASBENIH Š OL  je bila v Trbovljah 

24.4.2010. Sodelovali so godalni orkester GŠ: Žalec, Logatec, Cerknica, Nazarje, Radovljica, 

Jesenice, Sežana in pihalni orkester PGŠ Laško, učitelj Marko Razboršek. 

 

V.II.II  Sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami 

36. INŠTRUMENTALNA REVIJA ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL je bila v Trbovljah 

16.6.2010. Sodelovali so učenci iz GŠ: Litija - Šmartno, Trbovlje, Hrastnik, Radeče-Laško. 

26. OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN »ZAVRTIMO SE«  je bilo v Laškem 31.3.2010. 

Sodelovali učenci plesnega oddelka iz Laškega in iz Radeč, učiteljica Špela Medved. 

7. REVIJA ORKESTROV ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL  je bila v Hrastniku 20.1.2010. 

Sodelovali so godalni orkester GŠ Hrastnik, orkester flavt GŠ Zagorje, pihalni orkester PGŠ Laško in 

godalni orkester GŠ Radeče, učitelja Maja Glavač in Marko Razboršek. 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN »V PLESNEM VRTINCU«  je bila v Rogaški Slatini 

27.5.2010. Sodelovale so učenci plesnega oddelka iz Laško in Radeč, učiteljica Špela Medved. 

Z  glasbenimi šolami Zasavja in Celjsko - koroške regije smo pred regijskim tekmovanjem pripravili 

nastope v različnih krajih na katerih so igrali učenci - tekmovalci. 
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V.II.III  Recitali 

Glasbena šola je organizirala naslednje nastope vabljenih glasbenikov:  

- Koncert bivših učencev PGŠ Laško, 20.2.2009, Kulturni center Laško (vodja Mojca Lukmar). 

- Koncert hornistov Akademije za glasbo v Ljubljani iz razreda prof. Boštjana Lipovška,  

  14.3.2010, Dom kulture Radeče (vodja Rosana Jakšič). 

- Recital Mihe Salobirja-trobenta, z gosti; Špelo Šrgan - klarinet in Gašperjem Salobirjem – 

   klarinet ,  2.4.2010, KC Laško (vodja Tatjana Brinovec). 

- Recital Aljaža Rozmana-trobenta in Jureta Kneza-saksofon, 15.4.2010, Dom kulture Radeče 
(organizacija Boštjan Župevc in Neva Marn). 

V.II.IV  Glasbene delavnice za učence glasbene šole 

Aktiv učiteljic flavte je pripravil GLASBENO DELAVNICO ZA U ČENCE FLAVTE z gostujočo  

prof. Drago Ažman, 23. 1. 2010, v KC Laško. 

Aktiv učiteljev harmonike je pripravil GLASBENO DELAVNICO ZA U ČENCE HARMONIKE  z 

gostom Gašperjem Primožičem, 20.3.2010 v Kulturnem centru v Laškem.  

 

V.III  Slavnostna koncerta ob 60-letnici GŠ Radeče in 35-letnici PGŠ Laško »Z glasbo v 

srcu« 

9. in 22. aprila 2010 smo pripravili nepozabna slavnostna koncerta ob visokih jubilejih praznovanja 

razvoja glasbenega šolstva v Radečah in v Laškem. Slavnostni govornik je bil minister za šolstvo in 

šport dr. Igor Lukšič, čestitke za uspešno delo in sodelovanje pa sta izrekla tudi župana Matjaž Han in 

Franc Zdolšek, ki sta poudarila pozitiven pomen glasbenega šolstva pri mladih ljudeh. Veliko lepih 

misli in želja za delo v prihodnje pa so izrekli tudi vabljeni gostje, starši in ostali poslušalci. Medijsko 

sta bila koncerta dobro promovirana, prisotni novinarji pa so pripravili prispevke za lokalne časopise.  

Ob tej priložnosti smo pripravili kar nekaj spremljevalnih prireditev, med drugim tudi Dneva odprtih 

vrat glasbene šole v Radečah in Laškem z razstavo izdelkov učencev osnovnih šol, vrtcev, gojencev 

VDC-ja, ki smo jih tudi povabili na Dneva odprtih vrat. Pridružilo pa se jim je tudi nekaj staršev in 

ostalih obiskovalcev. 

V spomin na ta dogodek pa smo pripravili tudi zbornik Z GLASBO V SRCU z DVD zgoščenko, 

katerega so prejeli vabljeni gostje, starši, učenci, vsi delavci šole in ostali. 

V šol. letu 2009/2010 smo organizirali  oz. sodelovali na 102 nastopih, različnih vsebin in ob 

različnih priložnostih in organizirali koncerte ter delavnice za naše učence. 
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VI.  UDELEŽBA  UČENCEV  NA TEKMOVANJIH, NADALJEVANJE 

GLASBENEGA ŠOLANJA , PRIZNANJE »ZLATA NOTA« 

VI.I  Tekmovanja 

Učenci so tekmovali na regijskem tekmovanju, državnih ter mednarodnih tekmovanjih. 

Svet za glasbeno izobraževanje RS in Zveza slovenskih glasbenih šol sta v sodelovanju s TEMSIG-om 
(Tekmovanja mladih glasbenikov), za 17. in 18.2.2010 razpisala 13. regijsko tekmovanje za 
naslednje regije:  Ljubljana,  okolica Ljubljane z Zasavjem, Štajerska in Prekmurje, Celjska in 
Koroška,  Dolenjska,  Gorenjska, Primorska.  

Glasbeno šolo  Radeče je na 13. regijskem tekmovanju celjskega in koroškega območja 17. in 18. 
februarja 2010, ki vključuje 12 glasbenih šol,  predstavljalo 16 učencev, in sicer 5 iz matične šole ter 
11  učencev iz Podružnične šole Laško. Dosegli so naslednje uspehe: 

disciplina kategorija  
učitelj,          
korepetitor prijavljeni u čenci  dosežki 

saksofon 1. c 

Neva Marn, 
Brigita Mlakar, 
Marjanca Ocvirk  2 

zlato in srebrno 
priznanje 

saksofon 1. b 
Neva Marn, 
Marjanca Ocvirk  1 srebrno priznanje 

saksofon 1. a 
Neva Marn, 
Marjanca Ocvirk 2 dve zlati priznanji 

klarinet 1. c 

Primož 
Razboršek, Dejan 
Jakšič 1 zlato priznanje 

klarinet 1. b 

Primož 
Razboršek, Dejan 
Jakšič 2 dve zlati priznanji 

klarinet 1. a 

Primož 
Razboršek, Dejan 
Jakšič 1 zlato priznanje 

flavta 1. c 
Tatjana Brinovec, 
Mojca Lukmar 1 srebrno priznanje 

flavta 1. b 
Alenka Šon, 
Mojca Lukmar 1 bronasto priznanje 

flavta 1. a 
Tatjana Brinovec, 
Mojca Lukmar 2 

srebrno in bronasto 
priznanje 

flavta 1. b 
Antonija Germ, 
Brigita Mlakar 1 zlato priznanje 

flavta 1. a 
Antonija Germ, 
Brigita Mlakar 2 

dve srebrni 
priznanji 
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Dobitniki zlatih priznaj regijskih tekmovanj, razen discipline solfeggio, so se od 15. do 19. marca 

2010 udeležili 39. tekmovanja mladih glasbenikov RS, kjer so dosegli naslednje rezultate:  

disciplina kategorija  
učitelj,          
korepetitor prijavljeni u čenci  dosežki 

solfeggio 1. c Rosana Jakšič 2 
dve priznanji za 
udeležbo 

klarinet 1. c 

Primož 
Razboršek, Dejan 
Jakšič 1 srebrna plaketa 

klarinet 1. b 

Primož 
Razboršek, Dejan 
Jakšič 2 

zlata in bronasta 
plaketa 

klarinet 1. a 

Primož 
Razboršek, Dejan 
Jakšič 1 

zlata plaketa - 
1.nagrada 

saksofon 1. c 
Neva Marn, 
Brigita Mlakar 1 

zlata plaketa - 
3.nagrada 

saksofon 1. a 
Neva Marn, 
Marjanca Ocvirk 1 srebrna plaketa 

flavta 1. b 
Antonija Germ, 
Brigita Mlakar  1 srebrna plaketa 

 

Udeležili smo se različnih mednarodnih in drugih tekmovanj: 

tekmovanje  inštrument 
učitelj,          
korepetitor prijavljeni u čenci   dosežki 

7. mednarodno 
tekmovanje 
klarinetistov v Carlinu 
(IT) klarinet 

Primož 
Razboršek,  
Dejan Jakšič 1 3. mesto 

4. mednarodno 
tekmovanje 
harmonikarjev za 
nagrado Avsenik v 
Begunjah diatonična harmonika  Boris Razboršek 1 zlato priznanje 

3. mednarodno 
tekmovanje 
saksofonistov 
Saksistra v Kopru saksofon 

Neva Marn, 
Marjanca Ocvirk, 
Brigita Mlakar  2 

četrta nagrada in 
šestnajsto mesto 

7. mednarodno 
tekmovanje Davorin 
Jenko v Beogradu  klavir Nina Mole 1 srebrno priznanje 

7. mednarodno 
tekmovanje Davorin 
Jenko v Beogradu  trobenta 

Boštjan Župevc, 
Dejan Jakšič 2 2. in 3. nagrada 
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7. mednarodno 
tekmovanje Davorin 
Jenko v Beogradu  klarinet 

Primož 
Razboršek,  
Dejan Jakšič 3 

1. nagrada-laureat, 
1. ter 2. nagrada 

35. mednarodno 
harmonikarsko 
tekmovanje v Puli harmonika  Boris Razboršek 1 2. nagrada 

7. tekmovanje pihal 
Stevan Mokranjac v 
Požarevcu  flavta  

Antonija Germ, 
Brigita Mlakar  1 2. nagrada 

2. mednarodno 
tekmovanje 
klarinetistov v Krškem klarinet  

Primož 
Razboršek, Dejan 
Jakšič 1 3. nagrada 

6. mednarodno 
srečanje 
harmonikarjev v 
Beltincih harmonika  Boris Razboršek 1 1. nagrado 
6. mednarodno 
srečanje 
harmonikarjev v 
Beltincih diatonična harmonika  Boris Razboršek 1 2. nagrado 

2. tekmovanje Leon 
Pfeifer v Ljubljani violina  

Maja Glavač, 
Dejan Jakšič 2 dve drugi nagradi 

 

 

VI.II  Nadaljevanje glasbenega šolanja in dobitniki priznanja »ZLATA NOTA« 

Sprejemni preizkus je opravilo pet učencev: dva na Konservatorij za glasbo v Ljubljani in eden na GŠ 

Velenje-srednja stopnja, dva pa na GŠ Celje-srednja stopnja.  

učitelj  predmet št. učencev srednja šola  
Primož 
Razboršek klarinet 1 SGŠCelje 

Erian Karlović violončelo 1 SGŠ Celje 

Neva Marn saksofon 1 Konservatorij Ljubljana  

Boštjan Župevc trobenta  1 SGŠ Velenje 

Rosana Jakšič 
glasbena 
teorija 1 Konservatorij Ljubljana  
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VI.III  Dobitniki priznanja »ZLATA NOTA« 

Priznanje »Zlata nota« je prejelo devet učencev, šest iz Laškega in trije iz Radeč:  

predmet  učitelj št. učencev 

klarinet Primož Razboršek 2 

harmonika  Boris Razboršek 1 

diatonična harmonika  Boris Razboršek 1 

trobenta Boštjan Župevc 1 

saksofon  Neva Marn  2 

violončelo Erian Karlović 1 

violina, diatonična 
harmonika, klavir, 
glasbena teorija 

Maja Glavač, 
Boris Razboršek, 
Dejan Jakšič, 
Rosana Jakšič, 1 
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VII.  SODELOVANJE S STARŠI  

Na začetku šolskega leta so učitelji na roditeljskih sestankih seznanili starše z LDN oddelkov in 

analizo uspeha učencev v preteklem šolskem letu. 

Starši so izvolili predstavnike v Svet staršev, in sicer iz vsakega oddelka po enega predstavnika. 

Na sestankih sveta staršev, v sodelovanju z ravnateljico, so starši podali predloge k oblikovanju LDN 

in spremljali uresničevanje sprejetih sklepov.  

Ravnateljica je bila na pobudo staršev pripravljena pomagati in svetovati tudi pri sprotnih 

individualnih problemih vzgojno-izobraževalnega procesa njihovih otrok ter pri organizacijskih 

zadevah. 

Vsak učitelj posameznega predmeta je pripravil  v šol. letu enega ali dva oddelčna nastopa s 

predstavitvijo dela in govorilnimi urami za starše. V dogovoru z učiteljem je zaželjeno da starši 

obiskujejo individualne ure pouka svojega otroka (predvsem mlajših učencev) in s tem spremljajo 

njegov začetni razvoj. 

Učiteljici glasbenih pripravnic v Radečah in Laškem Martina Jovi č in Alenka Šon sta intenzivno 

sodelovali s starši ob koncu šolskega leta, ko so se učenci odločali za vpis k inštrumentalnemu 

pouku. Martina Jovi č je pripravila tudi predstavitev dela za starše v GP, PGV.  

Učitelji so svetovali staršem pri nadaljnjem glasbenem oz. plesnem izobraževanju učencev po končani 

glasbeni šoli, navezali stike z bodočimi profesorji in izvedli ure pouka z njimi. 

Ravnateljica je bila prisotna na sejah Sveta zavoda in spremlja njegovo delo ter nudila strokovno in 

tehnično pomoč.  

Ravnateljica je sodelovala z obema ustanoviteljicama v pravočasnosti posredovanja gradiv in 

realiziranju naročil, prisotna je bila na nekaterih sejah občinskih svetov v Laškem in Radečah, še 

posebej ob sprejemanju poslovnega in letnega poročila zavoda, predhodno pa tudi na seji Odbora za 

družbene dejavnosti Občine Laško, kjer sta se obravnavala Poslovno in letno poročilo zavoda. V obeh 

občinah prisostvuje tudi na občinskih proslavah in slavnostnih sejah ob državnih praznikih ter drugih 

prireditvah. Z oddelkoma za družbene dejavnosti pa sodeluje sprotno, saj je le-to bistvenega pomena 

za nemoteno delovanje zavoda. 
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VIII.  NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE DELAVCEV 

IN DRUGO 

- Prijavili smo se na razpis Evropskega soc. sklada in MŠŠ, Usposabljanje učenje učenja 
(izvedba maj 2011) 

- Seminar za flavto, GŠ Domžale, Walter Auer, udeležba Tatjana Brinovec, Antonija Germ, 
Alenka Šon 

- Posvet zaključni račun, Združenje ravnateljic in ravnateljev v Ljubljani, udeležba Rafaela 
Pintari č  

- Od postopka k odnosu, Familylab Ljubljana, udeležba Martina Jovi č 

- Seminar za violino v Ljubljani, GŠ Vič-Rudnik, udeležba Maja Glavač z učenko 

- Klavirski dnevi v Krškem, udeležba Dejan Jakšič, Nina Mole, Brigita Mlakar  

- Seminar za klarinet v GŠ Domžale, udeležba Primož Razboršek z učencem 

- Strokovno izobraževanje za pedagoge plesa in ustvarjalnega giba v Ljubljani, JSKD, 
udeležba Špela Medved 

- Sodobna poslovna sekretarka v šolstvu VI, EDUCA v Rogaški Slatini, udeležba Frančiška 
Skubic 

- Praktične rešitve plačnih predpisov na področju šolstva, Monotro v Ljubljani, udeležba 
Frančiška Skubic, Rafaela Pintarič (plačnik Vrtec Radeče)  

- Seminar sodobno računovodstvo v VIZ, EDUCA na Ptuju, udeležba Rafaela Pintarič 

- Flavtistični festival v Zagorju, udeležba Antonija Germ, Tatjana Brinovec 

 

Študijskih skupin so se udeležili: 

- za saksofon v Gornji Radgoni, Neva Marn 

- za klarinet v Celju, Primož Razboršek 

- za tolkala v Ljubljani, Sebastjan Snoj 

 

Ravnateljica Rosana Jakšič se je udeležila:  

- aktivi ravnateljev celjskega in koroškega območja  

- aktivi ravnateljic zasavskih glasbenih šol  

- 18. strokovno srečanje ravnateljev OŠ in GŠ v Portorožu 

- srečanja Skupščine zveze slovenskih glasbenih šol v Domžalah 

Ravnateljica omogoča vsem zaposlenim nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v okviru finančnih 

sredstev, ki so predvidena za ta namen. Nekateri strokovni delavci se na podlagi kvalitetnih razpisov 

seminarjev odločijo za več seminarjev. Pouk nadomesti delavec sam oz. po  razporedu del obveznosti 

drug delavec. 
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IX.  DELO UČITELJSKEGA ZBORA IN STROKOVNIH AKTIVOV  

Učiteljski zbor se je sestal z ravnateljico na osmih pedagoških sestankih in dveh redovalnih 

konferencah. Analiziral je uspeh ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja pri posameznih predmetih, 

dajal pobude k oblikovanju letnega delovnega načrta, mnenje k napredovanju strokovnih delavcev ter 

ostale naloge v skladu z LDN. 

Zapisniki dela učiteljskega zbora se hranijo v arhivu GŠ. 

Strokovni aktivi so obravnavali plan dela za šolsko leto, pripravili kriterije ocenjevanja in usklajevali 

delo s predlogi na pedagoških sestankih (delavnice, skupne vaje orkestrov, gostovanja). 

Vodje strokovnih aktivov so pripravili poročila o delu, ki se hranijo v arhivu GŠ. Ravnateljica je 

vzpodbujala in spremljala delo v strokovnih aktivih ter upoštevala njihova mnenja pri razvoju 

učencev (delavnice, recitali, gostovanja) in nakupu inštrumentov ter opreme. 

IX.I  Delo vodje Podružnične glasbene šole Laško 

Vodja podružnične glasbene šole Laško Tatjana Brinovec je zelo uspešno sodelovala z ravnateljico v 

naslednjih nalogah: usklajevanje dokumentacije, opravljala je določene naloge, ki so vezane na 

izobraževalni proces, nabavo inštrumentov in opreme, organizacijo nastopov, koncertov, posredovanje 

različnih informacij učiteljem, itd. 

IX.II  Spremljanje in razvoj zaposlenih (hospitacije) 

Ravnateljica je opravila hospitacije v razredu in v okviru oddelčnih nastopov (34) ter opravila 

razgovore z učitelji. Dokumentacija o realiziranih hospitacijah se nahaja v osebnih mapah strokovnih 

delavcev. 

Veliko pozornosti namenja vsakodnevnim individualnim razgovorom s katerimi se rešujejo sprotni 

problemi in razgovorom z vodji strokovnih aktivov. 

Opravila je tudi letne razgovore s tistimi delavci, ki so zaposleni šest mesecev in več. 
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X. LETNI  IZPITI  IN VPIS V GŠ 

Letni izpiti in vpis v GŠ so datumsko opredeljeni s šolskim koledarjem za GŠ. Letne izpite so opravili 

učenci inštrumentalnega pouka in plesa (del ocene je tudi javni nastop). 

Na Ministrstvu za šolstvo in šport smo 9.4.2010 zaprosili za povečanje števila učencev. Soglasje k 

širitvi dejavnosti v šolskem letu 2010/11 smo prejeli 24.5.2010, in sicer za 2,75 oddelka 

individualnega pouka in 0,33 oddelka plesa. Skupno so nam za šol. leto 2010/11 odobrili 21,16 

oddelka. Ustanoviteljici Občina Laško nam je v mesecu juniju zagotovila postavko financiranja za 

nadstandardni program citre, Občina Radeče pa za nadstandardni program petje. 
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XI.  NAKUP INŠTRUMENTOV IN OPREME 

XI.I  Nakupi iz sredstev amortizacije Občine Radeče v obdobju 1.1.2010 – 31.12.2010 

XI.I.I  Inštrumenti 

- izbor drobnih tolkal 

XI.I.II   Drugo 

- kovinska arhivska omara za tajništvo 

- računalnik za tajništvo 

- ognjevarni kartotečni predalnik za arhiv 

- multifunkcijska naprava za tajništvo 

- računski strojček 

XI.II  Nakup iz lastnih sredstev v dogovorjeni višini sredstev amortizacije Občine Laško ter 

sredstev šolnine v obdobju 1.1.2010 – 31.12.2010 

XI.II.I  Inštrumenti 

- ¼ violončela -4 kom 

- ½ violončela- 3 kom 

- celinsko violončelo- 1 kom 

- celinski kontrabas-1 kom 

- Alpha saksofon- 1 kom 

- izbor drobnih tolkal 

XI.II.II  Drugo 

- stol za klavir 

Vsa osnovna sredstva in oprema se vodi ločeno za matično šolo in podružnično šolo. 

V Laškem in Radečah smo nakupili notni material za posamezne inštrumente in drugo strokovno 

literaturo ter tako sledili novostim na tržišču. Uglasitve klavirjev izvedemo po potrebi do dvakrat 

letno, opravljeni pa so tudi servisi posameznih inštrumentov. 
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XII.  PUBLIKACIJA, SPLETNA STRAN IN DRUGO 

Publikacija za šolsko leto 2009/2010 je bila pripravljena v skladu s Pravilnikom o publikaciji o 

glasbeni šoli. Namenjena je vsem učencem in njihovim staršem, da se seznanijo z delom v GŠ. 

Starši in učenci ter vsi ostali pa so se z našim delom in organizacijo lahko seznanili prek spletne strani 

www.gsradece.si. 

V obeh občinah izhajata tudi lokalna časopisa, v katerih sodelujemo s svojimi prispevki. Sprotno 

urejamo tudi razstavni pano v središču Radeč in tako seznanjamo občane z našimi dogodki. 
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XIII.  DODATEK – DOSEŽENI CILJI DO 31.12.2010 

Od 1.9.2010 delujemo z novim imenom šole JZ Glasbena šola Laško – Radeče, skladno z Odlokom o 

ustanovitvi zavoda. Pomočnik ravnateljice je lociran v enoti Laško in opravlja dela in naloge v skladu 

s sistemizacijo dela. 

Na pedagoški konferenci 9. septembra 2010 smo sprejeli osnutek LDN za šol.l. 2010/2011, ki ga je 

ravnateljica predstavila Svetu staršev v Laškem in v Radečah, potrdil  pa ga je Svet zavoda na 

redni seji, 29. septembra 2010; Ministrstvo za šolstvo nam je soglasje k sistemizaciji delovnih mest 

za šol.l. 2010/2011 poslalo 10.11.2010, sistemiziranih je 21,16 oddelka. Do konca leta 2010 smo v 

skladu z LDN realizirali vse predvidene dejavnosti. 

 

PODATKI O UČENCIH za šol. leto 2010/2011  

ENOTA                                      
PROGRAMI RADEČE LAŠKO SKUPAJ 

v 
Radečah 
iz Zid. 
Mostu 

in 
Rimskih 
Toplic 

INDIVIDUALNI POUK 126 190 316 6 

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 12 12 24 0 

GLASBENA PRIPRAVNICA  12 12 24 2 

PLESNA PRIPRAVNICA  15 47 62 1 

SODOBNI PLES 30 57 87 0 

SKUPAJ MŠŠ 195 318 513 9 

NADSTANDARD 8 4 12 0 

SKUPAJ   203 322 525 9 
 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško – Radeče smo izvedli volitve v Svet 

zavoda za mandatno obdobje 2011-2015. V pripravi so tudi akti šole, ki se nanašajo na spremembe iz 

odloka. 

V mesecu septembru 2010 je bila opravljena revizija podatkov o zavarovalni dobi in plači oz. 

zavarovalnih osnovah za leto 2008 in 2009. Ugotovljena je bila pravilnost podatkov.  
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Dne 26.11.2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 94/2010 objavljen Zakon o interventnih ukrepih, s 

katerim se z namenom stabilizacije javnih financ začasno omejuje rast določenih izdatkov državnega 

proračuna. Zakon določa da, ne glede na določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na 

njegovi podlagi sprejetih predpisov, javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za 

napredovanje v letu 2011, v letu 2011 ne napredujejo v višji plačni razred. Napredovanje v plačni 

razred v letu 2011 je torej zamrznjeno oz. začasno preloženo, predvidoma prestavljeno v leto 2012. 

Prav tako je spremenjeno napredovanje v naziv ali višji naziv, in sicer na način, da javni uslužbenci, 

ki bo v letu 2011 napredovali v naziv, pridobijo pravico do plače skladno s pridobljenim nazivom ali 

višjim nazivom šele s 1.1.2012. Navedene določbe povzema tudi Dogovor o ukrepih na področju plač 

in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012.  

Ne glede na to da javni uslužbenci v letu 2011 ne napredujejo v višji plačni razred in da javni 

uslužbenci, ki v letu 2011 napredujejo v naziv ali višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu s 

pridobljenim nazivom šele s 1.1.2012, se ocenjevanje izvaja po predpisanem postopku, ki ga določa 

uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. 

 

 

          Ravnateljica 

          Rosana Jakšič 
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POSLOVNO PORO�ILO  

javnega zavoda  GLASBENA ŠOLA  LAŠKO - RADE�E 
za leto 2010  

 
I. Splošni del 

 
GLASBENA ŠOLA LAŠKO - RADE�E  
ŠOLSKA POT 5 
1433 RADE�E 
TELEFON: 03 56 88 138 
MATI�NA ŠTEVILKA: 1193694000 
DAV�NA ŠTEVILKA: 80508642 
ELEKTRONSKI NASLOV: gs.lasko-radece@guest.arnes.si  
ELEKTRONSKI NASLOV ENOTE LAŠKO: gs.lasko-radece@gmail.com  
SPLETNA STAN: www.gsradece.si. 
 
 
V sestavi GLASBENE ŠOLE RADE�E  deluje PODRUŽNI�NA GLASBENA ŠOLA LAŠKO z dislociranim 
oddelkom v RIMSKIH TOPLICAH do 26.8.2010. Na podlagi Odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-
Rade�e (Ur. list. 65/ 2010) se spremeni ime šole, spremeni se tudi število enot šole. Sedaj imamo enoto 
Rade�e in enoto Laško z dislociranim oddelkom v Rimskih Toplicah. 
 
Dejavnost: 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro�ju kulture in umetnosti. 
 

Razvoj zavoda:  
- Glasbena šola Laško- Rade�e je pravni naslednik Glasbene šole Rade�e , ki je pravni naslednik 

prejšnje VIO Laško TOZD GŠ Rade�e od decembra 1998. 
 
Iz Ministrstva za šolstvo in šport smo dne 22. 06. 2009 prejeli odlo�bo o vpisu Glasbene šole Rade�e v 
razvid, da zavod izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih programov na podro�ju osnovnega 
glasbenega izobraževanja. Vlogo v razvid smo na podlagi Odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško - 
Rade�e vložili dne 30.8.2010, vendar do danes nismo prejeli odgovora. 
 
Odgovorne osebe: 
- ravnateljica Rosana Jakši�, 
- vodja podružni�ne šole Laško Tatjana Brinovec,.-do 31.8.2010 
- Boris Razboršek, pomo�nik ravnateljice od 1.9.2010 dalje  
 

11. januarja 2010 je bil konstituiran  Svet zavoda Glasbene šole Rade�e za štiriletni mandat. V Svet zavoda 
je izvoljenih 5 predstavnikov delavcev zavoda (3 predstavniki mati�ne šole, 2 predstavnika podružni�ne 
šole), 2 predstavnika Ob�ine Rade�e, 1 predstavnik Ob�ine Laško ter 1 predstavnica Sveta 
staršev Glasbene šole Rade�e in 2 predstavnika Sveta staršev podružni�ne šole Laško. 
 
Sestava Sveta zavoda Glasbene šole Rade�e: 
 
- predsednica Maja Glava� (�lanica mati�ne šole), 
- namestnica predsednice Tatjana Brinovec (�lanica podruž. šole), 
- �lani mati�ne šole: Neva Marn in Primož Razboršek, 
- �lani podružni�ne šole: Špela Medved, 
- svet staršev Rade�e: Marjana Barachini, 
- svet staršev Laško: Dragica Ulaga, Saša Kužnik, 
- predstavnika Ob�ine Rade�e: Jožica Žibert in Matej Zakonjšek, 
- predstavnik Ob�ine Laško: Marjan Salobir. 

 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi JZ Glasbene šole Laško-Rade�e pa smo v septembru za�eli z aktivnostmi 
za izvolitev novih �lanov v Svet zavoda, ki je bil konstituiran 11.1.2011 v sestavi: 
 
- predsednica Neva Marn (�lanica enote Rade�e), 
- namestnica predsednice Brigita Mlakar (�lanica enote Laško), 
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- �lani enote Rade�e: Antonija Germ in Fran�iška Skubic, 
- �lan enote Laško: Kristian Kolman, 
- za svet staršev v Rade�ah: Jacinta Doberšek Mlakar, 
- za svet staršev v Laškem: Renata Stupan in Luka Hostnik 
- predstavnik Ob�ine Rade�e: Dejan Po�ivalšek, 
- predstavnika Ob�ine Laško: Marjeta Ocvirk in Dimitrij Gril. 

 
 
Sodelovanje z okoljem 
- Ob�ina Rade�e in Ob�ina Laško (financiranje, investicijsko vzdrževanje, kulturni dogodki) 
- KTRC  Rade�e (sodelovanje u�encev ob praznikih in prireditvah v kraju), 
- OŠ Marjana Nemca Rade�e in enota Vrtec (nastopi), 
- OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Anton Aškerc Rimske Toplice in Vrtec Laško (nastopi), 
- Kulturni center Laško (nastopi, koriš�enje prostorov),  
- Thermana d.d. Laško (nastopi), 
- Knjižnica Laško, Knjižnica Laško - Enota  Rade�e (nastopi), 
- VDC,  DPM Rade�e, KS Jagnjenica, Hortikulturno društvo, Društvo invalidov Rade�e, Društvo ljubiteljev 

likovne umetnosti Rade�e, JSKD Laško, RK Hrastnik, ZŠAM Rade�e, KS Zidani Most, Dom starejših 
Zdraviliš�a Laško, 

- PORP, pevski zbori, Laška pihalna godba, Godba na pihala Zidani Most, 
-  MŠŠ, Zavod RS za šolstvo , 
- sodelovanje z ostalimi glasbenimi šolami po Sloveniji (inštrumentalne in plesne revije, sre�anja 

orkestrov). 
V šol. letu 2009/10 smo organizirali oz. sodelovali na 102 nastopih razli�nih vsebin in ob razli�nih priložnostih 
in organizirali koncerte ter delavnice za naše u�ence. 
 
(Povzeto iz letnega poro�ila vzgojno izobraževalnega dela za šolsko leto 2009/2010) 

 
 

 
 
 

II. Posebni del 
 

1. ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE DELOVANJA GLASBENE ŠOLE LAŠKO - RADE�E 
 
Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, 
Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Kolektivna pogodba za javni 
sektor ter KP za vzgojo in izobraževanje, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu pla� v javnem 
sektorju, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Rade�e, Odlok o ustanovitvi JZ Glasbena šola 
Laško-Rade�e in Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih do Javnega zavoda Glasbena šola 
Rade�e z vsakoletnim Aneksom k tej pogodbi oz. Glasbene šole Laško-Rade�e. 
 
Zakon o ra�unovodstvu, Zakon o javnih financah, Pravilnik o sestavljanju letnih poro�il za prora�un, 
prora�unske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o raz�lenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem na�rtu za prora�un, prora�unske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o na�inu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, Navodilo o pripravi zaklju�nega ra�una državnega in ob�inskega 
prora�una ter Metodologija za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
 
Interni akti: Pravila zavoda, Pravilnik o ra�unovodstvu, Pravilnik o javnih naro�ilih male vrednosti, Pravilnik o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Pravilnik o Svetu zavoda.  
 
 
2. DOLGORO�NI CILJI GLASBENE ŠOLE LAŠKO- RADE�E 
 
Glavni cilj je kakovostno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela in uresni�evanje družbenih smotrov in 
vsebine izobraževalnega dela ter zagotavljanje pogojev za njihovo izvedbo. V ta proces v kakovostnem 
odnosu vstopajo u�enci, u�itelji in starši. Dejavnost šole je vtkana v vse pore življenja kraja in je odprta za 
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vse oblike sodelovanja. Osnova za zagotavljanje teh ciljev so vsi zakoni s tega podro�ja, sprejete pogodbe, 
sklepi in dogovori obeh ustanoviteljic, Ob�ine Rade�e in Ob�ine Laško, ter Sveta zavoda GŠ. 
 
Za šolsko leto 2010/2011 nam je uspelo v letu 2010 s strani MŠŠ pridobiti soglasje k širitvi dejavnosti za 
3,08 oddelka, kar je velik uspeh. Širitev teh oddelkov je namenjena izklju�no za potrebe pou�evanja v 
Laškem, kjer se vsi u�enci dosedanjega nadstandarda (pla�evala Ob�ina Laško) vklju�ijo v redno dejavnost 
zavoda, ki ga financira MŠŠ. 
 
Skupaj z Ob�ino Laško si prizadevamo, da bi v prihodnjem šolskem letu pridobili nove prostore v bivši šoli s 
prilagojenim programom na Valvazorjevem trgu, saj je že v obravnavi Idejna zasnova za adaptacijo, ki naj bi 
se za�ela v spomladanskem �asu. S 1.9.2011 naj bi se pouk za�el v pritli�ju in prvem nadstropju. Prav tako 
sta nam Ob�ina Laško in Ob�ina Rade�e v prora�unih zagotovili financiranje nadstandardnih programov. 
Laško za pouk citer, Rade�e za petje in solo petje.  
 
 
3. LETNI CILJI GLASBENE ŠOLE LAŠKO - RADE�E 
 
Letni delovni na�rt je bil sprejet na Svetu zavoda dne 30.09.2009 za šolsko leto 2009/2010 in 29.09.2010 za 
šolsko leto 2010/2011, ki se nanaša na leto 2010.  
Ministrstvo za šolstvo nam je poslalo soglasje k sistemizaciji delovnih mest 9. decembra 2009 za 2009/2010 
in 10. novembra 2010 za šol. l. 2010/2011.  
 
Aneks k pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih do JZ GŠ Rade�e št. 12 je bil podpisan v Rade�ah 
12.02.2010, v Laškem 25.01.2010. Podpisan Aneks je osnova za financiranje zavoda v letu 2010. 
 
 V šolskem letu 2009/2010 je GŠ Rade�e oz. Laško-Rade�e uspešno zaklju�ilo 444 u�encev, kar je 
pomenilo 18,08 oddelka. 
 
Soglasje k širitvi dejavnosti v šolskem letu 2010/11 smo prejeli 19. 05. 2010, in sicer za 2,75 oddelka 
individualnega pouka in 0,33 oddelka plesa.  
Skupno so nam za šol. leto 2010/11 odobrili 21,16 oddelka. 
 
Statisti�ni podatki o številu vpisanih otrok: 
 
                                              Šol.l. 2008/2009                                Šol.l. 2009/2010        Šol.l. 2010/2011 
 
Inštrumentalni pouk                              259                                                    271                             316 
Predšol.gl.vzgoja                                    15                                                      12                               24 
Glasbena pripravnica                              27                                                      31                              24 
Plesna pripravnica                                  57                                                      67                               62 
Sodobni ples                                           56                                                      64                               87 
 
Skupaj                                                  414                                                     445                             513 
  
Na podlagi Aneksa za šolsko leto 2009/10 je Ob�ina Laško krila stroške nadstandardnega programa za 19 
u�encev individualnega pouka in dve skupini male plesne šole (20 u�encev). V Rade�ah so bile vpisane štiri 
u�enke petja in štirje u�enci za bas in elektri�no kitaro, za katere je Ob�ina Rade�e namenila sredstva iz 
nadstandardnega programa. 
 
V šolskem letu 2010/2011 Ob�ina Laško krije stroške za 4 u�ence citer (0,25 odd), Ob�ina Rade�e pa za 8 
u�encev petja (0,50 odd.). 
 
U�enci so v šol. l. 2009/2010 obiskovali naslednje inštrumente: klavir, violina, viola, violon�elo, kontrabas, 
blokflavta, flavta, klarinet, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, druga koni�na trobila, tolkala, kitara, 
harmonika in diatoni�na harmonika. 
 
Povpre�na ocena pri inštrumentalnem pouku je bila 4,52. 
 
Popravnih izpitov pri inštrumentalnem pouku ni bilo, kar potrjuje, da so vsi u�enci osvojili predpisane cilje, ki 
jih opredeljujejo u�ni na�rti za posamezne programe in napredovali v višji razred. Na podlagi obrazca 
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»Realizacija pedagoških ur« (arhiv GŠ) je razvidno, da so strokovni delavci svojo u�no obveznost 99,99 % 
realizirali  skupinski pouk 100%, individualni pouk 99,99%) 
 
Našo dejavnost smo predstavili na nastopih, koncertih, ki smo jih planirali v Letnem delovnem na�rtu ter 
sodelovali na razli�nih prireditvah v obeh ob�inah (102 nastopa, sodelovanja, ogled simfoni�ne matineje v 
Ljubljani). Še posebej pa smo bili veseli uspehov u�encev, ki so se udeležili 13. regijskega (16 u�encev) in 
39. državnega tekmovanja mladih glasbenikov (9 u�encev) ter mednarodnih tekmovanj (17 u�encev).  
 
Sprejemni preizkus na srednjo glasbeno šolo je opravilo pet kandidatov.  
 
Priznanje »ZLATA NOTA« smo podelili na zaklju�nih koncertih v Laškem in Rade�ah, prejelo ga je 9 
u�encev.  
 
Vzgojno izobraževalno delo je potekalo po zastavljenem letnem delovnem na�rtu. Delo vseh orkestrov je bilo 
zelo uspešno, saj so se predstavili na novoletnih koncertih ter sodelovali na državnih revijah, prav tako 
u�enci plesnega oddelka, ki so zaklju�ili šolsko leto s predstavo Živ žav sredi trav. Našo dejavnost smo 
predstavili tudi u�encem OŠ Laško, Rade�e in Rimskih Toplic ter vrtcem in vsem ostalim, ki so nas povabili k 
sodelovanju. 
  
Šolsko leto pa sta posebej zaznamovala jubilejna koncerta ob 60-letnici mati�ne in 35-letnici podružni�ne 
šole, kjer so zaigrali vsi orkestri (tudi simfoni�ni orkester), zaplesali u�enci plesnega oddelka, pevski zbor in 
solisti- tekmovalci. Ob tej priložnosti smo pripravili tudi zbornik » Z glasbo v srcu« z DVD zgoš�enko. V 
Rade�ah je bil slavnostni govornik minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukši�. 
 
Na kadrovskem podro�ju smo sodelovali z drugimi zavodi v okviru zaposlovanja delavcev (medsebojne 
pogodbe) in v izvedbi glasbenih delavnic za naše u�ence. 
 
 
4. OCENA USPEHA PO DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
A) materialni pogoji 
 
Glasbena šola v Rade�ah je uporabnik prostorov v najstarejšem delu Osnovne šole Marjana Nemca Rade�e 
v pritli�ju. Prostore, ki jih uporabljamo, vzdržujemo in posodabljamo sami v okviru sredstev amortizacije s 
strani Ob�ine Rade�e. V decembru 2009 je bila podpisana nova tripartitna pogodba (Ob�ina Rade�e, OŠ 
Marjana Nemca Rade�e in GŠ Rade�e) o najemu prostora za potrebe glasbene šole, kjer so dogovorjeni vsi 
elementi delitve stroškov prostora in opreme. Pogodba je stopila v veljajo 1. 1. 2010. Prav tako je podpisana 
pogodba za nove poslovne prostore (uprava) v prostorih Doma PORP v Rade�ah. 
 
Glasbena šola v Laškem izvaja svoj program v prostorih Kulturnega centra Laško, s katerim imamo 
sklenjeno pogodbo o uporabi prostorov. Oddelek plesa gostuje v šoli s prilagojenim programom, s katero 
imamo sklenjeno najemno pogodbo. V dislociranem oddelku v Rimskih Toplicah pa se pouk glasbene šole 
izvaja v prostorih OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice (sklenjena najemna pogodbi). 
 
Za realizacijo vseh ciljev, kot tudi uspešno poslovanje se zahvaljujemo obema ob�inama ustanoviteljicama, 
ki znata prisluhniti potrebam in trendom našega zavoda, da so rezultati vidni v presežkih tudi na zunaj. 
 
V celoti smo naše finan�no poslovanje  spremljali v skladu s prilivi. Nakupe opravljamo skladno s planom 
nabave iz letnega delovnega na�rta in planiranih sredstev amortizacije.  
 
Šola je uspešna v doseganju ciljev kot tudi v poslovanju. 
 
 
5. OCENA GOSPODARNOSTI IN U�INKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
Za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti se GŠ Laško- Rade�e financira iz sredstev prora�una RS, 
torej MŠŠ in iz sredstev prora�una Ob�ine Rade�e in prora�una Ob�ine Laško na podlagi Aneksa k pogodbi 
o medsebojnih pravicah in obveznostih do Javnega zavoda Glasbena šola Laško- Rade�e.  
 
Za izvajanje programa prispevajo tudi starši. V letu 2010 je prispevek staršev 24 EUR. 
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Glasbena šola Laško- Rade�e z obdobnimi na�rtovanji finan�nih virov in prilivov skuša poslovati v okviru 
razpoložljivih sredstev opredeljenih v planu za vsako leto. Prioriteta vseh na�rtovanj je izvajanje osnovne 
glasbene dejavnosti. Glede na razpoložljiva sredstva pa se izvajajo še druge spremljajo�e dejavnosti 
(izobraževanje u�iteljev, vzdrževanje prostora in opreme in drugo). 
 
 
6. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA 
 
Sistem notranjega nadzora je zagotovljen s tem, da so funkcije naro�il, podpisovanja pogodb, odobravanja 
zahtevkov oz. ra�unov ter izvajanje in evidentiranje pla�il med seboj lo�ene, notranjo revizorsko službo pa 
sistematizacija kadrov ne predvideva.  
 
S strani revizorke SPIZ je bila v mesecu septembru 2010 opravljena kontrola podatkov o zavarovalni dobi in 
pla�i oz. zavarovalnih osnovah (M4) za leti 2008 in 2009. Ugotovljena je bila pravilnost podatkov. 
 
Del ocene notranjega nadzora je tudi Letno poro�ilo vzgojno – izobraževalnega dela za šolsko leto 
2009/2010, ki ga pripravi ravnateljica in je osnova za oceno delovne uspešnosti ravnatelja. 
 
Podlaga za Izjavo o ceni notranjega nadzora javnih financ je samoocenitveni vprašalnik. 
 
 
7. OCENA U�INKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODRO�JA, PREDVSEM GOSPODARSTVO, 

SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA 
 
 
Glasbena šola Laško - Rade�e ima to prednost, da se lahko vklju�uje v kulturne dejavnosti obeh ob�in 
ustanoviteljic (RADE�E, LAŠKO); s svojimi številnimi nastopi v kraju in izven se poraja veliko neformalnega 
mreženja med starejšimi in mladimi, dviga se splošna kulturna raven na lokalnem in v širšem družbenem 
prostoru. Pri izvajanju svoje dejavnosti Glasbena šola daje velik poudarek kulturno-ekološkemu ozaveš�anju 
vseh, ki so vklju�eni v izobraževalni proces. 
 
 
8. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKO POLITIKO 
 
A) Kadri 
 
Pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela je GŠ Laško-Rade�e v preteklem letu (od septembra 2009 do 
avgusta 2010) imela zaposlenih: 
 
 
 Redno zaposleni  

pedagoški kader 
Tehni�ni 
kader  

1/5 zaposlitev Pogodbeno  
zaposleni in študenti 

RADE�E 8,00 1,75 1 0+1 
LAŠKO 11,00 2,50 2  1+3 
 
SKUPAJ 

 
19,50 

 
4,25 

 
3 

 
5 

 
Konstantne zaposlitve, ki se spremenijo samo ob spremembi števila oddelkov (v šolskem letu 2010/2011). 
 
- z novim šolskim letom 2010/2011 se je število pedagoških delavcev pove�alo zaradi širitve dejavnosti 

oz. treh dodatnih oddelkov (red. zaposlenih 19,90, petinska zaposlitev 4 in študenti 6); 
- administrativni delavci (0,5 ra�unovodkinja se z novim šolskim letom pove�a na polno zaposlitev in 1,0 

pisarniškega referenta,) 
- tehni�ni delavci (1 �istilka, 0,75 hišnika in povišanje za 0,25 z novim šolskim letom), 
- sistemizirano tudi novo delovno mesto pomo�nik ravnatelja v Laškem  
- ravnateljica nima ve� u�ne obveznosti, lahko pa izvaja pouk kot ure pove�ane u�ne obveznosti.  
 

Strokovni delavci so redno sodelovali s starši na govorilnih urah in predstavitvi dela (oddel�ni ter interni 
nastopi) u�encev. Izobraževali so se v razli�nih študijskih skupinah in na seminarjih (tudi nepedagoški kader) 
ter usklajevali delo na pedagoških sestankih in redovalnih konferencah ter strokovnih aktivih. Ravnateljica je 
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svoje delo opravila v skladu z zakonsko podlago in LDN za šol. leto 2009/10, opravila je hospitacije z 
razgovori z u�itelji,  hospitirala v okviru oddel�nih nastopov (34) in sodelovala s starši na sestankih Sveta 
staršev ter v Svetu zavoda. 
 
Delovno razmerje je, zaradi upokojitve, prekinil u�itelj klavirja. 
 
V višji pla�ni razred sta napredovala dva strokovna delavca, za napredovanje v naziv smo na ministrstvo 
poslali dva predloga za strokovna delavca, in sicer napredovanje v naziv mentorica in svetnik, vendar 
soglasja še nismo prejeli. 
 
  
B) investicijska vlaganja 
 
Glasbena šola ne razpolaga s svojimi prostori, zato tudi nimamo investicijskih vlaganj.  
Ob�ina Laško je pripravila idejno zasnovo za obnovo šole na Valvazorjevem trgu in v planu je predvideno, 
da bodo zagotovili del novih prostorov za glasbeno šolo v Laškem že za šol.l. 2011/2012. 
 
 
 
 
 
III. RA�UNOVODSKO PORO�ILO ZA LETO 2010                                                                                
 
 
Pripravo o sestavljanju in predlaganju letnih poro�il dolo�enih uporabnikov enotnega kontnega na�rta 
predpisujejo številni zakoni in podzakonski akti, ki jih posredni uporabniki prora�unskih sredstev moramo 
upoštevati. To so predpisi s podro�ja javnih financ in ra�unovodenja. Pomembni pa so tudi zakoni in odloki, 
ki urejajo posamezna podro�ja dejavnosti. Ti vsebujejo podrobnejše dolo�be o izvajanju samih dejavnosti 
zavodov, o na�inu financiranja dejavnosti – vsakoletni aneks obeh ustanoviteljic za financiranje dejavnosti 
našega zavoda, dolo�ene so odgovornosti, pristojnosti, pooblastila odgovornih oseb za ravnanje s sredstvi 
javnih financ kakor tudi organov zavoda, ki sprejemajo odlo�itve o porabi sredstev javnih financ. Ministrstvo 
za finance izdaja tudi vedno ve� navodil, usmeritev in drugih dokumentov za pripravo finan�nih na�rtov in 
letnih poro�il.   
 
Spremembe in dopolnitve pravilnikov za sestavljanje ra�unovodskih izkazov dolo�enih uporabnikov 
enotnega kontnega na�rta, ki se dogajajo vsako leto, se upoštevajo pri sestavi izkazov. 
  
V Pravilniku o na�inu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je 
samo za ra�unalnike spremenila letna stopnja odpisa iz 50 % na 25 % (Ur.l. 48/2009 z dne 26.06.2009) in se 
uporablja od 1.01.2009 do 31.12.2009. V letu 2010 je stopnja zopet 50 %. 
 
Interni akti: Pravila zavoda, Pravilnik o ra�unovodstvu, Pravilnik o javnih naro�ilih male vrednosti, Pravilnik o 
inventurnem popisu, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 
 
Ra�unovodska izkaza sta v skladu z Zakonom o ra�unovodstvu: Bilanca stanja in Izkaz prihodkov in 
odhodkov dolo�enih uporabnikov s pojasnili k izkazom. 
 
 
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO�ENIH UPORABNIKOV 

 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov je v prihodkovni strani prihodek po posameznih 
postavkah in virih financiranja. MŠŠ pokriva stroške dela (v obsegu vsakoletne sistematizacije) skladno z 
Zakonom o pla�ah v javnem sektorju in s KP za javni sektor in vzgoje in izobraževanja, razen prevoza in 
prehrane zaposlenih. Ustanovitelja pa z Aneksom za vsako leto k Pogodbi o medsebojnih pravicah in 
obveznostih do Javnega zavoda Glasbena šola Laško - Rade�e pokrivata stalne materialne stroške prostora 
in opreme, programsko odvisne stroške, nadstandard ter prehrano zaposlenih in amortizacijska sredstva. 
Prihodek za dejavnost zavoda je tudi prispevek staršev oz. »šolnina«. Teh prihodkov je bilo za 788.596,64 �. 
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Finan�ni prihodki v letu 2010 predstavljajo dividende (6 delnic Banke Celje) v višini 33,00 � (lansko leto v 
višini 59,02 �) in avista sredstev  v višini 6,23 � (lansko leto 51,32 �), skupaj torej v letu 2009 110,84 � .  
 
Izrednih prihodkov donacij in prispevkov za obletnico je bilo 1.410,00 � . 
 
Skupaj je bilo v letu 2010 za 790.045.87 � prihodkov. 
 
Na odhodkovni strani so prikazani stroški dela, kjer je vir za pokrivanje teh stroškov MŠŠ in delno oba 
ustanovitelja (prehrana zaposlenih in del pla�e za nadstandardni program).  
 
V drugih stroški dela so zajeti stroški prehrane, prevoza, regresa, jub. nagrad in odpravnin ter kolektivno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 
 
Stroški materiala in storitev ter stroški amortizacije se pokrivajo iz sredstev obeh ustanoviteljic in iz prispevka 
staršev. Letošnji stroški storitev so pove�ani zaradi na�rtovane obletnice 60 let Glasbene šole Rade�e in 35 
let Glasbene šole Laško ter zaradi pove�anega števila zaposlenih, ki pou�ujejo na osnovi podjemnih pogodb 
(študenti).  
 
V letu 2010 od septembra dalje pla�ujemo prispevek, ker nimamo zaposlenega zakonsko dolo�enega števila 
invalidov. Znesek prispevka v višini 1.541,73 � nam skladno z zakonodajo pokriva MŠŠ. 
 
Pri Ministrstvu za šolstvo in šport smo letos uspeli na razpisu za ra�unalniško opremo, vendar realizacija 
pogodbe do konca leta 2010 ni bila realizirana (zato sredstva AM pri Ob�ini Rade�e niso bila v celoti 
izkoriš�ena, saj smo ta sredstva rezervirali za adhezijsko pogodbo). 
 
Odhodkov skupaj torej 790.013,78 �. 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov izhaja, da je poslovanje v teko�em letu 2010 pozitivno, in sicer za 32,09 �.  
 
V leto 2010 obveznost za pla�ilo Davka od dohodka pravnih oseb ne beležimo, zato se tudi dobi�ek ne 
zmanjša za obveznost davka. ( Po spremembi pravilnika o enotnem kontnem na�rtu –obveznost ne ve� na 
kontu 46, temve� sedaj v skupini kontov 80 in na kratkoro�nih obveznostih za dajatve kto 230). 
 
 
 
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
je enak IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLO�ENIH UPORABNIKOV, saj Glasbena šola Laško -  
Rade�e  nima  tržne dejavnosti. 
 
 
 
3. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2010 
 
 
Glasbena šola izkazuje po bilanci stanja na dan 31.12.2010 sredstva v upravljanju (samo oprema, ker zavod 
nima v upravljanju stavb ali zemljiš�, saj smo v Rade�ah in v Laškem najemniki prostorov) v višini 42.360,96 
� in delnice v Banki Celje  v višini 200,30 �, kar pomeni skupaj  za 42.561,26 � sredstev. 
V letu 2010 smo v Laškem kupili  predvsem inštrumente (8 �el v višini 6.573, 91 �, kontrabas za 3.800 �, en 
sax ALTH in stol za citre ter tolkala v vrednosti 1.045,33 �). Ti nakupi so bili pokriti iz  naslova šolnin. V 
Rade�ah pa smo iz sredstev amortizacije kupili kovinske omare za arhiv in ognjevarni kartote�ni predalnik v 
višini 3.024,00 �, ra�unalnik v višini 535,93 � in fotokopirni stroj za 3.108,00 �  ter tolkala za 1.908,79 �. 
Drobnega inventarja smo evidentirali v višini 1.604,15 � predvsem stojal za note in lu�ke za notna stojala za 
oba jubilejna koncerta. 
 
Po inventuri 2010 smo v Rade�ah odpisali opreme za 3.510,15 �, in sicer flavto iz leta 1992, kitaro iz leta 
1991 ter trobento Jupiter iz leta 1996, ra�unalnik iz leta 2004 ter dva prenosna ra�unalnika in predalnik za 
kartoteko, ki so bili ukradeni oz. uni�en v decembru 2009 (policijski zapisnik). V Laškem je bilo odpisov za 
3.230,81 � (dva saxa iz leta 1987, trobenta holton iz leta 1999, klarinet, trobenta Bach in pozavna Bach vse 
iz leta 1991, harmonika Hohner iz leta 2001 ter 10 stolov iz leta 1993).  
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Denarnih sredstev na ra�unu smo imeli 4.828,33 �; za 7,57 � na prehodnem ra�unu (napa�no nakazilo 
dobavitelju), 3.273,67 � terjatev do kupcev,  terjatev do financerja za decembrske neizpla�ane pla�e v višini 
52.445,99 �, terjatev za Ob�ino Rade�e imamo za 1.006,16 � ter Ob�ino Laško 266,64 � vse iz naslova 
nadstandarda ter 2,38 � terjatev do zakladniškega podra�una oz. avista sredstev in 38,40 � terjatev iz 
naslova preve� pla�anega davka. 
  
Izvenbilan�no pa izkazujemo terjatve po izdanih položnicah v višini .805,60 � terjatev dolžnikov za nazaj.  
 
Na obveznostih do virov izkazujemo 48.578,67 � obveznosti do zaposlenih za obra�unane pla�e december, 
izpla�ane v januarju 2011 ter za 7.117,68 � drugih kratkoro�nih obveznosti  iz poslovanja (prispevki iz pla�). 
 
Obveznosti do dobaviteljev, ki jih izkazujemo v višini 6.616,07 � na dan 31.12.2010, imajo rok pla�ila po 
1.01.2011 in smo jih v roku poravnali. Do priprave zaklju�nega poro�ila imamo poravnane vse obveznosti iz 
tega naslova.  
 
Presežek prihodkov na odhodki v letu 2010 v višini 32,09 � pove�uje presežek prihodkov preteklih let 
(4.754,95 � ) kar skupaj znaša 4.787,04 �. 
 
 
 
4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO�ENIH UPORABNIKOV PO NA�ELU    
    DENARNEGA TOKA 
 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po na�elu denarnega toka pripravljamo dolo�eni prora�unski uporabniki 
skladno z enotnim kontnim na�rtom, ki je predpisan za državo in lokalne skupnosti. S tem izkazom , ki je 
priloga 3/A pravilnika o letnih poro�ilih, izkažemo vse vrste prihodkov in odhodkov,evidentirane v poslovnih 
knjigah od 1.01. do 31.12. 2010. Sestavna dela tega izkaza sta izkaz ra�una finan�nih terjatev in naložb 
dolo�enih uporabnikov (priloga 3/A-1) ter izkaz ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov (Priloga 3/A-2)  
 
Prihodkov je bilo za 786.761,72 � in za 790.288,48 � odhodkov. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po na�elu denarnega toka izkazuje presežek odhodkov nad prihodki za 
3.526,76 �. 
 
 

IV. ZAKLJU�NI DEL 
 
Poslovno in ra�unovodsko poro�ilo  za leto 2010 je sprejel Svet zavoda Glasbene šole Laško-Rade�e na 
svoji redni  seji dne 28. 02. 2011.  
 
Rade�e, 21. 02. 2011                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                               Ravnateljica  
Poro�ilo pripravili:                                                                                  Rosana Jakši� 
Rafaela Pintari�  
Rosana Jakši� 
 


