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POSLOVNO POROČILO
Javnega zavoda GLASBENA ŠOLA LAŠKO - RADEČE
za leto 2016

I. Splošni del
Javni zavod GLASBENA ŠOLA LAŠKO - RADEČE
ŠOLSKA POT 5, 1433 RADEČE
TELEFON: 03 56 88 138
MATIČNA ŠTEVILKA: 1193694000; DAVČNA ŠTEVILKA: 80508642
TRR: SI5601229-6030712209, BIC koda BSLJSI2X odprt pri Upravi za javna plačila (UJP)
ELEKTRONSKI NASLOV: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
ELEKTRONSKI NASLOV ENOTE LAŠKO: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
SPLETNA STAN: www.gsradece.si.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče (Ur. list. 65/ 2010) se je leta 2010
spremenilo ime šole in število enot, in sicer enota Radeče in enota 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. Sprememba vpisa je razvidna iz odločbe 6033-370/2010/2 z dne 26. 3. 2012.
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 začetku leta 2013, pa je bilo zopet izločeno ministrstvo
za kulturo, tako, da imamo sedaj naziv Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).
Odgovorni osebi:
- ravnateljica Rosana Jakšič, četrti mandat od 11. 12. 2012 do 10. 12. 2017
- Marko Razboršek, pomočnik ravnateljice od 1. 9. 2014 dalje.
Dne 12. 2. 2015 se je konstituiral nov svet zavoda Glasbene šole Laško – Radeče. Predstavniki delavcev
enote Radeče so Nina Mole, Rafaela Pintarič in Boštjan Župevc, za enoto Laško sta predstavnika Janja
Brlec in Primož Razboršek. Predstavnika Sveta staršev Laško sta Marija Čibej (od oktobra 2016 dalje, prej
Matjaž Suša) in Nataša Padežnik, iz Radeč pa Duška Kalin. Predstavnica občine Radeče je Polona Šmrgut,
predstavnika Občine Laško pa sta Martin Teraž in Mihael Dergan. Za predsednico Sveta zavoda je bila
izvoljena Rafaela Pintarič, namestnik predsednice pa Mihael Dergan.
V letu 2016 se je Svet zavoda sestal na dveh rednih sejah.
Sodelovanje z okoljem
Kot najpomembnejše štejemo sodelovanje s starši naših učencev, s Svetom staršev in Svetom zavoda, kot
organom upravljanja našega zavoda. Sodelovanje z ustanoviteljicama Občino Laško in Občino Radeče je na
nivoju dialoga in skupnega prizadevanja za razvoj naše dejavnosti v obeh občinah. Sodelovanje z vsemi
deležniki, ki izrazijo potrebo in željo po glasbenem ustvarjanju na njihovih prireditvah v obeh občinah je
stalnica našega izobraževalnega dela. V šol. letu 2015/16 smo organizirali oz. sodelovali na 187 nastopih
različnih vsebin in ob različnih priložnostih organizirali koncerte ter izvedli tri glasbene delavnice za naše
učence in učitelje.
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Vsako leto se izda publikacija za šolsko leto, skladno s Pravilnikom o publikaciji o glasbeni šoli in jo prejme
vsak učenec. Naše delo in organizacijo lahko spremljate na spletni strani www.gsradece.si, kjer se tudi
aktualno ureja galerija slik in mesečni napovednik dogodkov. Izdelava mesečnega napovednika in objava na
oglasnih panojih je redna oblika obveščanja o vseh prireditvah, na katerih nastopajo naši učenci.
V obeh občinah tudi izhajata lokalna časopisa, v katerih redno sodelujemo s svojimi prispevki.
Dejavnosti smo realizirali v skupnem sodelovanju učencev obeh enot, zato so bili sprotno planirani tudi šolski
prevozi, ki jih je izvajal pooblaščeni prevoznik, po pogodbi za vsako šolsko leto. Prevozi učencev se vršijo
skladno s Pravilnikom o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in Pravilnikom o posebnih
pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok.

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, Odlok o ustanovitvi JZ Glasbena šola Laško-Radeče in vsakoletna
Pogodba o izvajanju financiranja dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja (odslej Pogodba). Od
2014 dalje tudi Sklep o financiranju dejavnosti za tekoče leto, izdano s strani pristojnega ministrstva (MIZŠ).
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Ur.l. 40/12), ZIPRS 1617 in 1718, Zakon o ukrepih na področju
plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15).
Pri poslovanju in evidentiranju poslovnih dogodkov se uporabljajo še 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, Pravilnika o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države in občine, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter Metodologija za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. V letu
2016 se uporabljala tudi Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15).
Interni akti: Poslovnik o delu Sveta zavoda, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o javnih naročilih male
vrednosti, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
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 proces glasbenega izobraževanja 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.
Osnova za zagotavljanje teh ciljev so vsi zakonski in podzakonski predpisi s tega področja, sprejete
pogodbe, sklepi in dogovori obeh ustanoviteljic, Občine Radeče in Občine Laško, ter Sveta zavoda GŠ.
Od septembra 2013 dalje se izvaja glasbeno izobraževanje v občini Laško v prenovljeni šoli na
Valvasorjevem trgu. Pouk poteka v treh nadstropjih stavbe in nudi ustrezne pogoje za kakovostno izvajanje
individualnega in skupinskega pouka na enem mestu. Prostori nam omogočajo tudi organiziranje in
gostovanje številčnejših dogodkov (skupščine raznih združenj glasbenega področja, tekmovanja in
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podobno). Ob takih projektih se spodbudno razvija in krepi potencial strokovnega sodelovanja med šolami,
hkrati pa prispevamo k turistični promociji kraja.
Energetska sanacija na stavbi (2014) osnovne šole v Radečah, in menjava strešne kritine ( 2016) tudi na
delu, kjer ima svoje prostore glasbena šola enota Radeče nam daje osnovo, da sedaj v doglednem času
uredimo in posodobimo (internet, nova razsvetljava, oprema) vse učilnice in skušamo pridobiti vsaj še dve
učilnici za individualni pouk ter prostor za tehnični kader.
Občina Laško in Občina Radeče nam tudi nadalje v proračunih zagotavljata in financirata nadstandardni
program. Laško za pouk citer, Radeče za diatonično harmoniko, od septembra dalje pa za ples.
Od aprila 2013 dalje imamo zaposleno knjižničarko v deležu 0,20 zaposlitve. V posodobljen knjižničnim
program je že vnesena baza podatkov za enoto Laško, sedaj se vnašajo podatki v Radečah. Sprotno se
obdelujejo podatki o nakupu notne in ostale literature, hkrati pa se vzpostavlja sistem izposoje za obe enoti.
Kodni sistem za popis osnovnih sredstev bomo v prihodnje posodobili in nadgradili. Uvedli smo tudi evodenje dnevnikov v procesu izobraževanja.
Optimiziranje in racionalizacija kompletnega poslovanja zavoda v vseh segmentih, tako na energetski in
ekološki učinkovitosti, na človeških virih in informacijski tehnologiji ter stroškovno je dolgoročni načrt, ki ga
izvajamo z vsemi zgoraj naštetimi aktivnostmi obeh ustanoviteljic, samega vodstva zavoda in posledično tudi
varčevalnih ukrepov države. Razpoložljivi viri financiranja so osnova za optimalno izvedbo programa in vizije
zavoda.
V letu 2016 se je zaključil tudi Razvojni načrt šole od leta 2012 do 2016, ki ga je pripravila ravnateljica. Po
pregledu obdobja in doseženih ciljih se ugotavlja, da je načrt izpeljan in se odraža v letnih delovnih načrtih in
načrtih investicij. Konec leta 2016 pa je ravnateljica skupaj s kolektivom začela pripravljati nov Razvojni načrt
zavoda od leta 2017 do 2022 (48. In 49. Čl. ZOFVI-UPB5 Ur.l. RS 16/2007), ki bo Svetu zavoda predstavljen
v jesenskem času.

3. LETNI CILJI GLASBENE ŠOLE LAŠKO - RADEČE
Letni delovni načrt je bil sprejet na Svetu zavoda dne 30. 9. 2015 za šolsko leto 2015/16 in 28. 9. 2016 za
šolsko leto 2016/17.
Ministrstvo za šolstvo nam je poslalo soglasje k sistemizaciji delovnih mest 10. novembra 2015 za 2015/16
in 28. oktobra 2016 za šolsko leto 2016/2017.
Pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja za leto 2016 (odslej
Pogodba) smo z obema ustanoviteljicama Občino Laško in Občino Radeče podpisali v januarju 2016.
V šolskem letu 2015/16 je bilo vpisanih 476 učencev v petih programih. Sistemiziranih je bilo 21,12 oddelka.
V šolskem letu 2016/17 je bilo vpisanih 456 učencev v štirih programih in sistemiziranih 21,13 oddelkov.
Statistični podatki o številu vpisanih otrok:

Inštrumentalni pouk
Predšol .glasb. vzgoja
Glasbena pripravnica
Plesna pripravnica
Sodobni ples
Nadstandard
Skupaj

2013/2014
316
12
24
47
75
13
487

2014/2015
316
12
26
50
77
13
494

2015/2016
317
0
26
62
58
13
476

2016/2017
319
8
26
46
57
3+32
491
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V šolskem letu 2015/16 je pouk iz nadstandarda Laško obiskovalo 8 učencev citer in 5 učencev diatonične
harmonike v Radečah. V šolskem letu 2016/17 se je število učencev v Laškem zmanjšalo na 3 učence. V
Radečah pa imamo v programu nadstandarda plesni oddelek z 32 učenci.
Učenci so v šol. l. 2015/16 obiskovali naslednje inštrumente: klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas,
blokflavta, flavta, klarinet, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, druga konična trobila, tolkala, kitara,
harmonika, diatonična harmonika, kontrabas, citre in petje.
Povprečna ocena pri inštrumentalnem pouku je bila 4,53. 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. 34 zaposlenih pedagoških delavcev je svojo učno obveznost
realiziralo v 100 %.
Našo dejavnost smo predstavili na nastopih, koncertih, ki smo jih planirali v Letnem delovnem načrtu ter
sodelovali na različnih prireditvah v obeh občinah (187 nastopov, sodelovanj, organizacij koncertov za
učence, delavnic.). Še posebej pa smo bili veseli uspehov učencev, ki so se udeležili 19. regijskega (7
tekmovalcev in dve komorni skupini) tekmovanja. Prejeli smo sedem (7) zlatih in dve (2) srebrni priznanji.
44. državnega tekmovanja mladih glasbenikov se je udeležilo (6 učencev in 1 komorna skupina), prejeli so
štiri (4) zlate, dve (2) srebrni in eno (1) bronasto priznanje. Na osmih (8) različnih mednarodnih tekmovanjih
je sodelovalo enajst (11) tekmovalcev v solističnih disciplinah in prejelo dve (2) zlati priznanji, eno (1)
bronasto priznanje, dve (2) prvi nagradi-laureat, eno (1) prvo nagrado, tri (3) druge nagrade, eno (1) tretjo
nagrado in eno (1) srebrno plaketo.
Sprejemni preizkus za srednjo glasbeno šolo sta opravili dve (2) učenki.
Priznanje »ZLATA NOTA« smo podelili na zaključnih koncertih v Laškem in Radečah, iz Radeč dve (2)
učenki in osem (8) učenk iz Laškega.
Učenke sodobnega plesa so plesale na 24. Državnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev »Opus 1« ter
prejele 3 zlatih, 3 srebrna in 1 bronasto priznanje. Na 12. mini plesnem festivalu otroških plesnih skupin
»Pika miga« Velenje je plesna pripravnica iz enote Laško prejela zlato plaketo.
V okviru projekta »Glasba ne pozna meja« je šolski pihalni orkester enote Laško pripravil srečanje s pihalnim
orkestrom Band of the City of Palm Springs iz ZDA. Šolski pihalni orkester enote Radeče je pravil koncert
»Glasba ne pozna meja« s Pihalnim orkestrom radeških papirničarjev, Otroškim zborom OŠ Radeče in
vokalno skupino GŠ Vokaliza. Pihalni orkester enote Laško, tolkalna skupina in godalni orkester so se
udeležili državnih srečanj.
Na kadrovskem področju smo sodelovali z drugimi zavodi v okviru zaposlovanja delavcev (medsebojne
pogodbe) in v izvedbi treh (3) 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 MIZŠ in iz sredstev proračuna Občine Radeče in proračuna Občine Laško na podlagi Pogodbe. Za
izvajanje programa prispevajo tudi starši. V letu 2016 je prispevek staršev še vedno enak, kot je bil s 1. 10.
2008 sprejet in potrjen s strani MIZŠ.
Glasbena šola Laško - Radeče z obdobnimi načrtovanji finančnih tokov skuša poslovati v okviru
razpoložljivih sredstev opredeljenih v Finančnem planu za vsako leto.
Prioriteta vseh načrtovanj je izvajanje osnovne glasbene dejavnosti in je v skladu s sprejetim letnim delovnim
načrtom v celoti uresničen.
Osnovno glasbeno izobraževanje in vse spremljajoče dejavnosti (projekti, nastopi, tematski koncerti,
delavnice, sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih, sodelovanje z društvi in vsemi v prostoru) ocenjujemo
kot nadgradnjo učnih procesov in tisto nekaj več, kar daje občutek zadovoljstva ob doseženih ciljih.
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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 poslovne prostore (uprava) v prostorih Doma PORP v Radečah.
Glasbena šola enota v Laškem izvaja svoj program v novih prostorih na Valvazorjevem trgu 2, Laško. Z
Občino Laško je podpisana pogodba o uporabi teh prostorov. V dislociranem oddelku v Rimskih Toplicah pa
se pouk glasbene šole izvaja v prostorih OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice (sklenjena najemna pogodbi).
Poudarek na racionalizaciji poslovanja v vseh segmentih delovnega procesa je naša stalna skrb. Skupaj z
ustanoviteljicama skušamo optimizirati stalne materialne stroške prostora (izvedba skupnega naročila za
elektriko v Radečah in skupni razpis za zavarovalne premije v Občini Radeče in Občini Laško).
Vse zastavljene cilje smo dosegli in poslovno leto uspešno zaključili. Posebnih dogodkov, ki bi porušili
finančno poslovanje v tem letu nismo beležili.
Uvedba in inplementacija informacijskih tehnologij za delo v vseh segmentih poslovanja (ne samo
administrativno-finančni, ki je običajno delegiran od zunanjih deležnikov – MIZŠ, AJPES, FURS in drugi),
nam na dolgi rok prinaša učinkovito zbiranje raznih podatkov, ki povečujejo preglednost in obdelavo le teh za
še bolj racionalno gospodarjenje s časom ter človeškimi in finančnimi viri.
6. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA
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. V prejšnjih letih smo
s sodobnimi tehničnimi in programskimi pristopi optimizirali kontrolo in sledljivost opreme, naredili preskok na
prepoznavnosti zavoda v prostoru (spletna stran, javnost in transparentnost poslovanja) in s
samoevalvacijskimi poročili začeli nadgrajevati učne procese oz. pedagoško delo.
Samoevalvacijska tema za leto 2016 so Medrazredni nastopi.
Šolski sistem narekuje učiteljevo stalno strokovno izpopolnjevanje. Eden od učinkovitih dejavnikov razvoja je
lahko tudi povezovanje z drugimi učitelji oz. medsebojno učenje učiteljev. Na predlog ravnateljice in na
podlagi dogovora, so strokovni aktivi pripravili smernice za izvedbo medsebojnih hospitacij, ki so jih opredelili
tudi v program dela šole. Medsebojne hospitacije so oblika medrazrednih nastopov, kjer se učitelji, skupaj z
učenci, med seboj dogovarjajo o možnostih kombiniranja glasbil, učitelji dopuščajo učencem možnost
kreativnega ustvarjanja, učenci so lahko tudi korepetitorji. Cilj sodelovanja so nastopi, kjer učenci igrajo in
vodeno ustvarjajo.
V mesecu maju 2016 so nam s strani Občine Laško izbrane družbe AB AKTIVA d.o.o. opravili notranjo
revizijo poslovanja našega zavoda za leto 2015. Preverjali so obstoj notranjih kontrol, sprejemanje načrtov in
poročil, računovodskih izkazov za leto 2015, dolgoročnih in kratkoročnih sredstev in obveznosti, sredstev v
upravljanju, prihodke in odhodke. Nepravilnosti ni bilo, priporoča se noveliranje Pravilnika o računovodstvu
glede na zakonske spremembe nekaj zadnjih let. V mesecu maju pa je poslovanje zavoda za leto 2015
pregledal tudi Nadzorni odbor občine Laško, ki je julija 2016 izdal po pozitivno mnenje.
Izredni Inšpekcijski nadzor 21. 1. 2016 zaradi nepravočasnega zagotavljanja zdravniškega pregleda eni
delavki in usposabljanja za varno delo novo zaposlenih dveh delavk je imelo za posledico Odločbo o
prekršku za zavod in odgovorno osebo v višini 30,00 EUR vsaka.
Izredni Inšpekcijski nadzor 21. 1. 2016 zaradi kršitve delovne zakonodaje zaradi sklenitve zaposlitve dveh
učiteljic violine, ki nista izpolnjevali splošnih pogojev razpisa. O razlogih za zaposlitev je ravnateljica Svet
zavoda obvestila že februarja 2016, Odločbo o prekršku pa smo prejeli v januarju 2017. Znesek 3.000,00
EUR za pravno osebo in takso v višini 600,00 EUR smo plačali 6. 2. 2017, odgovorna oseba pa 450,00 EUR
in 90,00 EUR takse.
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7. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM GOSPODARSTVO,
SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA
Že nekaj let ohranjamo število vpisov učencev v naše programe in skušamo ohraniti število oddelkov. S tem
ohranjamo tudi delovni potencial.
Glasbena šola Laško - Radeče izvaja dejavnost v dveh občinah (Radeče, Laško). V vseh nastopih,
gostovanjih in gostiteljskih prireditvah skušamo predstavljati lokalne zanimivosti in pomagati pri turistični in
kulturni promociji. Ocenjujemo, da vse to pripomore k širjenju kulturnega dialoga pri mladih ustvarjalcih in
daje razpoznavnost naši šoli in učencem tudi v širšem slovenskem prostoru.
S pisnimi gradivi ob obletnicah skušamo v prostoru pustiti zanancem čim bolj pristen dokaz razvoja in
delovanja glasbenega šolstva. Vsa gradiva tudi arhiviramo skladno z zakonodajo.
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 2015 do
avgusta 2016) imela zaposlenih:
Redno zaposleni
pedagoški kader
RADEČE
LAŠKO

8,88
15,59

Tehnični
kader
3,10
3,60

nadstandard
0,14
0,39

SKUPAJ
24,47
6,70
0,53
Konstantne zaposlitve, ki se spremenijo samo ob spremembi števila oddelkov so:
-

Pogodbeno
zaposleni
študenti

in

0+0
0+0
0

administrativni delavci (1,0 računovodja 1,0 poslovni sekretar,)
tehnični delavci (1,50 čistilka – 1 Laško in 0,50 Radeče;1 hišnik - 0,50 v Radečah in 0,50 v Laškem),
sistemizirano delovno mesto pomočnik ravnatelja v Laškem od septembra 2014 dalje,
knjižničarka (0,20 zaposlitve za Laško in Radeče),
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 2015/16, opravila je
hospitacije z razgovori z učitelji, hospitirala v okviru oddelčnih nastopov (34) in sodelovala s starši na vseh
sestankih Sveta staršev ter v Svetu zavoda.
V letu 2016 je napredovala Nina Mole za en plačni razred, za dva plačna razreda pa Maja Dobrotinšek, Erian
Karlović, Benjamin Kos, Neva Marn Hafner, Matjaž Piavec, Marko Razboršek in Primož Razboršek. V
strokovni naziv svetnik pa so napredovali Marko Razboršek, Primož Razboršek in Boris Razboršek. Vsa
napredovanja so bila izplačana skladno z interventno zakonodajo z decembrsko plačo.
V mesecu marcu 2016 se je s porodniške vrnila Neva Marn Hafner, v aprilu pa Maja Glavač. Nekaj
delavkam, ki so nadomeščale porodniške odsotnosti je v avgustu poteklo pogodbeno razmerje.
Za čas daljše bolniške odsotnosti računovodkinje Rafaele Pintarič, je njena dela in naloge, zaradi
nemotenega procesa dela, opravljala računovodkinja OŠ Nevenka Keršič z 0,20 deleža zaposlitve in finančni
servis Petra Golob s.p. v obsegu 0,80 deleža zaposlitve. 7. novembra je računovodkinja začela opravljati
delo v polovičnem delovnem obsegu. Ohrani se 0,50 delež s servisom do odločitve invalidske komisije.
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B) investicijska vlaganja
V letu 2016 je Občina Radeče pristopila k zamenjavi kritine na najstarejšem delu objekta, v katerem opravlja
svojo dejavnost tudi naš zavod.
Prostori za glasbeno šolo na Valvasorjevem trgu služijo namenu in skupaj z ustanoviteljem urejamo
energetske izboljšave.
Nabava dodatnih štirih (4) računalnikov za Laško in osem (8) računalnikov v Radečah zaradi elektronskega
vodenja dnevnikov v okviru programa e-glasbena šola.

III. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016
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 – vsakoletna pogodba 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 2016 niso spremenile.
Interni akti: Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Pravilnik o inventurnem
popisu, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Po spremembi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občine (Ur.l. št. 94/2014)
se pripravi skupno premoženjsko bilanco za vse ustanovitelje posrednega uporabnika in sicer za občino, kjer
je sedež zavoda.
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 DOLOČENIH UPORABNIKOV
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prihodkovni strani prihodek po posameznih
postavkah in virih financiranja. MIZŠ 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. Prihodek za dejavnost zavoda je tudi
prispevek staršev za kritje materialnih stroškov. Viri financiranja so stalni, konstantni in vnaprej predvideni.
Zneski so prikazani v spodnji tabeli.
Drugi prihodki v letu 2016 predstavljajo sredstva od prodanih harmonik v letu 2015 (pridobljeno soglasje
občine Radeče), ki smo jih porabili v letu 2016 za nakup nove harmonike PIGINI. Prihodkov iz naslova tržne
dejavnosti je bilo v višini 100,00 EUR iz naslova najemnin.
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Postavka ministrstva je zaradi sprostitve napredovanj višja kot v letu 2015.
Skupaj je bilo v letu 2016 za 897.156,63 € prihodkov.
PRIHODKI
Ministrstvo
izobraževanje,…..
Občini ustanoviteljici
Prispevek staršev + izpiti
skupaj
Finančni prihodki
Drugi prihodki -donacije
Skupaj prihodki

za

Leto 2015
674.530,66

Leto 2016
720.329,88

77.599,40
99.899,23
852.029,29

76.892,91
98.113,84
895.336,63

250,00
852.279,29

1.820,00
897.156,63

Na odhodkovni strani so prikazani stroški dela, kjer je vir za pokrivanje teh stroškov MIZŠ in delno obe
ustanoviteljici (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.
Drugi stroški predstavljajo prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov skladno z zakonodajo in na
letni ravni znaša 6.642,12 € in 30,00 € takse, skupaj 6.672,12 €.
Odhodkov skupaj je bilo za 896.615,11 €.
Iz izkaza prihodkov in odhodkov izhaja, da smo tekoče poslovno leto 2016 zaključili z minimalnim presežkom
v višini 541,52 € .
ODHODKI
Plače in nadom.plače
Prispevki
social.var.delodajalcev

Drugi stroški dela
Amortizacija-odpisi ob nabavi
Drugi stroški –invalidi,takse
Stroški materiala
Stroški storitev
Finančni odhodki
Skupaj odhodki

za

Leto 2015
573.660,18
92.341,27

Leto 2016
590.982,57
95.354,04

55.938,69
24.674,69
6.642,12
29.176,11
69.700,17

63.090,54
31.466,31
6.672,12
28.703,30
80.346,23

852.133,23

896.615,11

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
je enak Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, razlikuje se samo v 100,00 € prihodkov od
najemnin in stroškov elektrike v tej višini. Torej so prihodki iz javne službe 897.056,63 € in stroški iz naslova
javne službe 896.515,11 €. 100,00 € predstavlja prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
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3. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016
Glasbena šola izkazuje po bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 sredstva v upravljanju, kar predstavlja opremo,
v obeh zavodih. Sredstev v upravljanju je v višini 61.388,89 € in na kontu 922 oblikovana sredstva za
nadomeščanje amortizacije doniranega pianina s strani Pivovarne Laško v višini 2.079,61 €. Podrobnejši
pregled nam pove, da imamo s strani občine Radeče za 9.674,44 € sredstev v upravljanju, s strani občine
Laško pa 38.167,05 €, lastnih sredstev v Radečah za 2.655,48 € in 10.891,92 € lastnih sredstev v Laškem.
V letu 2016 smo kupili tri violini (dve Radeče, ena Laško), dve klasični kitari za Laško, bariton saksofon
Yamaha in bas klarinet Selmer Privilege za Laško ter Harmoniko Pigini za Radeče. Za potrebe izvajanja eglasbene šole smo nabavili enajst prenosnih računalnikov (tri za Laško in osem za Radeče) ter en računalnik
za tajništvo. V Radečah smo kupili novo opremo za učilnico harmonike in učilnico trobil. Poleg navedena pa
še prenosno projekcijsko platno in pametni telefon v Radečah, pralno sušilni stroj v Laškem.
Skupna vrednost novih nabav je 28.549,57 € od tega 12.173,79 € v Radečah in 16.375,78 € v Laškem.
Viri za nabavo so sredstva za vzdrževanje opreme, ki nam jih zagotavljata obe ustanoviteljici, letos tudi
sredstva od prodanih harmonik Radeče (soglasje v letu 2015) in sredstva iz prispevkov staršev.
Po inventuri 2016 smo v Radečah odpisali opreme za 2.171,98 €, in sicer en alt saksofon (1994) in en
klarinet selmer (1991) ter opremo iz učilnice trobil in harmonike ter en telefon.
V Laškem je bilo odpisov za 4.759,25 € (dva saksofona (1995), ena pozavna (1996), ena prečna flavta
(2002) fotokopirni stroj (2005) ter digitalni fotoaparat (2005) in ena pisalna miza (1985)).
Obračunane amortizacije v letu 2016 je bilo 30.028,54 € od tega 29.248,78 € v breme sredstev v upravljanju
in 779,76 € v breme oblikovanega sklada za opremo iz donacije.
Denarnih sredstev na računu smo imeli 11.841,35 €; 5.168,50 € terjatev do kupcev, in 343,50 € oslabitev teh
terjatev, terjatev do financerja za decembrske neizplačane plače v višini 63.080,19 €. Terjatev za Občino
Radeče imamo za 1.168,73 € ter Občino Laško 220,83 € vse iz naslova nadstandarda. Terjatev iz naslova
refundacij je za 973,48 €.
Na obveznostih do virov izkazujemo 57.114,06 € obveznosti do zaposlenih za obračunane plače december,
izplačane v januarju 2017 ter za 9.408,26 € drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (prispevki iz plač).
Obveznosti do dobaviteljev, ki jih izkazujemo v višini 5.451,36 € na dan 31. 12. 2016 imajo rok plačila po 1.
1. 2017 in smo jih v roku poravnali do priprave poročila. Obveznosti do neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov je v višini 1.433,08 €. Na pasivnih časovnih razmejitvah je knjižena obveznost za
nabavo nove harmonike v Laškem (prodana 2015 s soglasjem občine Laško v višini 450,00 € in 1.874,00 €
rezerviranih sredstev za prejeto harmoniko PIGINI za Laško. Vrednost skupaj je 2.324,00 €.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 je v višini 541,52 € in se prišteje k presežku prihodkov preteklih
let, tako da ostane nerazporejenega presežka za 6.378,20 €.

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 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. 2016. 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 889.254,44 € in za 889.984,85 € odhodkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini
730,41 €.
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IV. ZAKLJUČNI DEL
Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2016 je bilo pripravljeno za obravnavo na 6. redni seji Sveta
zavoda Glasbene šole Laško-Radeče dne 27. 2. 2017.
Predlagamo sklep o sprejetju in potrditvi poslovnega poročila za leto 2016.
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