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I. UVOD 

Svet zavoda Glasbene šole Laško - Radeče je na 4. redni seji, 27. septembra 2011, sprejel Letni 

delovni načrt za šolsko leto 2011/2012. Ministrstvo za šolstvo nam je poslalo soglasje k sistemizaciji 

delovnih mest 3. novembra 2011. 

Pogodba o izvajanju financiranja dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja za leto 2011 je bila 

podpisana v Laškem 11. januarja 2011 in v Radečah 1. marca 2011. Pogodba o izvajanju financiranja 

dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja za leto 2012 je bila podpisana v Laškem 13. februarja 

2012 in v Radečah 6. februarja 2012. 

V šolskem letu 2011/2012 je bilo v Glasbeno šolo Laško - Radeče vpisanih 508 učencev, kar je 

pomenilo 21,14 oddelka. Povprečna ocena pri inštrumentalnem pouku je bila 4,59. Povprečna ocena 

pri vseh predmetih je bila 4,44.  

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, e-GŠ) je razvidno, da so strokovni delavci 

svojo učno obveznost 99,99 % realizirali. 

Strokovni delavci so redno sodelovali s starši na govorilnih urah ter ob oddelčnih, internih in drugih 

nastopih. 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 2011/2012, opravila je hospitacije z 

razgovori z učitelji, hospitirala v okviru oddelčnih nastopov (27) in sodelovala s starši na sestankih 

Sveta staršev, v Svetu zavoda ter s strokovnimi aktivi. 

Na podlagi Pogodb o izvajanju financiranja dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja za leto 

2011 in 2012 je Občina Laško krila stroške nadstandardnega programa citre (osem učencev). Nakup 

inštrumentov in vzdrževanje opreme je bilo realizirano iz sredstev amortizacij obeh ustanoviteljic in iz 

lastnih sredstev. V Radečah je bilo vpisanih osem učenk petja in štirje učenci diatonične harmonike za 

katere je Občina Radeče namenila sredstva iz nadstandardnega programa v letu 2011 in 2012. Planirali 

in realizirali smo nakup večjega števila notne literature, tudi za različne komorne skupine in orkestre.  

V prihodnje želimo pridobiti delež knjižničarja, sistemiziranega s strani ministrstva in tako urediti vso 

literaturo. 

Ravnateljica v poslovnem letu 2012 ni pridobila sredstev iz naslova donacij. 

Našo dejavnost smo predstavili na nastopih, koncertih, ki smo jih planirali v Letnem delovnem načrtu 

ter sodelovali na različnih prireditvah v obeh občinah (145 nastopov, sodelovanj, organizacij 

koncertov za učence, delavnic…). 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 
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sodelovanju. Šola v sodelovanju s kulturnimi in drugimi zavodi izvaja programe, ki predstavljajo 

obogatitev učnih vsebin s katerimi vzgaja in ozavešča učence o pomenu kulturnega povezovanja. Še 

posebej pa smo bili veseli uspehov učencev, ki so se udeležili 15. regijskega (7 učencev), 41. 

državnega tekmovanja mladih glasbenikov (5 učencev) in mednarodnih tekmovanj (31 učencev). 

Ravnateljica je bila članica Sveta regijskega tekmovanja celjskega in koroškega območja. Godalni, 

pihalni in drugi šolski orkestri so redno nastopali na javnih prireditvah v kraju, učenci plesa in učenci 

harmonikarskega orkestra 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 v Radečah, prejelo ga je deset (10) učencev.  

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 so z 31.8.2012 zaključili Mihaela Komočar, Anja Burnik, Marjanca Ocvirk in 

Antonija Germ vsi s pogodbami za določen čas. 

Na podlagi dogovorov z Občino Laško smo se v nove prostore glasbene šole, Valvasorjev trg 2, Laško 

selili 21. 12. 2012, s poukom pa smo začeli 2. 1. 2013 (selitev je bila prvotno načrtovana za 1. 9. 

2012). 

Šolsko leto je zaznamovala tudi splošna stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 23. 4. 2012. 

S skupnim delom in zastavljenimi cilji smo uspešno zaključili šol. leto 2011/12, zato naj se za 

prizadevno delo in korektno sodelovanje zahvalim sodelavcem, 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. STATISTIČNI PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

V šol. letu 2011/2012 je bilo v glasbeno šolo vpisanih 508 učencev, sistemiziranih je bilo 21,14 

oddelkov. Poleg programa Glasba smo vpisovali tudi v programe: Glasbena pripravnica, Predšolska 

glasbena vzgoja in Plesna pripravnica ter Ples. Omenjeni programi so namenjeni vpisu otrok od pet let 

dalje. 

Za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico je bilo sistemizirano 0,19 oddelka, kar je 49 

učencev. 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 obiskovalo 42 učencev, v Radečah pa 15 

učencev. Sodobni ples v Laškem je obiskovalo 65 učencev in v Radečah 24 učencev. 

K inštrumentalnem pouku se je vpisalo 313 učencev (19,57 oddelkov), ki so šolanje uspešno 

zaključili. 

Povprečna ocena pri inštrumentalnem pouku je bila 4,59. Popravnih izpitov ni bilo. 
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III. VPIS RADEČE, LAŠKO, RIMSKE TOPLICE 2011/2012 

III.I Redni inštrumentalni pouk 

Inštrument VPIS učencev ZAKLJUČILI učenci 

KLAVIR 59 58 

VIOLINA 26 26 

VIOLA 3 3 

VIOLONČELO 16 16 

KLJUNASTA FLAVTA 20 20 

FLAVTA 34 34 

KLARINET 22 22 

SAKSOFON 16 16 

ROG 2 2 

TROBENTA 21 21 

POZAVNA 4 4 

TUBA 1 1 

DKT 1 1 

TOLKALA 10 10 

KITARA 37 37 

HARMONIKA 25 25 

DIATONIČNA HARMONIKA 10 10 

KONTRABAS 3 3 

PETJE 2 2 

CITRE 1 1 

SKUPAJ 313 312 
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III.II Nadstandardni pouk 

Inštrument VPIS učencev ZAKLJUČILI učenci 

CITRE  7 7 

PETJE 3 3 

PETJE MLAJŠI 5 5 

DIATONIČNA HARMONIKA 4 4 

SKUPAJ 19 19 
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IV. UČITELJSKI ZBOR IN STROKOVNI AKTIVI 

IV.I Strokovne aktive so sestavljali 

KLAVIR                 -Dejan Jakšič (vodja), Nina Mole, Brigita Mlakar,  

  Marjanca Ocvirk, Mojca Lukmar, 

KITARA                -Matjaž Piavec (vodja), Maja Dobrotinšek,  

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

      Dušanka Istenič, Anja Burnik, Klavdija Feguš, Andreja  

      Ravnikar – nadomeščanje) 

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

Lucija Kovačič, Erian Karlović, Branimir Vulić, Sebastjan  

Podlesnik, 

SAKSOFON in KLARINET -Neva Marn (vodja), Primož Razboršek, Gašper Salobir,  

Vilko Kroflič, Anja Kožuh, Bojan Sumrak 

HARMONIKA       -Magdalena Akerman (vodja), Boris Razboršek, Dejan Kušer,  

 Izidor Kokovnik, 

TROBILA               -Marko Razboršek (vodja), Boštjan Župevc, David Kajič, 

TOLKALA             -Sebastjan Snoj(vodja), Dejan Tabor, 

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

PLES, PLP              -Špela Medved (vodja),Barbara Kanc, 

PETJE           - Mihaela Komočar (vodja). 

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

65/09, 40/12, 57/12). Njihovo delo in realizacijo planov je spremljala ravnateljica in koordinirala 

mnenja in pobude 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 
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IV.III Napredovanja strokovnih delavcev: 

Skladno z določili interventne zakonodaje so bili vsi zaposleni ocenjeni. Na podlagi določil Uredbe o 

napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede so po treh letih napredovali: Erian Karlović, Neva 

Marn Hafner, Nina Mole, Matjaž Piavec, Primož Razboršek, Marko Razboršek in Sebastjan Snoj. 

Odločbe z določili o napredovanje v nazive s 1. 12. 2011 smo v letu 2012 prejeli za Nevo Marn 

Hafner in Marka Razborška.  

Obe napredovanji nista imela finančnega učinka, kot to določa področna interventna zakonodaja. 
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V. INTERNI, ODDELČNI NASTOPI, KONCERTI TER 

SODELOVANJA 

V šol. letu 2011/2012 smo organizirali oz. sodelovali na 145 nastopih, različnih vsebin in ob različnih 

priložnostih in organizirali koncerte ter delavnice za naše učence. V skladu s planiranimi nastopi v 

Letnem delovnem načrtu smo po šolskem koledarju realizirali vse nastope. Programski listi so 

shranjeni v elektronski in papirni obliki, kot arhivsko gradivo.  

V.I.I Sodelovanje na državnem nivoju 

DRŽAVNA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN » PIKA MIGA« v Velenju  

je bila 23. in 24. 9. 2011. Sodelovale so učenke plesa enote Laško, učiteljici Špela Medved in Barbara 

Kanc. 

FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH ŽIVA 2011 je bil od 24. do 26. 11. 2011 v 

Ljubljani. Sodelovala je učenka enote Laško pod mentorstvom Barbare Kanc. 

10. REVIJA GODALNIH ORKESTROV SLOVENIJE je bila v Radovljici 20. in 21. 4. 2012. 

Sodelovali so godalni orkestri glasbenih šol: Brežice, Jesenice, Logatec, Kranj, Koper, Grosuplje, 

Tartini, Postojna, Cerknica, Ajdovščina, Celje, Murska Sobota, Trbovlje, Nazarje, Radovljica, 

Velenje, Ljubljana Moste-Polje, Škofja Loka, Franca Šturma Ljubljana, Žalec, Trebnje, Krško in 

Laško – Radeče, dirigentka Maja Glavač. 

4. REVIJA PIHALNIH ORKESTROV SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL je bila 13. in 14. 4. 

2012 na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Sodelovali so pihalni orkestri glasbenih šol: 

Cerknica, Celje, Domžale, Sevnica, Velenje, Radovljica, Brežice, KGBL, Gornja Radgona, Ljubljana 

Moste-Polje, Ljutomer, Murska Sobota, Žalec, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi, Trbovlje, 

Črnomelj, Ajdovščina, Ljubljana Vič-Rudnik, Lendava, Idrija, Sežana, Franca Šturma Ljubljana, 

Trebnje in Laško – Radeče, enota Laško, dirigent Marko Razboršek. 

V.I.II Sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami 

GOSTOVANJE UČENCEV KLAVIRJA NA GLASBENI ŠOLI SEŽANA  se je odvijalo 27. 1. 

2012. Sodelovalo je osem učencev klavirskega oddelka in učitelji klavirja Nina Mole, Brigita Mlakar, 

Mojca Lukmar, Marjanca Ocvirk in Dejan Jakšič. 

28. OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN »ZAVRTIMO SE« je bilo v Laškem 12. 4. 

2012. Sodelovali učenci plesnega oddelka iz Laškega in iz Radeč, učiteljici Špela Medved in Barbara 

Kanc. 
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REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN »V PLESNEM VRTINCU« je bila v Žalcu 17. 5. 2012. 

Sodelovale so učenci plesnega oddelka iz Laškega in iz Radeč, učiteljici Špela Medved in Barbara 

Kanc. 

37. INSTRUMENTALNA REVIJA ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL je bila 20. 4. 2012 na Gradu 

Bogenšperk. Sodelovali so učenci solisti in komorni sestavi glasbenih šol Litija-Šmartno, Zagorje, 

Trbovlje, Hrastnik in Laško – Radeče. Učence so pripravili učitelji Dejan Tabor, Maja Glavač in 

Primož Razboršek. 

Z glasbenimi šolami Zasavja smo pred regijskim tekmovanjem pripravili nastope v različnih krajih na 

katerih so igrali učenci - tekmovalci. 

V.I.III Recitali 

Glasbena šola je organizirala naslednje nastope vabljenih glasbenikov:  

Koncert Tanje Sonc, violina v sklopu glasbene delavnice za učence godal, 28. 1. 2012, Dom 

kulture Radeče 

Koncert bivših učencev, 12. 5. 2012, Dom kulture Radeče 

Preddiplomski recital Davida Kajiča, pozavna,  in Anje Kožuh, saksofon, 18. 6. 2012, Dom 

kulture Radeče. 

 

V.I.IV Glasbene delavnice za učence glasbene šole 

Aktiv učiteljev klavirja je pripravil GLASBENO DELAVNICO ZA UČENCE KLAVIRJA z 

gostujočo prof. Suzano Zorko, 4. 2. 2012, v Radečah. 

Aktiv učiteljev godal je pripravil GLASBENO DELAVNICO ZA UČENCE GODAL z gostjo 

Tanjo Sonc, 28. 1. 2012 v Radečah. 
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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), med 9. in 19. 2. 2012 razpisala 15. regijsko tekmovanje za 

naslednje regije: Ljubljana, okolica Ljubljane z Zasavjem, Štajerska in Prekmurje, Celjska in 

Koroška, Dolenjska, Gorenjska, Primorska.  

Glasbeno šolo Laško - Radeče je na 15. regijskem tekmovanju celjskega in koroškega območja 16. in 

17. februarja 2012, ki vključuje 12 glasbenih šol, predstavljalo 7 učencev, in sicer 5 učencev enote 

Laško in 2 učenca enote Radeče. Dosegli so naslednje uspehe: 

disciplina kategorija  

učitelj,          

korepetitor prijavljeni učenci  dosežki 

viola 1. c 

mag. Kristian 

Kolman,  

Marjanca Ocvirk 1 zlato priznanje 

citre 1. a 

Janja Brlec 

 1 zlato priznanje 

citre 1. c 

Janja Brlec 

 1 zlato priznanje 

violina 1. a 

Maja Glavač, 

Dejan Jakšič 1 zlato priznanje 

violina 1. c 

Maja Glavač,  

Dejan Jakšič 1 zlato priznanje 

violončelo 1. a 

Erian Karlović, 

Nina Mole 1 srebrno priznanje 

kitara 1. b 

Matjaž Piavec 

 1 srebrno priznanje 

 

 

Dobitniki zlatih priznaj regijskih tekmovanj so se 17. in 18. marca 2012 udeležili 41. tekmovanja 

mladih glasbenikov RS, kjer so dosegli naslednje rezultate:  

disciplina kategorija  

učitelj,          

korepetitor prijavljeni učenci  dosežki 

citre 1. a 

Janja Brlec 

 1 

zlata plaketa,  

1. mesto 

violina 1. a 

Maja Glavač 

Dejan Jakšič 1 srebrna plaketa 

violina 1. c 

Maja Glavač,  

Dejan Jakšič 1 bronasta plaketa 
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viola 1. c 

mag. Kristian 

Kolman,  

Marjanca Ocvirk 1 bronasta plaketa 

citre 1. c 

Janja Brlec 

 1 bronasta plaketa 

 

Udeležili smo se različnih mednarodnih in drugih tekmovanj: 

tekmovanje  inštrument 

učitelj,          

korepetitor prijavljeni učenci   dosežki 

9. mednarodno 

tekmovanje 

klarinetistov v Carlinu 

(IT) klarinet 

Primož Razboršek,  

Dejan Jakšič 1 2. nagrada 

1. mednarodno 

tekmovanje pihalcev 

Emona v Ljubljani saksofon  

mag. Neva Marn 

Hafner,  

Nina Mole 1 

uvrstitev v 

polfinale 

festival plesne 

ustvarjalnosti mladih  

Živa 2011 v Ljubljani sodobni ples 

Barbara Kanc  

 1 

izbor šteje kot 

zlata plaketa 

7. mednarodno 

tekmovanje Ars nova 

v Trstu violina 

Maja Glavač, 

Dejan Jakšič 1 3. nagrada 

9. mednarodno 

tekmovanje Davorin 

Jenko v Beogradu  klavir 

Nina Mole 

 3 

2. nagrada 

3. nagrada  

pohvala  

9. mednarodno 

tekmovanje Davorin 

Jenko v Beogradu  klavir 

Dejan Jakšič 

 1 1. nagrada 

9. mednarodno 

tekmovanje Davorin 

Jenko v Beogradu  trobenta 

Marko Razboršek,  

Dejan Jakšič 2 

1. nagrada,  

2. nagrada  

9. mednarodno 

tekmovanje Davorin 

Jenko v Beogradu  trobenta 

Boštjan Župevc, 

Nina Mole 1 2. nagrada 

9. mednarodno 

tekmovanje Davorin 

Jenko v Beogradu klarinet 

Primož Razboršek, 

Dejan Jakšič 3 

1. nagrada-laureat, 

1. nagrada, 3. 

mesto (dva 

učenca) 

9. mednarodno 

tekmovanje Davorin 

Jenko v Beogradu saksofon 

mag. Neva Marn 

Hafner, 

Nina Mole 4 

1. nagrada-laureat, 

2. nagrada (trije 

učenci) 

5. mednarodno 

tekmovanje citrarjev v 

Münchnu  citre 

Janja Brlec 

 2 

1. nagrada,  

pohvala za 

udeležbo 

Mednarodno 

tekmovanje Svirel v 

Štanjelu pozavna  

David Kajič, 

Brigita Mlakar 1 zlato priznanje 
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8. mednarodno 

srečanje 

harmonikarjev v 

Beltincih harmonika  Izidor Kokovnik 1 2. nagrada 

8. mednarodno 

srečanje 

harmonikarjev v 

Beltincih diatonična harmonika  Boris Razboršek 2 

2. nagrada, 2. 

mesto, 

2. nagrada 

20. tekmovanje mladih 

plesnih ustvarjalcev 

Opus 1, Plesna 

miniatura 2012 plesne miniature Špela Medved  3 pohvale 

20. tekmovanje mladih 

plesnih ustvarjalcev 

Opus 1, Plesna 

miniatura 2012 plesne miniature Barbara Kanc 2 dua pohvale 

 

VI.II Nadaljevanje glasbenega šolanja  

Sprejemni preizkus je opravilo pet učencev:  

učitelj  predmet št. učencev srednja šola  

Marjanca Ocvirk klavir 1 SGŠ Celje 

Marko Razboršek trobenta 1 SGŠ Celje 

Primož Razboršek klarinet 1 SGŠ Celje 

Maja Glavač violina 1 KGB Ljubljana 

mag. Neva Marn Hafner saksofon 1 KGB Ljubljana 

 

VI.III Dobitniki priznanja »ZLATA NOTA« 

Priznanje »Zlata nota« je prejelo deset učencev, pet učencev iz Radeč in pet učencev iz Laškega:  

predmet  učitelj št. učencev 

klarinet Primož Razboršek 1 

flavta Alenka Šon 1 

flavta Antonija Germ 1 

violina Maja Glavač 2 

trobenta Marko Razboršek 1 

klavir Marjanca Ocvirk 1 

kitara Maja Dobrotinšek 1 

saksofon Anja Kožuh 1 

klavir Nina Mole 1 
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VII. SODELOVANJE S STARŠI , ORGANI ZAVODA IN 

USTANOVITELJICAMA 

VII.I Sodelovanje s starši 

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

uspeha učencev v preteklem šolskem letu in samoevalvacijskim poročilom » Glasbena knjižica, 

oglasna tabla, obveščanje in spletni mediji kot vir obveščanja med šolo, starši in učenci«. Starši so 

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

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 dva oddelčna nastopa s predstavitvijo dela 

in govorilnimi urami za starše. V dogovoru z učiteljem je priporočljivo, da starši obiskujejo 

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

razvoj. 

Učiteljica glasbenih pripravnic v Radečah in Laškem Martina Jovič je intenzivno sodelovala s starši ob 

koncu šolskega leta, ko so se učenci odločali za vpis k inštrumentalnemu pouku. Martina Jovič je 

pripravila tudi odprte učne ure za starše, s predstavitvijo metod dela v GP, Rosana Jakšič pa odprto 

učno uro za starše učencev PGV. 

Učitelji so svetovali staršem pri nadaljnjem glasbenem izobraževanju učencev po končani glasbeni 

šoli, jih tudi spremljali pri opravljanju sprejemnih preizkusov. 

 

VII.II Sodelovanje s svetom staršev  

Na roditeljskih sestankih so bili v svet staršev izvoljeni naslednji predstavniki staršev: Urška 

Kumberger, Dragica Ulaga, Alenka Lokovšek, Andreja Simončič, Matjaž Suša, Damjan Knez, Renata 

Stupan, Branko Čibej, Nataša Padežnik, Sašo Rak, Jacinta Doberšek Mlakar, Tanja Korimšek Starina, 

Roman Martinčič, Borut Podlesnik, Karmen Jelenski, Andreja Mitič Štirn, Tanja Žibret, Jernej Rantah 

in Helena Kink. Na treh sestankih sveta staršev so starši podali predloge k oblikovanju LDN in 

spremljali uresničevanje sprejetih sklepov ter izvolili predstavnike sveta staršev v svet zavoda. 

Ravnateljica je bila prisotna na vseh sejah. Zapisniki dela Sveta staršev se hranijo v arhivu šole. 
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VII.III  Sodelovanje s svetom zavoda 

Svet zavoda v sestavi petih predstavnikov zaposlenih, treh predstavnikov Sveta staršev in treh 

predstavnikov občin ustanoviteljic: Neva Marn Hafner, Brigita Mlakar, Kristian Kolman, Antonija 

Germ in Frančiška Skubic, Jacinta Doberšek Mlakar, Luka Hostnik in Renata Stupan, Marjeta Ocvirk 

in Dimitrij Gril in Dejan Počivalšek se je sestalo na petih rednih sejah in dveh korespondenčnih sejah. 

Zaradi prenehanja statusa učenke je bila namesto Luke Hostnika v januarju 2012 v svet zavoda 

imenovana Nataša Padežnik. Zapisniki dela Sveta zavoda se hranijo v arhivu šole. Ravnateljica je bila 

prisotna na vseh sejah Sveta zavoda. Spremljala je njihovo delo ter jim nudila strokovno in tehnično 

pomoč.  

VII.IV Sodelovanje z ustanoviteljicama 

Ravnateljica je sodelovala z obema ustanoviteljicama v pravočasnosti posredovanja gradiv in 

realiziranju naročil, prisotna je bila na sestankih kolegija direktorjev javnih zavodov in javnega 

podjetja, ki jih sklicuje direktorica občinske uprave Radeče, Brigita Stopar in na nekaterih sejah 

občinskih svetov v Laškem in Radečah, 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. 

V Laškem je bilo v preteklem letu sodelovanje z oddelkom za družbene dejavnosti še intenzivnejše 

zaradi napovedane selitve v nove prostore. 

VII.V  Publikacija, spletna stran in drugo 

Publikacija za šolsko leto 2011/2012 je pripravil pomočnik ravnateljice Boris Razboršek 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 obnovljene 

spletne strani www.gsradece.si. 

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

razstavni pano v središču Radeč in tako seznanjamo občane z našimi dogodki. V Laškem prav tako 

objavljamo v panoju, lociranem v glavnem križišču. 

 

 

http://www.gsradece.si/
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VIII. NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE DELAVCEV 

IN DRUGO 

- Predstavitev klavirske začetnice II. zvezek, klavirska delavnica, GŠ Trbovlje, udeležba Dejan 

Jakšič, Nina Mole, Mojca Lukmar, Marjanca Ocvirk, Brigita Mlakar 

- Seminar za bas klarinet s Paolom de Gasparijem, GŠ Krško, udeležba Primož Razboršek 

- Seminar za flavto z Juliette Hurel, GŠ Domžale, udeležba Antonija Germ 

- Seminar HB System poučevanja, GŠ Koper, Alenka Šon, Martina Jovič, Rosana Jakšič 

- Klavirski dnevi EPTA, GŠ Murska Sobota, udeležba Dejan Jakšič 

- Seminar klasične kitare, GŠ Krško, udeležba Maja Dobrotinšek 

- Seminar za učitelje violine in viole, Glasbeni atelje Tartini, udeležba Maja Glavač 

- Seminar za zaključni račun, Ravnateljski servis, udeležba Rafaela Pintarič 

- Seminar za pianiste, KGB Ljubljana, udeležba Dejan Jakšič 

- Usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom, Zgodovinski arhiv Celje, udeležba 

Frančiška Skubic 

- Seminar za klarinet, GŠ Domžale, udeležba Primož Razboršek 

- Seminar za harmoniko, GŠ Jesenice, udeležba Izidor Kokovnik 

- 9. festival flavtistov Slovenije, Zagorje, udeležba Antonija Germ 

- Seminar za pianiste, GŠ Žalec, udeležba Nina Mole 

- Seminar za aplikacijo KPIS, MIZKŠ, udeležba Frančiška Skubic 

- Kongres učiteljev godal ESTA, Bled, udeležba Maja Glavač 

- Seminar za ples Plesni izzivi, GŠ Murska Sobota, udeležba Špela Medved in Barbara Kanc 

- Konferenca plesne pedagogike, Velenje, udeležba Špela Medved in Barbara Kanc 

- na delavnice v sklopu Učenje učenja, GŠ Laško – Radeče, so se prijavili: Neva Marn Hafner, 

Marko Razboršek, Špela Medved, Magdalena Akerman, Primož Razboršek, Janja Brlec, 

Maja Dobrotinšek, Izidor Kokovnik, Matjaž Piavec, Marjanca Ocvirk, Maja Glavač 

- izpit iz prve pomoči na delovnem mestu, Rdeči križ Slovenije, Rosana Jakšič in Nina Mole 

(velja 5 let) 

 

Študijskih skupin sta se udeležili: 

- za citre v Ljubljani, Janja Brlec 

- za knjižnice na Jesenicah in v Celju, Martina Jovič 

 

Ravnateljica Rosana Jakšič načrtuje tudi svoj poslovni razvoj in tako se je udeležila:  

- kolegiji direktorjev JZ v Občini Radeče 

- aktivi ravnateljev celjskega in koroškega območja  

- aktivi ravnateljic zasavskih glasbenih šol  

- 20. strokovno srečanje ravnateljev OŠ in GŠ v Portorožu 

- srečanja in Skupščina zveze slovenskih glasbenih šol v Ormožu in Cerknici 
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Ravnateljica glede na število oddelkov nima učne obveznosti. Zaradi interesa strokovnega razvoja pa 

poučuje v okviru povečanega obsega dela. 

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. 

V okviru letnih razgovorov ravnateljica načrtno vzpodbuja zaposlene k udeležbi strokovnih 

spopolnjevanj in tako planira razvoj kadrov. Učinkovitost planiranja kadrov je rezultat dela šole, ki se 

odraža v številnih dejavnostih in njene odprte naravnanosti do okolja. 

 

VIII.I Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2011/2012 - Spremljanje učiteljevega dela 

Vodje strokovnih aktivov in ravnateljica so se  v avgustu 2012 odločili, da bo tema 

samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2011/12 »Spremljanje učiteljevega dela«, pri tem pa so 

izpostavili pomembne elemente in sicer: vzgojno poslanstvo, pedagoško poslanstvo, profesionalni 

razvoj, komunikacija, strokovne kompetence in interdisciplinarne sposobnosti. Učitelj ni odgovoren 

samo za strokovnost, temveč so pomembne tudi njegove osebnostne lastnosti ter komunikacija, tako z 

učenci in starši kot s sodelavci in zunanjim okoljem. Oblikovali so interni vprašalnik in 

samoocenjevalno lestvico, ki so ju izpolnili in oddali vsi učitelji. 

Zakonska podlaga nalaga ravnatelju spremljanje in ocenjevanje učiteljevega dela po različnih 

kriterijih. Predlog kompetenc so izbrali glede na to, kaj pričakujejo od učitelja. Rezultate poročila so 

obravnavali na pedagoškem sestanku 18. 2. 2013. V razgovoru so iskali pozitivne smernice razvoja 

vzgojno izobraževalnega dela in poudarili, da se ,poleg pedagoškega dela, soočajo z odgovornostjo, 

sprejemanjem raznolikosti, prilagajanjem ter predanostjo skupnemu cilju, kar so temeljne človeške 

vrednote, ki omogočajo kakovostno delo šole tudi v bodoče. 

 



Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela za šol. leto 2011/2012   Stran 20 

IX. DELO UČITELJSKEGA ZBORA IN STROKOVNIH AKTIVOV  

Učiteljski zbor se je sestal z ravnateljico na šestih 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 šole. 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 pomočnika ravnateljice Borisa Razborška 

Pomočnik ravnateljice Boris Razboršek je zelo uspešno sodeloval z ravnateljico pri oblikovanju 

letnega delovnega načrta, skrbel je za redno izvajanje opredeljenih nalog za zaposlene iz področja 

varovanja zdravja pri delu in požarne varnosti, pripravil je publikacijo, usklajeval dokumentacijo in 

opravljal naloge, ki so bile vezane na vzgojno izobraževalno delo v enoti Laško, vodil je organizacijo 

nastopov, koncertov, posredoval je različnih informacije učiteljem, itd. Z Občino Laško je, skupaj z 

ravnateljico, sodeloval pri prostorski ureditvi in nakupu opreme za novo šolo ter koordiniral selitev. 

IX.II Spremljanje in razvoj zaposlenih (hospitacije) 

Ravnateljica je opravila hospitacije v razredu in v okviru oddelčnih nastopov (27) ter opravila 

razgovore z učitelji. Hospitacije izvaja načrtno, strokovni delavci so seznanjeni z vsebino hospitacij. 

V dnevnike ravnateljica zapiše opažanja, urejenost dokumentacije in predlaga izboljšave vzgojno 

izobraževalnega dela. Konkretne izboljšave ravnateljica dokazuje v zapisu letnega razgovora z 

zaposlenim. Dokumentacija o realiziranih hospitacijah se nahaja v osebnih mapah strokovnih 

delavcev. Opravila je tudi letne razgovore z vsemi delavci, ki so zaposleni šest mesecev in več. 

Veliko pozornosti namenja vsakodnevnim individualnim razgovorom s katerimi se rešujejo sprotni 

problemi. Sklicuje sestanke z vodji strokovnih aktivov in jim posreduje naročila. 
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X. NAKUP INŠTRUMENTOV IN OPREME 

X.I Nakupi iz sredstev amortizacije Občine Radeče v obdobju 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 in 

iz sredstev prispevka staršev za materialne stroške 

X.I.I Inštrumenti 

- saksofon YSS Yamaha sopran 

- dva ksilofona Vancore 3,5 oktav F1-C5 

- dve kitari ¾ 

- harmonika E-soprani 72 basna  

 

X.I.II Drugo 

- računalnik PCX 

- zunanji trdi disk 1TB 

- multifunkcijska naprava Konica Minolta Bizhub 20 

- sesalec Miele 

- omara garderobna dvojna za ples 

- garderobna klop z obešalno steno za ples 

- pisarniška oprema za računovodstvo 

- program za vodenje osnovnih sredstev (kodni sistem) 

- UMTS aparat (mobilni) za ravnateljico 

 

X.II Nakup iz sredstev amortizacije Občine Laško v obdobju 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 in iz 

sredstev prispevka staršev za materialne stroške 

X.II.I Inštrumenti 

- otroški bobni GIG PIG 

- violina 1/8 

- bariton EP 603 
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- kitara ¾ 

- violončelo ½ 

- koncertni klavir Yamaha 

 

X.II.II Drugo 

- citrarska mizica in višinski podstavek 

- sedem mikro stolpov Samsung 

- digitalni snemalnik z zvočniki za dvorano šole 

- dva predvajalnika Uniterm z zvočniki 

- projektor Optima 

- projekcijsko platno 

- 40 stolov za orkestrsko dvorano (oranžni) 

 

Vsa osnovna sredstva in oprema se vodi ločeno po enotah v Radečah in Laškem. 

Pri nakupu inštrumentov je ravnateljica upoštevala predloge aktivov, ki so se tekom leta odločili, da 

nekaterih inštrumentov, ki so bili planirani v LDN, ne potrebujejo oz. so se odločili, glede na potrebe 

pri učencih, za nakup drugih. 

 

V Laškem in Radečah smo kupili večjo količino notnega materiala za posamezne inštrumente in 

različne skupine. V prihodnjem letu bi radi zaposlili knjižničarja v deležu, za katerega je pogoj 

normativno število knjižnih enot glede na sistemizirane oddelke. Realizacija omenjenega knjižničarja 

bi pripomogla k večji urejenosti in preglednosti notne in ostale literature, hkrati pa bi omogočila tudi 

izposojo literature učencem. Nakupili pa smo tudi drugo strokovno literaturo ter tako sledili novostim 

na tržišču. Gospa Dominika Pečnik iz Radeč je šoli podarila veliko količino notne literature, ki smo jo 

z veseljem sprejeli saj je obogatila zbirko notne literature (370 enot).  

Uglasitve klavirjev izvedemo po potrebi do dvakrat letno, opravljeni pa so tudi servisi posameznih 

inštrumentov. 
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XI. DODATEK – DOSEŽENI CILJI DO 31. 12. 2012 

 

Na pedagoški konferenci 28. avgusta 2012 smo sprejeli osnutek LDN za šol.l. 2012/2013, ki ga je 

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

seji, 26. septembra 2012; Ministrstvo za šolstvo nam je soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šol.l. 

2012/2013 poslalo 18. januarja 2013, sistemiziranih je 21,12 oddelka. Do konca leta 2012 smo v 

skladu z LDN realizirali vse predvidene dejavnosti.  

 

XI.I Podatki o učencih za šol. leto 2012/2013  

ENOTA                                      

PROGRAMI RADEČE LAŠKO SKUPAJ 

INDIVIDUALNI POUK 128 188 316 

PREDŠOLSKA GLASBENA 

VZGOJA 9 0 9 

GLASBENA PRIPRAVNICA  12 12 24 

PLESNA PRIPRAVNICA  17 31 48 

SODOBNI PLES 18 66 84 

SKUPAJ MŠŠ 184 297 481 

NADSTANDARD 5 8 13 

SKUPAJ   189 305 494 
 

 

 

 

NADSTANDARDNI POUK RADEČE LAŠKO SKUPAJ 

CITRE   8 8 

DIATONIČNA HARMONIKA (skupinski pouk) 5   5 

SKUPAJ  5 8 13 
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XI.II Ostalo 

Zaradi prenehanja pogodbe o delu je z 31. 8. 2012 je potekel mandat članici Sveta zavoda Antoniji 

Germ. Izvedene so bile nadomestne volitve, za novo članico je bila izvoljena Nina Mole. 

Svet zavoda je potrdil spremembo načina plačevanja prispevka staršev za materialne stroške iz 10 na 9 

obrokov, višina prispevka staršev za materialne stroške se na letni ravni ni spremenila. 

Občina Laško je z obnovo stavbe za Valvasorjevem trgu 2 omogočila selitev naslednjih inštrumentov 

in oddelkov: klavir, harmonika, godala, tolkala, ples, nauk o glasbi, orkestri. V novo opremo je vložila 

23.642,42 evrov. Ostalo opremo pa smo nabavili iz sredstev amortizacije in dodatnih sredstev Občine 

Laško. Na podlagi pridobljene potrjene Sistemizacije delovnih mest za šol. leto 2012/2013 in 

pridobljenih potrebnih soglasij smo povečali delež zaposlitve čistilke v enoti Laško zaradi selitve v 

nove prostore. 

Prijavili smo se na razpis Šole za ravnatelje za pregled notranjih aktov zavoda, ki je bil opravljen 16. 

11. 2012 s strani pravne službe. Ugotovili so, da je stanje urejenosti na visokem nivoju, podali pa so 

nekaj predlogov za izboljšanje in večjo preglednost aktov ter za razveljavitev nekaterih aktov. 

Z 11. 12. 2012 je ravnateljica začela nov mandat ravnateljevanja za dobo petih let. 

 

 

   Ravnateljica, 

   Rosana Jakšič 
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POSLOVNO POROČILO  

javnega zavoda  GLASBENA ŠOLA LAŠKO - RADE ČE 
za leto 2012  

 

I. Splošni del 
 

GLASBENA ŠOLA LAŠKO - RADEČE  
ŠOLSKA POT 5 
1433 RADEČE 
TELEFON: 03 56 88 138 
MATIČNA ŠTEVILKA: 1193694000 
DAVČNA ŠTEVILKA: 80508642 
ELEKTRONSKI NASLOV: gs.lasko-radece@guest.arnes.si  
ELEKTRONSKI NASLOV ENOTE LAŠKO: gs.lasko-radece@gmail.com  
SPLETNA STAN: www.gsradece.si. 
 
 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče (Ur. list. 65/ 2010) se spremeni ime šole, 
spremeni se tudi število enot šole. Sedaj imamo enoto Radeče in enoto Laško z dislociranim oddelkom v 
Rimskih Toplicah (Odlok je stopil v veljavo 27. 08. 2010). 
 
Dejavnost: 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti. 
 

Razvoj zavoda:  
- Glasbena šola Laško- Radeče je pravni naslednik Glasbene šole Radeče, ki je pravni naslednik prejšnje 

VIO Laško TOZD GŠ Radeče od decembra 1998. 
 
Iz Ministrstva za šolstvo in šport smo dne 22. 6. 2009 prejeli odločbo o vpisu Glasbene šole Radeče v 
razvid, da zavod izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih programov na področju osnovnega 
glasbenega izobraževanja. Spremembo podatkov smo na podlagi Odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola 
Laško - Radeče vložili v razvid dne 30. 8. 2010, vendar do danes nismo prejeli odgovora. 
 
V začetku leta 2012 se je Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) preimenovalo v Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: MIZKŠ). 
 
V letu 2012 smo imeli tudi razpis za ravnatelja glasbene šole. Mandat nadaljuje prejšnja ravnateljica Rosana 
Jakšič. Imenovanje ravnateljice je sprejel Svet zavoda dne 12. 6. 2012. 
 
Odgovorni osebi: 
- ravnateljica Rosana Jakšič, nov mandat od 11. 12. 2012 do 10. 12. 2017 
- Boris Razboršek, pomočnik ravnateljice od 1. 9. 2010 dalje  
 

 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi JZ Glasbene šole Laško-Radeče je sestava Sveta zavoda, ki je bil 
konstituiran 11. 1. 2011 sledeči: 
 
- predsednica Neva Marn Hafner (članica enote Radeče), 
- namestnica predsednice Brigita Mlakar (članica enote Laško), 
- članici enote Radeče: Antonija Germ in Frančiška Skubic, 
- član enote Laško: Kristian Kolman, 
- za svet staršev v Radečah: Jacinta Doberšek Mlakar, 
- za svet staršev v Laškem: Renata Stupan in Luka Hostnik 
- predstavnik Občine Radeče: Dejan Počivalšek, 
- predstavnika Občine Laško: Marjeta Ocvirk in Dimitrij Gril. 

 
Zaradi prenehanja statusa učenke je bila namesto Luke Hostnika v januarju 2012 v svet zavoda imenovana 
Nataša Padežnik. V mesecu avgustu 2012 pa je zaradi prenehanja zaposlitve Antonije Germ bila na 
nadomestnih volitvah izvoljena v Svet zavoda Nina Mole. 
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Sodelovanje z okoljem 
- Občina Radeče in Občina Laško (financiranje, investicijsko vzdrževanje, kulturni dogodki) 
- KTRC Radeče (sodelovanje učencev ob praznikih in prireditvah v kraju), 
- OŠ Marjana Nemca Radeče in enota Vrtec (nastopi), 
- OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in Vrtec Laško (nastopi), 
- Kulturni center Laško (nastopi, koriščenje prostorov),  
- Thermana d.d. Laško (nastopi), 
- Knjižnica Laško, Knjižnica Laško - Enota Radeče (nastopi), 
- VDC, DPM Radeče, KS Jagnjenica, Hortikulturno društvo, Društvo invalidov Radeče, Društvo ljubiteljev 

likovne umetnosti Radeče, JSKD Laško, ZŠAM Radeče, KS Zidani Most, Dom starejših Zdravilišča 
Laško, 

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

orkestrov, glasbene delavnice in recitali). 
 

V šol. letu 2011/12 smo organizirali oz. sodelovali na 145 nastopih različnih vsebin in ob različnih priložnostih 
in organizirali koncerte ter delavnice za naše učence. 
 
(Povzeto iz letnega poročila vzgojno izobraževalnega dela za šolsko leto 2011/2012) 

 
 
 
 
 

II. Posebni del 
 

1. ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE DELOVANJA GLASBENE ŠOLE LAŠKO - RADEČE 
 
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 plač v javnem 
sektorju, Odlok o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče in vsakoletna Pogodba o izvajanju financiranja 
dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja (odslej Pogodba). 
 
V letu za katerega pišemo poročilo še vedno velja sprejeti Zakon o internetnih ukrepih (ZIU, Ur.l.94/2010) in 
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12. Ur.l. 110/11) ter v letu 2012 sprejeti Zakon o 
uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Ur.l. 40/12) ter sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu 
(ZPCP-2D, Ur.l. 57/12), ki posega s spremembami v ZOFVI. 
 
Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih financah, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna ter Metodologija za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
 
Interni akti: Pravila zavoda, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Pravilnik o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Poslovnik o delu Sveta zavoda.  
 
 
2. DOLGOROČNI CILJI GLASBENE ŠOLE LAŠKO- RADEČE 
 
Glavni cilj je kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela in uresničevanje družbenih smotrov in 
vsebine izobraževalnega dela ter zagotavljanje pogojev za njihovo izvedbo. V ta proces v kakovostnem 
odnosu vstopajo učenci, učitelji in starši. Dejavnost šole je vtkana v vse pore življenja kraja in je odprta za 
vse oblike sodelovanja.  
 
Šola v sodelovanju s kulturnimi in drugimi zavodi izvaja programe, ki predstavljajo obogatitev učnih vsebin s 
katerimi vzgaja in ozavešča učence o pomenu kulturnega povezovanja. 
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Osnova za zagotavljanje teh ciljev so vsi zakoni s tega področja, sprejete pogodbe, sklepi in dogovori obeh 
ustanoviteljic, Občine Radeče in Občine Laško, ter Sveta zavoda GŠ. 
 
V Laškem, smo zaključili šolsko leto 2011/12 v prostorih Kulturnega centra (stavba na Trgu svobode 6), pouk 
pa smo izvajali tudi na nekaterih drugih lokacijah v občini Laško, saj je v letu 2012 potekala prenova stavbe 
na Valvasorjevem trgu, ki bo služila za potrebe glasbenega izobraževanja v občini Laško.  
 
Predvidevana selitev v nove prostore s 1. 9. 2012 se je prestavila v december 2012. Na podlagi dogovorov z 
Občino Laško smo del oddelkov preselili v nove prostore 21. 12. 2012, s poukom pa začeli 2. januarja 2013, 
tako, da je učni proces za učence v oddelkih klavirja, harmonike, plesa, NGL, tolkal, godal in nizkih trobil 
potekal nemoteno, kljub spremembi lokacije. 
 
V prostorih Kulturnega centra pa so ostali oddelki flavte, trobente, kitare, saksofona, klarineta in citer. 
 
V letu 2013 računamo na preselitev vseh oddelkov v stavbo na Valvasorjevem trgu, kjer bomo imeli celotno 
stavbo za potrebe izvajanja pouka. 
 
Občina Radeče se je prijavila na razpis za energetsko sanacijo stavbe osnovne šole. Če bo razpis uspešen, 
se bo v okviru energetske sanacije opravila zamenjava vseh oken , tudi na delu, kjer ima svoje prostore 
glasbena šola enota Radeče. Na tem delu je predvidena tudi samo barvna sanacija fasade in toplotna 
izolacija na notranjih stenah (zaradi zahtev Zavoda za kulturno dediščino Celje). Projekt se bo izvajal v letu 
2013 in 2014, sami posegi na stavbi pa v poletnih mesecih 2014. 
 
Prav tako sta nam Občina Laško in Občina Radeče v proračunih zagotovili financiranje nadstandardnih 
programov. Laško za pouk citer, Radeče za petje in diatonično harmoniko v šolskem letu 2011/12. V letu 
2012/13 pa pouk citer v Laškem in pouk diatonične harmonike v Radečah.  
 
Posluh obeh ustanoviteljic za glasbeno izobraževanje pomeni tudi lažje načrtovanje in doseganje 
zastavljenih ciljev. 
 
 
3. LETNI CILJI GLASBENE ŠOLE LAŠKO - RADEČE 
 
Letni delovni načrt je bil sprejet na Svetu zavoda dne 27. 9. 2011 za šolsko leto 2011/2012 in 26. 9. 2012 za 
šolsko leto 2012/13, ki se nanaša na leto 2012.  
 
MIZKŠ nam je poslalo soglasje k sistemizaciji delovnih mest 3. novembra 2011 za 2011/12 in 18 januarja 
2013 za šolsko leto 2012/2013.  
 
Pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja za leto 2012 (odslej 
Pogodba) smo z obema ustanoviteljicama Občino Laško in Občino Radeče podpisali 13. februarja 2012 in 
Aneks št.1 s strani Občine Laško za dodatna sredstva za nabavo avdiovizualnih sredstev in stolov za novo 
glasbeno šolo v Laškem dne 8. novembra 2012.. 
  
V šolskem letu 2011/12 je bilo vpisanih 508 učencev in sistemiziranih 21,14 oddelkov. 
V šolskem letu 2012/13 je bilo vpisanih 481 učencev. Sistemiziranih je bilo 21,12 oddelka. 
 
Statistični podatki o številu vpisanih otrok: 
 
     Šol.l. 2010/2011   Šol.l. 2011/2012 Šol.l. 2012/2013 
 
Inštrumentalni pouk   316    313   316 
Predšol.gl.vzgoja   24    13   9 
Glasbena pripravnica   24    36   24 
Plesna pripravnica   62    57   48 
Sodobni ples    87    89   84 
 
Skupaj     513    508   481 
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Občina Laško je iz nadstandardnega programa krila stroške za 5 učencev. V Radečah so bile vpisane štiri 
učenke petja in ena skupinska ura diatonične harmonike, za katere je Občina Radeče namenila sredstva iz 
nadstandardnega programa. V šolskem letu 2012/13 je pouk iz nadstandarda Laško obiskovalo 8 učencev 
citer in 5 učencev diatonične harmonike v Radečah. 
 
Učenci so v šol. l. 2011/2012 obiskovali naslednje inštrumente: klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas, 
blokflavta, flavta, klarinet, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, druga konična trobila, tolkala, kitara, 
harmonika, diatonična harmonika, citre in petje. 
 
Povprečna ocena pri inštrumentalnem pouku je bila 4,59.  
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. Na podlagi obrazca 
»Realizacija pedagoških ur« (arhiv GŠ) je razvidno, da so strokovni delavci svojo učno obveznost realizirali 
99,99 %. 
 
Našo dejavnost smo predstavili na nastopih, koncertih, ki smo jih planirali v Letnem delovnem načrtu ter 
sodelovali na različnih prireditvah v obeh občinah (145 nastopov, sodelovanja, organizacij koncertov za 
učence, delavnic..). Še posebej pa smo bili veseli uspehov učencev, ki so se udeležili 15. regijskega (7 
učencev), 41. državnega tekmovanja mladih glasbenikov (5 učencev) in mednarodnih tekmovanj (31 
učencev). 
 
Sprejemni preizkus za srednjo glasbeno šolo je opravilo pet učencev.  
 
Priznanje »ZLATA NOTA« smo podelili na zaključnih koncertih v Laškem in Radečah, prejelo jih je pet 
učencev iz Radeč in pet učencev iz Laškega.  
 
Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo po zastavljenem letnem delovnem načrtu. Delo orkestrov je bilo zelo 
uspešno, saj so se godalni in mladinski pihalni orkester enota Laško predstavili na koncertih ter sodelovali na 
državnih revijah. Učenci plesnega oddelka so sodelovali na območnem srečanju plesnih skupin «Zavrtimo 
se« in na regijski reviji plesnih skupin »V plesnem vrtincu«, prav tako so sodelovali na državnih revijah »Pika 
miga« in »Živa«. 
 
Našo dejavnost smo predstavili tudi učencem OŠ Laško, Radeče in Rimskih Toplic ter vrtcem in vsem 
ostalim, ki so nas povabili k sodelovanju. 
 
Na kadrovskem področju smo sodelovali z drugimi zavodi v okviru zaposlovanja delavcev (medsebojne 
pogodbe) in v izvedbi glasbenih delavnic za naše učence in v okviru aktivov delavnice za pedagoške 
delavce. 
 
 
4. OCENA USPEHA PO DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJIH 
 
Za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti se GŠ Laško - Radeče financira iz sredstev proračuna RS, 
torej MIZKŠ in iz sredstev proračuna Občine Radeče in proračuna Občine Laško na podlagi Pogodbe. 
 
Za izvajanje programa prispevajo tudi starši. V letu 2012 je prispevek staršev 24 EUR mesečno, tako kot leto 
prej. 
 
Glasbena šola Laško - Radeče z obdobnimi načrtovanji finančnih virov in prilivov skuša poslovati v okviru 
razpoložljivih sredstev opredeljenih v planu za vsako leto. 
 
Prioriteta vseh načrtovanj je izvajanje osnovne glasbene dejavnosti. Glede na razpoložljiva sredstva in plan 
pa se daje poudarek na nabavi večjega števila notnega materiala zaradi zagotovitve normativnega števila 
knjižnih enot glede na sistemizirane oddelke, saj si v prihodnje želimo, da bi s strani MIZKŠ lahko 
sistemizirali knjižničarja v deležu. 
 
Kljub vsesplošni krizi in sprejetim interventnim zakonom ter zakonom o uravnoteženju javnih financ, ki je 
zarezal v vse segmente družbe, ugotavljamo, da smo dosegli večino zastavljenih ciljev in poslovno leto 
finančno zaključili pozitivno. 
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5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
Glasbena šola enota v Radečah je uporabnik prostorov v najstarejšem delu Osnovne šole Marjana Nemca 
Radeče v pritličju. V tripartitni pogodbi (Občina Radeče, OŠ Marjana Nemca Radeče in GŠ Laško-Radeče) o 
najemu prostora za potrebe glasbene šole, so dogovorjeni vsi elementi delitve stroškov prostora in opreme. 
Prav tako je podpisana pogodba za nove poslovne prostore (uprava) v prostorih Doma PORP v Radečah. 
 
Glasbena šola enota v Laškem izvaja svoj program v prostorih Kulturnega centra Laško, s katerim imamo 
sklenjeno pogodbo o uporabi prostorov. Konec leta 2012 smo začeli izvajati pretežni del pouka v novih 
prostorih na Valvasorjevem trgu. V dislociranem oddelku v Rimskih Toplicah pa se pouk glasbene šole izvaja 
v prostorih OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice (sklenjena najemna pogodbi). 
 
Z novimi prostori, sanacijami obstoječih in racionalizacijo pri energentih in elektriki, skupaj z 
ustanoviteljicama skušamo optimizirati stroške prostora in opreme in se s svojo dejavnostjo uokviriti v višini 
sredstev, ki jih imamo na razpolago.  
 
V celoti smo naše finančno poslovanje spremljali v skladu s prilivi. Nakupe opravljamo skladno s planom 
nabave iz letnega delovnega načrta, potreb za izvajanje pouka in planiranih sredstev amortizacije.  
 
 
6. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA 
 
Pravilnik o usmeritvah za usklajevanje sistema notranjega nadzora javnih financ (101. člen ZFJ) nalaga 
predstojniku proračunskega uporabnika, da vzpostavi in sprejme register tveganja za celotno poslovanje 
zavoda, ki ga vsako leto dopolni z ukrepi za obvladovanje opredeljenih tveganj. Na podlagi registra tveganj 
ravnatelj kot sestavni del zaključnega računa poda Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
 
Podlaga za Izjavo o ceni notranjega nadzora javnih financ je samoocenitveni vprašalnik. 
 
Del ocene notranjega nadzora je tudi Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2011/2012, 
ki ga pripravi ravnateljica in je osnova za oceno delovne uspešnosti ravnatelja. 
 
V letu 2012 GŠ Laško – Radeče ni imela opravljenih zunanjih nadzorov glede finančnega poslovanja.  
 
Samoiniciativno smo preko Šole za Ravnatelje, pravne strokovnjake prosili za preverjanje ali naš zavod 
razpolaga s ključnimi notranjimi akti, ki jih predvideva veljavna zakonodaja, s poudarkom na 
najpomembnejših vsebinskih vidikih ter splošni urejenosti le-teh. Ugotovitev je, da je stanje urejenosti 
notranjih aktov na visokem nivoju, saj večjih pomanjkljivosti ni bilo zaslediti. Podali pa so nekaj predlogov za 
izboljšanje aktov. 
 
 
 
7. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM GOSPODARSTVO, 

SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA 
 
 
Glasbena šola Laško - Radeče ima to prednost, da se lahko vključuje v kulturne dejavnosti obeh občin 
ustanoviteljic (RADEČE, 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 ozaveščanju 
vseh, ki so vključeni v izobraževalni proces. 
 
Zaradi splošne krize in pomanjkanja sredstev (v letu 2012 je šel v stečaj podjetje Radeče Papir z 250 
zaposlenimi) je naša naloga, da na vseh segmentih delovanja skušamo slediti potrebam v prostoru, ki se 
bistveno spreminjajo in zaostrujejo. Pri vpisu učencev v letu 2012/13 v Radečah še nismo zaznali 
sprememb. 
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Sprejeti interventni in varčevalni ukrepi so imeli za posledico stavko v vzgoji in izobraževanju v aprilu 
mesecu 2012. Dodatno skrb in pozornost smo namenili dogajanjem v zvezi s standardi in normativi, ki jih je v 
okviru varčevanja pripravila, a ne udejanjila vlada konec leta 2012. Spremembe normativne zakonodaje 
lahko pričakujemo, vendar trenutno ne znamo oceniti posledic in učinkov za sam obseg poslovanja zavoda. 
 
 
8. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKO POLITIKO 
 
A) Kadri 
 
Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela je GŠ Laško-Radeče v preteklem letu (od septembra 2011 do 
avgusta 2012) imela zaposlenih: 
 
 
 Redno zaposleni  

pedagoški kader 
Tehnični 
kader  

1/5 zaposlitev Pogodbeno  
zaposleni in študenti 

RADEČE 9,44 2,50 2 0+0 
LAŠKO 15,06 2,50 1  0+6 
 
SKUPAJ 

 
24,50 

 
5,00 

 
3 

 
6 

 
Konstantne zaposlitve, ki se spremenijo samo ob spremembi števila oddelkov (v šolskem letu 2011/2012 ni 
bilo sprememb). 
 
- administrativni delavci (1,0 računovodja 1,0 pisarniški referent,) 
- tehnični delavci (1 čistilka, 1 hišnik, oba 0,50 v Radečah in 0,50 v Laškem), 
- sistemizirano delovno mesto pomočnik ravnatelja v Laškem  
- ravnateljica nima učne obveznosti, izvaja pa pouk kot ure povečane učne obveznosti.  
 

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 ter strokovnih aktivih in delavnicah. 
Ravnateljica je svoje delo opravila v skladu z zakonsko podlago in LDN za šol. leto 2011/12, opravila je 
hospitacije z razgovori z učitelji, hospitirala v okviru oddelčnih nastopov (27) in sodelovala s starši na 
sestankih Sveta staršev ter v Svetu zavoda. 
 
V okviru letnih razgovorov ravnateljica načrtno vzpodbuja zaposlene k udeležbi strokovnih spopolnjevanj in 
tako planira razvoj kadrov. Učinkovitost planiranja kadrov je rezultat dela šole, ki se odraža v številnih 
dejavnostih in njene odprte naravnanosti do okolja. 

 
Delovno razmerje so v avgustu 2012 zaključili štirje učitelji s pogodbami za določen čas. 
 
Skladno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je v višji plani razred napredovalo 7 
učiteljev. Za napredovanje v naziv svetovalec s 1. 12. 2011 smo prejeli v letu 2012 dve odločbi. Finančnih 
učinkov oz. izplačil iz tega naslova ni bilo zaradi interventne zakonodaje. 
 
  
B) investicijska vlaganja 
 
Glasbena šola v Radečah ne razpolaga s svojimi prostori, zato tudi nimamo investicijskih vlaganj. Ob 
uspešni prijavi Občine Radeče za energetsko sanacijo osnovne šole, lahko računamo na zamenjavo oken in 
toplotno izoliranost stavbe. 
 
Občina Laško je nove prostore za glasbeno šolo na Valvasorjevem trgu, obnovila v pritličju in I. nadstropju, 
ter sanirala ovoj stavbe in strešno kritino. V letu 2013 pa je predvidena še ureditev mansarde. 
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012                                                                                 
 
 
Pripravo o sestavljanju in predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta 
predpisujejo številni zakoni in podzakonski akti, ki jih moramo posredni uporabniki proračunskih sredstev 
upoštevati. To so predpisi s področja javnih financ in računovodenja. Pomembni pa so tudi zakoni in odloki, 
ki urejajo posamezna področja dejavnosti. Ti vsebujejo podrobnejše določbe o izvajanju samih dejavnosti 
zavodov, o načinu financiranja dejavnosti – vsakoletni aneks obeh ustanoviteljic za financiranje dejavnosti 
našega zavoda, določene so odgovornosti, pristojnosti, pooblastila odgovornih oseb za ravnanje s sredstvi 
javnih financ kakor tudi organov zavoda, ki sprejemajo odločitve o porabi sredstev javnih financ. Ministrstvo 
za finance izdaja tudi vedno več navodil, usmeritev in drugih dokumentov za pripravo finančnih načrtov in 
letnih poročil. (Glej stran 2 II. poglavje tč.1) 
 
Spremembe in dopolnitve pravilnikov za sestavljanje računovodskih izkazov določenih uporabnikov 
enotnega kontnega načrta, ki se dogajajo vsako leto, se upoštevajo pri sestavi izkazov. 
  
V Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se 
stopnje v letu 2012 niso spremenile. 
 
Interni akti: Pravila zavoda, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Pravilnik o 
inventurnem popisu, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 
 
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU, Ur.l.94/2010) in Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 
(ZDIU12. Ur.l. 110/11) ter v letu 2012 sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Ur.l. 40/12) se 
kažejo v samih številkah v spodnjih poročilih, predvsem na postavkah plač, prispevkih, regresu, jubilejnih, 
odpravninah in povračilih v zvezi z delom. 
 
Računovodska izkaza sta v skladu z Zakonom o računovodstvu: Bilanca stanja in Izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov s pojasnili k izkazom. 
 
 
 
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ČENIH UPORABNIKOV 

 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prihodkovni strani prihodek po posameznih 
postavkah in virih financiranja. MIZKŠ pokriva stroške dela (v obsegu vsakoletne sistematizacije) skladno z 
Zakonom o plačah v javnem sektorju in s KP za javni sektor in vzgoje in izobraževanja, razen prevoza in 
prehrane zaposlenih. Ustanovitelja pa s Pogodbo pokrivata stalne materialne stroške prostora in opreme, 
programsko odvisne stroške, nadstandard ter prehrano zaposlenih. Sredstva za vzdrževanje prostora in 
nabavo inštrumentov po zahtevkih knjižimo na Sredstva v upravljanju (kto 980). Prihodek za dejavnost 
zavoda je tudi prispevek staršev za kritje materialnih stroškov. Zneski so prikazani v spodnji tabeli. 
 
Finančni prihodki v letu 2012 predstavljajo avista sredstev v višini 19,75 €. Dividende pri Banki Celje niso bile 
izplačane. 
Izrednih prihodkov iz naslova donacij ni bilo. 
 
Skupaj je bilo v letu 2012 za 814.925,27 € prihodkov. 
 
 
         PRIHODKI Leto 201 2                     Leto 201 1 
Ministrstvo za izobraževanje,…..  648.311,65                     672.053,50 
Občini ustanoviteljici    52.671,69                       49.330,66 
Prispevek staršev + izpiti  113.922,18                       93.706,20 
              skupaj  814.905,52                       815.09,36 
 Finančni prihodki          19,75                              33,34 
Drugi prihodki -donacije                                 491,15 
 814.925,27                     815.614,85 
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Na odhodkovni strani so prikazani stroški dela, kjer je vir za pokrivanje teh stroškov MIZKŠ in delno oba 
ustanovitelja (prehrana zaposlenih in del plače za nadstandardni program).  
 
V drugih stroški dela so zajeti stroški prehrane, prevoza, regresa, jubilejne nagrada ter kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 
 
Stroški materiala in storitev se pokrivajo iz sredstev obeh ustanoviteljic in iz prispevka staršev.  
 
Ker nimamo skladno z zakonodajo zaposlenega vsaj enega invalida, mesečno plačujemo prispevek  
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače. Skladno z zakonodajo nam ta strošek 
pokriva MIZKŠ in na letni ravni znaša 6.409,68 €. 
 
Odhodkov skupaj torej 814.257,28 €. 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov izhaja, da je poslovanje v tekočem letu 2012 pozitivno, in sicer za 667,99 €.  
 
V leto 2012 obveznost za plačilo Davka od dohodka pravnih oseb ne beležimo, zato se tudi dobiček ne 
zmanjša za obveznost davka.  
 
              ODHODKI          Leto 201 2        LETO 2011 
Plače in nadom.plače  532.138,49      539.3034,10 
Prispevki za social.var.delodajalcev    85.742,50        86.824,64 
Drugi stroški dela    60.703,97        68.830,51 
Amortizacija-odpisi ob nabavi    19.827,28         5.028,23 
Drugi stroški -invalidi     6.409,68          7.147.93, 
Stroški materiala   35.861,27        32.781,07 
Stroški storitev   73.574,09        74.916,36 
  Skupaj odhodki  814.257,28      814.831,84 
 
 
 
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI  
 
je enak IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV, saj Glasbena šola Laško -  
Radeče nima tržne dejavnosti. 
 
 
 
3. BILANCA STANJA  NA DAN 31. 12. 2012 
 
Glasbena šola izkazuje po bilanci stanja na dan 31.12.2012 sredstva v upravljanju (samo oprema, ker zavod 
nima v upravljanju stavb ali zemljišč, saj smo v Radečah in v Laškem najemniki prostorov) v višini 79.132,80 
€ in dolgoročne finančne naložbe v višini 200,30 €, kar pomeni skupaj 79.333,11 € sredstevv upravljanju. 
 
V letu 2012 smo v Laškem kupili sledeče: Gig pig komplet malih bobnov za 1.099,78 €, violino v višini 376,00 
€, citrarsko mizico za 280,00 € in kitaro za 142,15 € ter delež 18.901,72 € za koncertni klavir v novih 
prostorih. Delež 14.408,00 € za koncertni klavir je pokrila Občina Laško iz sredstev amortizacije, iz istega 
naslova pa še violino 1/8 v višini 376,00 €, bariton  v višini 269,00 € . Zaradi selitve v nove prostore nam je 
občina namenila še dodatnih 12.000,00 € za nabavo avdiovizualne opreme za koncertno dvorano in stole za 
orkestrsko učilnico. V okviru investicije pa je občina opremila tudi vse učilnice v vrednosti 23.642,42 €). 
 
V Radečah pa smo iz sredstev amortizacije kupili 1 računalnik v višini 828,25 €, optični čitalnik 2.455,03 €, 
čelo za 518,40 €, dva ksilofona za 1.380,98 €, harmoniko za 1.270,00 €, multifunkcijsko napravo za 610,08 
€, opremo za pisarno računovodje v višini 1.794,00 € in delno za saksofon v višini 885,26 €. Saksofon v 
skupni višini 1.655,85 € je šola delež pokrila iz lastnih sredstev (770,59 € ), prav tako pa smo kupili še dve 
kitari, zunanji trdi disk, sesalec ter garderobno omaro in klop za plesno učilnico, skupaj za 1.092,14 €. 
 
V tem letu smo dobili podarjeni dve Weltmeister harmoniki (40 in 48 basna), ki smo ju ovrednoti in 
evidentirali v knjigi osnovnih sredstev. Darovalci sta družini Čamernik in Krempuš iz Radeč. 
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Po inventuri 2012 smo v Radečah odpisali opreme za 1.933,14 €, in sicer en računalnik in tiskalnik iz leta 
2001, ter dva telefonska aparata iz leta 2001 in telefax.iz leta 1998. 
 
V Laškem je bilo odpisov za 9.339,87 € (omare, mize, garderobne klopi in stoli iz leta 1993, dva klavirja iz 
leta 1986 in 1994, telefon tajnica iz leta 1993, tiskalnik iz leta 2007 in trije klavirski stoli iz 2003 ter štirje 
pisarniški stoli iz leta 2007). 
 
Povečanja nabavne vrednosti opreme v letu 2012 je bilo 83.815,88 €, drobnega inventarja 4.149,75 €, 
povečanja popravka vrednosti opreme je bilo za 31964,84 € in za 4.149,75 € drobnega inventarja ter za 
11.273,01 € odpisov oz. zmanjšanja nabavne vrednosti in zmanjšanje popravka vrednosti. Obračunane 
amortizacije v breme sredstev v upravljanje je bilo 19.114,59 €. 
 
Denarnih sredstev na računu smo imeli 16.736,34€; 4.019,00 € terjatev do kupcev, terjatev do financerja za 
decembrske neizplačane plače v višini 55.485,75 €, terjatev za Občino Radeče imamo za 1.169,30 € ter 
Občino Laško 602,87 € vse iz naslova nadstandarda, iz naslova amortizacije imamo do Občine Radeče 
odprte terjatve v višini 4.622,29 € ter 1,53 € terjatev do zakladniškega podračuna oz. avista sredstev. 
 
Na obveznostih do virov izkazujemo 52.521,39 € obveznosti do zaposlenih za obračunane plače december, 
izplačane v januarju 2013 ter za 8.167,68 € drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (prispevki iz plač). 
 
Obveznosti do dobaviteljev, ki jih izkazujemo v višini 19.571,44 € na dan 31. 12. 2012, imajo rok plačila po 1. 
1. 2013 in smo jih v roku poravnali.  
 
Kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna imamo za 84,21 € in za 2.658,31 € 
obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna (OŠ in KTRC faktura za december 2012,..) 
 
Presežek prihodkov na odhodki v letu 2012 je višini 667,99 €. Presežek prihodkov preteklih let v višini 
5.570,05 € smo prerazporedili in  namenili za nabavo klavirja. 
 
 
4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU    
    DENARNEGA TOKA 
 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pripravljamo določeni proračunski uporabniki 
skladno z enotnim kontnim načrtom, ki je predpisan za državo in lokalne skupnosti. S tem izkazom, ki je 
priloga 3/A pravilnika o letnih poročilih, izkažemo vse vrste prihodkov in odhodkov,evidentirane v poslovnih 
knjigah od 1. 1. do 31. 12. 2012. Sestavna dela tega izkaza sta izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) ter izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2)  
 
Prihodkov je bilo za 836.868,24 € in za 835.593,90 € odhodkov. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki za 
1.274,34 €. 
 
 

IV. ZAKLJU ČNI DEL 
 
Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2012 je bilo pripravljeno za obravnavo dne 19. 2. 2013. Na 14. 
redni seji, dne 27. 2. 2013 je Svet zavoda Glasbene šole Laško-Radeče sprejel sklep o prerazporeditvi 
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let na sredstva v upravljanju v višini 5.570,05 EUR za kupljeni 
nov klavir  in sklep o potrditvi poslovnega poročila za leto 2012.  
 
 
                                                                                                               Ravnateljica  
Poročilo pripravili:                                                                                  Rosana Jakšič 
Rafaela Pintarič  
Rosana Jakšič 
 


