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1. POSLOVNO POROČILO GLASBENE ŠOLE DOMŽALE - SPLOŠNI DEL
1. 1 Osebna izkaznica Glasbene šole Domžale

Naziv: Glasbena šola Domžale
Sedež: Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale
Matična številka: 5082862000
Davčna številka: 45558264
Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8357 058
Številka proračunskega uporabnika: 70980
Šifra dejavnosti: 85.520
Telefon: 01/724-14-19, 01/722-05-10 (Računovodstvo)
Elektronska pošta: gs.domzale@guest.arnes.si
Spletna stran: www.gs-domzale.si
Ravnateljica: Andreja Humar
Pomočnica ravnateljice: Neža Prešeren
Predsednica sveta zavoda: Urška Urbanija Žun
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1. 2 Kratka predstavitev Glasbene šole Domžale
Glasbena šola Domžale je vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju šola), ustanovljen za
opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja po programih, po katerih se pridobi javno
veljavna izobrazba. Glasbena šola Domžale ima sedež na Ljubljanski cesti 61 v Domžalah.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih1, 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja2 in 18. člena Statuta Občine Domžale3 je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 5. seji dne, 21. 4. 1999, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale. Na 16. seji dne 7. 6. 2000 je Občinski svet
Občine Domžale na podlagi istih členov Zakona o zavodih in Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale 4 sprejel
še Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Domžale.
V skladu s 1. členom Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Domžale ustanoviteljske pravice in
obveznosti uresničujejo Občinski sveti Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

Občine ustanoviteljice
5,84 %

12 %

14 %
56,16 %
12 %

Občina Domžale

Občina Lukovica

Občina Mengeš

Občina Moravče

Občina Trzin

Šolski okoliš zajema istoimenske občine.
V skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Domžale so za izvajanje osnovnega
glasbenega programa poleg matičnega oddelka v Domžalah, Ljubljanska cesta 61, Domžale,
oblikovani dislocirani oddelki v:
Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP
Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21
3
Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/95, 21/95 in 4/98
4
Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/99
1
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- Dobu, v Osnovni šoli Dob
- Lukovici, v Osnovni šoli Janka Kersnika, Brdo
- Mengšu, Trdinov trg 8, Mengeš
- Moravčah, v Osnovni šoli Jurija Vege, Moravče
- Radomljah, v Osnovni šoli Preserje, Radomlje
Zavod od 1. 9. 2016 vodi ravnateljica Andreja Humar, ki je pedagoški in poslovodni organ
zavoda.
V poslovnem poročilu za leto 2021 so strnjeni dogodki, na katere smo ravnateljica in zaposleni
lahko neposredno vplivali, sledili smo viziji in letnemu delovnemu načrtu šole, ki je bilo
prilagojeno zaradi okoliščin, povzročenih zaradi epidemije Covid-19. V danih razmerah smo bili
uspešni pri prilagojeni realizaciji pouka in napredovanju učencev, tekmovanjih in opravljenih
sprejemnih preizkusih na konservatorij za glasbo.

1. 3

Poročilo predsednice Sveta zavoda Glasbene šole Domžale

POROČILO O DELU SVETA ŠOLE GLASBENE ŠOLE DOMŽALE
Svet zavoda GŠ Domžale je imel v letu 2021 štiri redne, tri korespondenčne in eno konstitutivno
sejo, kar je razvidno iz zapisnikov, objavljenih na spletni strani šole in oglasnih deskah oddelkov
Domžale in Mengeš.
V februarju 2021 je svet zavoda sprejel in potrdil Poslovno poročilo o delu Glasbene šole
Domžale za leto 2020 in bil seznanjen s poročilom šolskega sklada, z delom inventurnih komisij
ter s Finančnim načrtom za leto 2021 in Kadrovskim načrtom za leto 2021/22. Poleg tega smo
člani sveta zavoda potrdili predlog objave razpisa delovnega mesta ravnatelja GŠ Domžale ter
glasovali o delovni uspešnosti ravnateljice Andreje Humar, pri čemer je njena ocena potrdila,
da zavod vodi zelo uspešno in da smo z njenim delom zelo zadovoljni.
Naslednji dve redni seji sta bili namenjeni predvsem postopku izbire ravnatelja (oblikovanje
komisije za izvedbo prehodnega postopka prispelih vlog za razpis ravnatelja, preverjanje
ustreznosti prispelih vlog in evidentiranje morebitnih nepopolnih vlog), pregledu in obravnavi
pridobljenih mnenj učiteljskega zbora, sveta šole in lokalnih skupnosti ter glasovanju in izbiri
kandidatke za ravnateljico.
Sledili sta dve korespondenčni seji; tema prve je bila imenovanje ravnateljice GŠ Domžale, ki še
naprej ostaja Andreja Humar, na drugi pa smo sprejeli sklep o razpisu volitev za predstavnike
delavcev zavoda v Svet GŠ Domžale.
Naslednja redna seja sveta šole je bila še v stari zasedbi (4. 10. 2021), na njej je svet zavoda
obravnaval in sprejel Poročilo o delu GŠ za šolsko leto 2020/21 ter Letni delovni načrt za šolsko
leto 2021/22.
Sledila je konstitutivna seja, kjer smo bili seznanjeni s poročilom o izvolitvi in imenovanjem
novih članov v Svet GŠ Domžale ter izvolili predsednika in namestnika predsednika Sveta GŠ
Domžale.
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V novi zasedbi smo na korespondenčni seji sprejeli še Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada GŠ
Domžale.
Na sejah smo poleg omenjenega obravnavali tudi sprotno problematiko šole in z zanimanjem
ter odobravanjem spremljali novosti v zvezi z obnovo dotrajane zgradbe oddelka Mengeš. Seje
so v glavnem potekale preko aplikacije Zoom. Člani sveta zavoda smo se sej udeleževali redno
in z zanimanjem za delo šole ter s konstruktivnim dialogom ter pobudami prispevali k
uspešnemu delovanju šole.

Urška Urbanija Žun,
Predsednica Sveta Glasbene šole Domžale

1. 4 Organiziranost Glasbene šole Domžale in predstavitev pomembnejših
vodstvenih organov
• Svet šole
- 3 predstavniki občin ustanoviteljic: Maja Burja (občina Domžale), Anton Omahna
(občina Domžale), Milan Kunavar (občine: Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš),
- 5 predstavnikov zaposlenih: Urška Urbanija Žun (predsednica sveta zavoda), Laura
Medved Šemrov (namestnica predsednice sveta zavoda), Katarina Kukovič, Tomaž
Pirnat in Jan Podmiljšak
- 3 predstavniki staršev: Alenka Baš Beravs, Maja Potočnik in Romana Bartol.
• Ravnateljica in pomočnica
Ravnateljica Glasbene šole Domžale je Andreja Humar. Dela in naloge pomočnice
ravnateljice v skladu s 50. členom ZOFVI je v letu 2021 opravljala Neža Prešeren..
• Učiteljski zbor
Učiteljski zbor je obravnaval strokovna vprašanja v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.
Strokovna vprašanja in učna problematika posameznih predmetov so se reševala v okviru
na šoli delujočih strokovnih aktivov učiteljev:
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o Aktiv učiteljev za klavir in orgle – vodja: Blaž Pucihar; člani: Laura Medved Šemrov, Olga
Stele, Jože Smrekar, Tomaž Pirnat, Miha Nagode, Anamarija Javornik Zupanc, Meta Novak,
Neža Žgur, Veronika Šarec, Mija Novak.
o Aktiv učiteljev godal – vodja: Ana Novak; člani: Mojca Batič, Kristina Fale, Almira
Hamidullina, Andrej Huterer, Andrej Kašić, Peter Kranjec, Mykhaylo Madan.
o Aktiv učiteljev pihal, trobil, tolkal in petja – vodja: Damjan Tomažin; člani: Luka Einfalt,
Petra Einfalt, Miran Juvan, Dimitrij Lederer, Andreja Marčun Kompan, Jana Pavli Per, Jan
Podmiljšak, Zoran Potočan, Neža Prešeren, Jakob Saje, Daniel Savnik, Lovro Ravbar, Urška
Urbanija Žun.
o Aktiv učiteljev kitare, citer in harfe – vodja: Marko Zrnec; člani: Matej Banič, Urška
Križnik Zupan, Miro Novak, Andreja Škrlep in Neli Zidar Kos.
o

Aktiv učiteljev harmonike – vodja: Tomaž Smole; člani: Dejan Maleš in Staša Udovič.

o Aktiv učiteljev nauka o glasbi – vodja: Veronika Šarec; člani: Ana Kalan, Laura Medved
Šemrov, Tomaž Pirnat, in Neža Žgur.

•
Administrativne službe (računovodstvo, tajništvo)
Osnovna pozornost je namenjena:
o urejenosti šolske dokumentacije in arhiva,
o ažurnemu poslovanju, izpolnjevanju statistik, poročil,
o sodelovanju s starši na administrativno finančnem področju,
o zakonitemu poslovanju.
Poslovna sekretarka: Irena Mav
Računovodkinja: Marija Černe

Svet staršev
Novi člani sveta staršev so bili izbrani na roditeljskih sestankih v septembru 2021. Starši oddelkov, pri
katerih je predstavnikom v svetu staršev prenehal mandat, so bili o tem in o volitvah za novega
predstavnika, obveščeni z e-pošto.
Predsednica sveta staršev Barbara Fale je podala odstopno izjavo, zato je s septembrom 2021
predsednica Sveta staršev GŠ Domžale postala Alenka Kavka, njena namestnica pa Alenka Baš Beravs.
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ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Predstavnik

Instrument

Oddelek

1.

Alenka PETERKA

FLAVTA

Domžale

2.

Manuela TARLE

FLAVTA

Mengeš, Lukovica, Moravče

3.

Matjaž MUŠIČ

KLARINET, KLJ. FLAVTA

vsi oddelki

4.

Maja POTOČNIK

SAKSOFON, OBOA

vsi oddelki

5.

Romana BARTOL

TROBILA

Domžale

6.

Uroš PEČNIK

TROBILA

Mengeš, Lukovica, Moravče

7.

Barbara PIRNAT

TOLKALA

vsi oddelki

8.

Apolonija PAVŠEK

PETJE

vsi oddelki

9.

Tinkara TRKAJ

VIOLINA, VIOLA

Domžale

10. Anita JEMEC KOKALJ

VIOLINA

Mengeš, Lukovica

Franja MOČNIK
11. DROBNE

VIOLONČELO,
KONTRABAS

vsi oddelki

12. Petra LOŽAR

KITARA

Domžale

13. Mojca GREBLO

CITRE, HARFA, KITARA

Mengeš

14. Mirjam PETERKA

KLAVIR

Domžale 1

KLAVIR

Domžale 2

KLAVIR, ORGLE

Mengeš

17. Matevž KINK

KLAVIR

Lukovica, Moravče

18. Natalija TOMAŽIN

HARMONIKA

vsi oddelki

19. Tina TURK

PGV, GLP

Domžale

Mirijam NAHTIGAL
20. KLEVIŠAR

PGV, GLP

Mengeš

15.
16.

Alenka KAVKA
Predsednica

Alenka BAŠ BERAVS
Namestnica predsednice
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• Vzdrževanje in čiščenje šolskih prostorov ter okolice šole
Pozornost je namenjena:
o tekočemu vzdrževanju in odpravljanju pomanjkljivosti,
o gospodarnemu ravnanju z opremo in objekti.
Hišnik: Metod Banko (oddelek Domžale)
Čistilka: Katja Javoršek (oddelek Domžale)
Čistilec in hišnik: Bajro Husejnović (oddelek Mengeš)

•

Šolska knjižnica

Na šoli deluje šolska knjižnica, ki skrbi za zbirko notnih, avdio in video gradiv, ki se uporabljajo
pri pouku. Šolsko knjižnico vodi bibliotekarka Tjaša Medved. V knjižnici poteka prehod na
vzajemni bibliografski sistem Cobiss v skladu z načrtovanjem.

1.5

Glavni podatki o poslovanju

Glasbena šola Domžale je posredni proračunski uporabnik. Finančno poslujemo po Zakonu o
računovodstvu in po slovenskih računovodskih standardih.
Viri dotacij so:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki mesečno pokriva bruto plače, prispevke
na bruto plače, premije obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regrese,
jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči delavcem.
- Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti glasbenega izobraževanja imamo sklenjene z
občinami ustanoviteljicami Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče, Trzin. Glede na
dogovorjeni ustanovitveni delež nam občine zagotavljajo sredstva za prehrano in prevoz
delavcev šole, del sredstev za materialne stroške, stroške za vzdrževanje in obnovo, stroške
za izobraževanje učiteljev in stroške za investicijsko vzdrževanje.
- Mesečni prispevek staršev za izobraževanje je v letu 2021 ostal nespremenjen. Na letni
ravni znaša za pouk po programu glasba (instrument in teoretski predmet) 250 € (plačljivo
v 10-ih mesečnih obrokih), za pouk predšolske vzgoje in glasbene pripravnice pa 150 € (prav
tako plačljivo v 10-ih mesečnih obrokih).
- Nadomestilo za izposojo šolskih instrumentov (ki znaša 13 € ali 10 € mesečno – glede na
kvaliteto instrumenta) in nadomestilo za vadenje na šolskem klavirju (10 € mesečno).
•

Šolski sklad

Šolski sklad sestavljajo:
- predstavniki šole: Miha Nagode (predsednik), Miro Novak, Andreja Marčun Kompan,
- predstavniki staršev: Zorana Sicherl, Natalija Tomažin, Uroš Pečnik, Tomaž Juvančič.
• financiranje dejavnosti in potreb razreda, oddelka, orkestra, zbora in drugo, kar ni sestavni
del izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz javnih sredstev,
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•

nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, avdio-video oprema,
pohištvo in drugo),
• zvišanje standarda in podobno,
pridobivanje avtorskih del za posamezno dejavnost.
Kot odziv na spremenjeno zakonodajo, vezano na šolski sklad, je svet zavoda 27. 12. 2021
sprejel Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada Glasbene šole. Tako bo v novem letu pričel delovati
šolski svet v novi sestavi.

1.6 Vizija Glasbene šole Domžale

Glasbena šola Domžale = šola s posluhom.
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2. POSLOVNO POROČILO GLASBENE ŠOLE DOMŽALE – POSEBNI DEL
2.1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov
a) Izvedeni izobraževalni programi
Vzgojno-izobraževalni del letnega delovnega načrta je bil realiziran v skladu s šolskim
koledarjem in učnimi načrti posameznih predmetov.
Tako so bili v izvedeni naslednji izobraževalni programi:
o
Glasba
Cilji in naloge izobraževalnega programa:
•
odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
•
sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
•
doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v
ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih,
•
pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,
•
omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
•
omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in
zakonitostmi razvoja,
•
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, izvirajoče iz evropske glasbene
tradicije,
•
vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
•
skrb za prenos nacionalne in svetovne dediščine ter spodbujanje nacionalne zavesti,
•
vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in
naravne dediščine.
Trajanje izobraževanja:
Odvisno od predmetnika glavnega predmeta.
Starost otrok in pogoji za vpis:
•
priporočljiva starost je opredeljena v predmetniku (za vsak posamezni instrument),
•
sprejemni preizkus glasbenih sposobnosti je potreben.
Oddelki:
•
Individualni pouk:
Klavir in orgle, harmonika, godala (violina in violončelo), brenkala (kitara, harfa, citre), pihala
(flavta, kljunasta flavta, klarinet, oboa, saksofon), trobila (trobenta, rog, pozavna, evfonij,
tuba), tolkala in petje.
•
Skupinski pouk:
Nauk o glasbi in solfeggio, komorna igra, orkester in zbor.
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o
Predšolska glasbena vzgoja
Cilji:
• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
• omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in
zakonitostmi razvoja,
• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije.
Trajanje izobraževanja:
Program predšolske glasbene vzgoje traja 1 leto.
Starost otrok in pogoji za vpis:
•
1 leto pred vstopom v osnovno šolo (5 let),
•
sprejemni preizkus glasbenih sposobnosti ni potreben.
o
Glasbena pripravnica
Cilji:
• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
• omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
• omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in
zakonitostmi razvoja,
• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
• vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi.
Trajanje izobraževanja:
Program glasbene pripravnice traja 1 leto.
Starost otrok in pogoji za vpis:
•
učenci 1. razreda osnovne šole (6 let),
•
sprejemni preizkus glasbenih sposobnosti ni potreben.
b) Število učencev
- V šolskem letu 2020/21 je bilo v šolo vpisanih 486 učencev individualnega pouka, 3 skupine
predšolske glasbene vzgoje (33 učencev) – dve v Domžalah in ena v Mengšu in 4 oddelki
glasbene pripravnice (60 učencev) – od tega trije na oddelku Domžale, eden v Mengšu. Do 31.
8. 2020 je bilo v šolo vpisanih 579 učencev, kar pomeni 30,7 oddelka.
- V šolskem letu 2021/22 je v šolo vpisano enako število učencev: 486 učencev individualnega
pouka, 3 skupine predšolske glasbene vzgoje (33 učencev) – dve v Domžalah in ena v Mengšu
in 4 oddelki glasbene pripravnice (60 učencev) – od tega trije na oddelku Domžale, eden v
Mengšu.
Število učencev, ki jih šola lahko sprejme, je sprejeto na podlagi sistemizacije, ki jo določi in
potrdi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Trenutno povečanje števila
sistemiziranih mest onemogoča prostorska stiska šole.
c) Realizacija pouka
Šola je pouk v letu 2021 realizirala v skladu s pogoji in omejitvami, ki jim je botrovala epidemija.
Izboljšali smo on-line metode poučevanja, učitelji so izkazali svojo inovativnost predvsem na
12

področju vzpostavitve interaktivnih spletnih učilnic pri pouku teoretskih predmetov (prvi med
slovenskimi glasbenimi šolami) in spletnih koncertov. Šola se je spopadala z veliko bolniškimi
odsotnostmi zaradi kovida in odsotnostmi zaradi odrejenih karanten. Velik problem je bilo
iskanje nadomestnih učiteljev.
Dnevniki individualnega pouka izkazujejo 96,3 % realizacijo pouka.

č) Kadri
V letu 2021 je bilo na šoli zaposlenih delavcev:
od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020: 50 zaposlenih – od tega 43 učiteljev,
od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021: 51 zaposlenih – od tega 45 učiteljev.
S septembrom 2021 smo na novo zaposlili učiteljico kitare s skrajšanim delovnim časom, eno
učiteljico violine za polni delovni čas in eno učiteljico violine s 30% delovno obvezo. Na novo
smo uvedli instrumenta kontrabas (učitelj z 20% delovno obvezo) in viola (poučuje že zaposleni
učitelj violine.
d) Sodelovanje s starši
Sodelovanje s starši je zaradi spremenjenih okoliščin dela (delo na daljavo) potekalo na
drugačen način. Starši so bili pozvani k podaji mnenja o novem načinu šolanja, kar so nekateri
tudi storili – bodisi z dobrimi bodisi slabimi pripombami na naše delo. Vse prejete negativne
pripombe smo skušali upoštevati in najti kompromis, sprejemljiv za vse deležnike (učitelj,
učenec, starš).
Z uvedbo pouka na daljavo so se nekateri starši aktivneje vključili v pedagoški proces.
e) Vpis
Sprejemni preizkusi so bili izvedeni z upoštevanjem navodil NIJZ (razdalje, zmanjšano število
prisotnih v obeh stavbah šole; doseženo z večjimi časovnimi razmaki med termini opravljanja
preizkusa posameznikov).
Od 163 kandidatov smo v šolskem letu 2021/22 vpisali 104 prvošolce, ki so na sprejemnih
preizkusih izkazali ustrezne glasbene danosti. Med sprejete učence štejemo tudi 2 učenca,
sprejeta na podlagi selitve v naš šolski okoliš. Vpis na podlagi selitve je v skladu z veljavno
zakonodajo. V primeru izpisa že vpisanega učenca smo izpis takoj nadomestili z vpisom
kandidata z liste čakajočih.
f) Koncerti in drugi projekti
Šola je izvedla vse koncerte, opredeljene in načrtovane z letnima delovnima načrtoma za šol.
l. 2020/2021 (zadnji mesec 1. polletja in 2. polletje) in šol. l. 2021/22 (1. polletje do 31. 12.
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2021). Zaradi prehoda na online pouk zaradi ukrepov za zajezitev epidemije smo se tudi s
koncerti prilagodili in jih preselili v spletno okolje.

TIP NASTOPA

INTERNI NASTOPI
RAZREDNI NASTOPI
JAVNI KONCERT: 217. MOZARTOVI
DRUŽINSKI DNEVI
JAVNI KONCERT: NORČAVI PUSTNI
KONCERT
JAVNI KONCERT: PRIREDITEV OB
KULTURNEM DNEVU
JAVNI KONCERT: DRUŽINA (SE) IGRA
JAVNI KONCERT: LETNI KONCERT
GODALNEGA ODDELKA
JAVNI KONCERT: VSE NAJBOLJŠE,
PRVOŠOLČKI!
JAVNI KONCERT: LETNI KONCERT
UČENCEV KLAVIRJA IN ORGEL
JAVNI KONCERT: LETNI KONCERT PTT
in petja
JAVNI KONCERT: SPOZNAVAM
INSTRUMENTE

INTERNI NASTOPI
RAZREDNI NASTOPI
NASTOPI TEKMOVALCEV
JAVNI KONCERT: KONCERT SOLISTOV Z
MENGEŠKO GODBO
JAVNI KONCERT: ZAKLJUČNI KONCERT
ODDELKA BRDO PRI LUKOVICI

JAVNI KONCERT: KONCERT UČENCEV
ZAKLJUČNIH RAZREDOV
ZAKLJUČNI NASTOPI NAJMLAJŠIH
(PGV, GLP, ORFFOV ORKESTER)

ŠTEVILO
IZVEDENIH
NASTOPOV
3
19
1

ODDELEK

VSI
VSI
VSI

e-NASTOP
e-NASTOP
e-NASTOP

6

VSI

e-NASTOP

2

VSI

e-NASTOP

4
1

VSI
VSI

e-NASTOP
e-NASTOP

2

VSI

e-NASTOP

1

VSI

e-NASTOP

2

VSI

e-NASTOP

1

VSI

e-NASTOP

26
47
12
1

VSI
VSI
VSI
Domžale

V ŽIVO
V ŽIVO
V ŽIVO
V ŽIVO

Brdo

(Harmonija Mengeš)
V ŽIVO

VSI

(parkirišče OŠ Janka
Kersnika)
V ŽIVO

1

1

6

OPOMBA

(grad Jable)
Domžale, V ŽIVO
Mengeš
(dvorišče GŠ Domžale
in Mengeš)
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JAVNI KONCERT: ZAKLJUČNI KONCERT
UČENCEV ORGEL

JAVNI KONCERT: ZAKLJUČNI KONCERT
ODDELKA MORAVČE
JAVNI KONCERT: MINI jesenski
KONCERT
JAVNI KONCERT: 6. DOMŽALSKI
CITRARSKI KONCERT
JAVNI KONCERT: LUCIJA IN MAJA
POJ(d)ETA
JAVNI KONCERT: BOŽIČNE HARFE

JAVNI KONCERT: MINI božični
KONCERT
JAVNI KONCERT: ZAKLJUČNI KONCERT
ANDREJA GABRŠKA
JAVNI KONCERT: SNEMANJE
PRISPEVKA ZA TV-ODDAJO INFODROM
JAVNI KONCERT: BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT ODDELKA MORAVČE
JAVNI KONCERT: BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT ODDELKA MENGEŠ
JAVNI KONCERT: BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT GŠ DOMŽALE

1

1

Mengeš

V ŽIVO

Moravče

(cerkev sv. Martina v
Dobu)
V ŽIVO

1

(grad Tuštanj)
Domžale, V ŽIVO
Mengeš
Domžale V ŽIVO

1

Domžale

V ŽIVO

1

Mengeš

V ŽIVO

7

1

(vrtec Pedenjped)
Domžale, V ŽIVO
Mengeš
Mengeš
V ŽIVO

1

Domžale

V ŽIVO

1

Moravče

V ŽIVO

1

Mengeš

V ŽIVO

2

VSI

V ŽIVO

7

161 NASTOPOV V LETU 2021:
SKUPAJ:

- 29 INTERNIH NASTOPOV
- 66 RAZREDNIH NASTOPOV
- 12 NASTOPOV TEKMOVALCEV
- 54 JAVNIH KONCERTOV

g) Orkestri in zbor
Godalni orkester
Dirigentka: Ana Novak

Pihalni orkester GŠ Domžale
(oddelka Domžale in Mengeš)
Dirigent: Damjan Tomažin

Orkester flavt
Dirigentka: Andreja Marčun
Kompan

Pevski zbor
Zborovodkinja: Ana Kalan

Drugi pihalni orkester GŠ Domžale
(Oddelka Brdo in Moravče)
Dirigent: Tomaž Pirnat
Orffov orkester
Vodja: Laura Medved Šemrov
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h) Tekmovanja

MEDNARODNO TEKMOVANJE PaMus Flow Global Music Competition, Varaždin (spletno),
marec 2021
POZAVNA:
LENART ANDREJC: kat. A, 90 točk, I. nagrada, 1. mesto, mentor: prof. Damjan Tomažin
MARTIN PUCIHAR: kat. D, 86,33 točke, II. nagrada, 1. mesto, mentor: prof. Damjan Tomažin
LENART RAKAR: kat. D, 81 točk, II. nagrada, 3. mesto, mentor: prof. Luka Einfalt
EVFONIJ:
TINE BARTOL: kat. B, 91,67 točke, I. nagrada, 2. mesto, mentor: prof. Luka Einfalt

MEDNARODNO TEKMOVANJE GLASBENA ČIPKA IZ IDRIJE, Idrija (spletno), marec 2021
KLAVIR:
AMADEJ URBANIJA: kat. 3, 96,25 točke, 1. nagrada
TJAŠA PER: kat. 6, 80 točk, 2. nagrada
KRISTJAN GROŠELJ: kat. 7, 81 točk, 2. nagrada
Mentor: prof. Blaž Pucihar

MEDNARODNO TEKMOVANJE IZ SOLFEGGIA IN GLASBENE TEORIJE IMMCC 2021, Maribor
(na daljavo), maj 2021
USTVARJALNOST:
HANA BEOVIČ: kat. I. a, zlato, 1. mesto
MAKS BEOVIČ: kat. I. b, zlato, 1. mesto, posebna nagrada
TINE BARTOL: kat. I. b, zlato, 2. mesto
TOBIJA VID ŠKULJ: kat. I. b, zlato, 3. mesto
Mentorica: prof. Ana Kalan
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KATARINA ŠKRLEP: kat. I. a, zlato, 2. mesto
FILIP PODRŽAJ: kat. I. a, zlato, 4. mesto
ZALA ŠKRLEP: kat. I. a, zlato, 5. mesto
NEŽA JUVANČIČ: kat. III. a, zlato, 3. mesto
JONA KOBLER: kat. III. a, zlato, 5. mesto
Mentorica: prof. Veronika Šarec
FILIP ŠKRLEP: kat. III. a, zlato, 2. mesto
Mentorica: prof. Neža Žgur
MIHA ZAVRL: kat. III. a, zlato, 4. mesto
Mentor: prof. Tomaž Pirnat

SOLFEGGIO:
KLARA ŽUN: kat. I. b, 100 točk, zlato, 1. mesto
KATARINA ŠKRLEP: kat. I. b, 96,67 točke, zlato, 3. mesto
Mentorica: prof. Veronika Šarec
HANA BEOVIČ: kat. I. b, 99,67 točke, zlato, 2. mesto
TINE BARTOL: kat. II. b, 100 točk, zlato, 1. mesto
TOBIJA VID ŠKULJ: kat. II. b, 98,33 točke, zlato, 3. mesto
MAKS BEOVIČ: kat. II. b, 90,33 točke, zlato, 4. mesto
Mentorica: prof. Ana Kalan
TJAŠA PER: kat. IV. b, 100 točk, zlato, 1. mesto
LANA PUCIHAR: kat. IV. b, 97 točk, zlato
EMA URANKAR: kat. IV. b, 93,67 točke, zlato
GREGOR BANKO: kat. IV. b, 93,33 točke, zlato
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KRISTJAN GROŠELJ: kat. IV. b, 93 točk, zlato
Mentorica: prof. Neža Žgur

GLASBENA TEORIJA:
LUKA SAVŠEK: kat. I. c, 60 točk (od 60), zlato, 1. mesto, posebna nagrada
HANA BEOVIČ: kat. I. c, 51 točk, srebro, 4. mesto
BRINA KLANDER KRŽIŠNIK: kat. II. c, 60 točk, zlato, 1. mesto
TOBIJA VID ŠKULJ: kat. II. c, 60 točk, zlato, 1. mesto
TINE BARTOL: kat. II. c, 58 točk, srebro
EVA ZAJC: kat. II. c, 55 točk, srebro
MAKS BEOVIČ: kat. II. c, 51,67 točke, srebro
Mentorica: prof. Ana Kalan
KATARINA ŠKRLEP: kat. I. c, 56 točk, zlato, 2. mesto
KLARA ŽUN: kat. I. c, 52 točk, srebro, 3. mesto
FILIP PODRŽAJ: kat. I. c, 47,5 točke, srebro
ZALA ŠKRLEP: kat. I. c, 42,5 točke, bron
NEŽA JUVANČIČ: kat. III. c, 37 točk, priznanje za udeležbo
JONA KOBLER: kat. III. c, 32,5 točke, priznanje za udeležbo
Mentorica: prof. Veronika Šarec
KATJUŠA HOMŠAK: kat. III. c, 64 točk (od 64), zlato, 1. mesto, posebna nagrada
AMADEJ ZRIMŠEK: kat. III. c, 62 točk, zlato, 3. mesto
PETJA PAVČEK: kat. III. c, 61 točk, zlato, 4. mesto
BRINA MLAKAR: kat. III. c, 56,5 točke, zlato
GAJA MAZVITA STRAUSS TLHAOLANG, 50 točk, srebro
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FILIP ŠKRLEP: kat. III. c, 32,5 točke, priznanje za udeležbo
TJAŠA PER: kat. IV. c, 68 točk, zlato, 1. mesto
KRISTJAN GROŠELJ: kat. IV. c, 64 točk, zlato, 2. mesto
LANA PUCIHAR: kat. IV. c, 64 točk, zlato, 2. mesto
EMA URANKAR: kat. IV. c, 24,5 točke, priznanje za udeležbo
Mentorica: prof. Neža Žgur

TEMSIG 2021 (državno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov)
HARFA:
EVELIN GREBLO (mentorica prof. Urška Križnik Zupan), kategorija I. a: 100 točk, 1. mesto, 1.
nagrada, zlata plaketa, posebno priznanje za najbolj obetavno tekmovalko, posebno
priznanje za doseženih 100 točk
ORGLE:
MIHA ZAVRL (mentorica prof. dr. Veronika Šarec), kategorija I. c: 100 točk, 1. mesto, 1.
nagrada, zlata plaketa, posebno priznanje za najbolj obetavnega tekmovalca, posebno
priznanje za doseženih 100 točk
KITARA:
JERNEJ MIHELIČ (mentor prof. Matej Banič), kategorija I. c: 90 točk, srebrna plaketa
MARKO KOSANOVIĆ (mentor Miro Novak), kategorija I. b: 88,67 točke, bronasta plaketa
VIOLINA:
IVONA LEDERER, (mentorica prof. Ana Novak, korepetitor prof. Miha Nagode), kategorija I.
b: 96 točk, zlata plaketa
VIOLONČELO:
SOFIJA LEDERER (mentorica prof. Almira Hamidullina, korepetitorka prof. Mija Novak),
kategorija I. a: 95,67 točke, zlata plaketa
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DNEVI KITARE 2021, Krško, junij 2021
LEON TSHENOLO STRAUSS TLHAOLANG (mentor prof. Matej Banič), 1. kategorija, 87 točk,
srebrno priznanje
MEDNARODNO TEKMOVANJE TOLKACEV BOLERO, Muta, junij 2021
VAL MEŽAN, 1. kategorija: 1. mesto, I. nagrada in zlata plaketa s pohvalo
TOM MILEK, 1. kategorija: 1. mesto, I. nagrada in zlata plaketa s pohvalo
Mentorica: prof. Katarina Kukovič
Korepetitor: prof. Miran Juvan

MEDNARODNO TEKMOVANJE NOUVELLES ETOILES, Pariz, junij 2021
EMA URANKAR, flavta (mentorica prof. Petra Einfalt, korepetitorka prof. Neža Žgur),
kategorija D: 3. nagrada

MEDNARODNO TEKMOVANJE GLASBENA ČIPKA IZ IDRIJE, Idrija, junij 2021
GREGOR BANKO, klarinet (mentor prof. Dimitrij Lederer, korepetitor prof. Miha Nagode):
95,66 točke, 1. nagrada
ULA PEČNIK, klarinet (mentor prof. Dimitrij Lederer, korepetitor prof. Miha Nagode): 91
točk, 1. nagrada
EVELIN GREBLO, harfa (mentorica prof. Urška Križnik Zupan): 99,66 točke, 1. nagrada
MIHA ZAVRL, orgle (mentorica prof. Veronika Šarec): 97 točk, 1. nagrada

MEDNARODNO TEKMOVANJE MUSICA – GORITIENSIS, Gorica, junij 2021
SOFIJA LEDERER, violončelo (mentorica prof. Almira Hamidullina, korepetitorka prof. Mija
Novak), kategorija B: 96 točk, I. nagrada
KATARINA KOLAR, violončelo (mentorica prof. Almira Hamidullina, korepetitorka prof. Mija
Novak), kategorija A: 95 točk, I. nagrada
IVONA LEDERER, violina (mentorica prof. Ana Novak, korepetitor prof. Miha Nagode),
kategorija C: 85 točk, III. nagrada
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MEDNARODNO TEKMOVANJE VARAŽDIN “WOODWIND & BRASS”, Varaždin, december 2021
MARTIN PUCIHAR, pozavna: kat. D, 87,33 točke, III. nagrada, mentor: prof. Damjan Tomažin,
korepetitorka: prof. Neža Žgur
TINE BARTOL, evfonij: kat. B, 98 točk, I. nagrada, 1. mesto, mentor: prof. Luka Einfalt,
korepetitorka: prof. Neža Žgur
GAJ SOVIČ, evfonij: kat. C, 95,33 točke, I. nagrada, 2. mesto, mentor: prof. Luka Einfalt,
korepetitorka: prof. Neža Žgur

i) Organizacija seminarjev
Zaradi protikoronskih ukrepov izvedba seminarjev v takšnem obsegu in na utečeni (in
preverjeno kvalitetni) način, ni bila možna. Z izvedbo smo začeli takoj v novem letu 2022.
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2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
2.2.1 Temeljne pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje glasbene šole
• Akt o ustanovitvi št. 01500-49/99
• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)
• Zakon o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo)
• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 –
PZ-F in 52/16)
• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.)
• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92,
13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97
– ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05,
43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11,
3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16)
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št.
54/02, 123/08, 44/09 in 18/10)
• Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 23/06, 72/07 in 38/14)
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95,
34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr.,
56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 8/16 – popr.)
• Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07,
23/08, 61/09, 57/10, 11/11, 27/11, 4/12, 3/13, 24/13, 41/14 in 34/15)
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list RS, št.
41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01, 19/01 – odl. US, 39/02 in 55/02 – popr.)
• Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 12/13)
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)
• Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
• Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 60/06)
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v GŠ (Uradni list RS,
št. 83/03, 67/06 in 39/16)
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v GŠ (Uradni list RS, št. 61/12)
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• Pravilnik o šolskem koledarju za GŠ (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.)
• Pravilnik o publikaciji o GŠ (Uradni list RS, št. 44/01)
• Pravilnik o izvajanju pouka v GŠ (Uradni list RS, št. 82/03)
• Pravilnik o normativih in standardih v GŠ (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10 in 5/11)
• Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
glasbene šole (Uradni list RS, št. 104/15)
• Pravilnik o šolskem redu za GŠ (Uradni list RS, št. 44/01)
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)

2.2.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma
področnih strategij in programov
Dolgoročni cilji GŠ izhajajo iz osnovne dejavnosti glasbene šole, ki opravlja glasbeno vzgojnoizobraževalno delo na predšolski in osnovni stopnji.
Razvojni cilji Glasbene šole Domžale so:
izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja,
izboljšanje komunikacije znotraj in izven šole,
povečanje občutka pripadnosti,
spodbujanje enotne vizije šole,
izboljšanje kadrovske strukture učiteljev,
stalno izobraževanje učiteljev.
Razvojni cilji na področju delovnih pogojev so opredeljeni, vendar so odvisni tudi od razvoja
glasbeno izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji in pogojev ter politike lokalne
skupnosti, v kateri šola deluje.
Na tem področju ima šola naslednje cilje:
pridobitev prostorov za pouk tolkalcev na oddelku Domžale,
dolgoročno celostno obnovo oddelka Mengeš,
povečanje vpisa učencev, širitev programa (odvisno od soglasja pristojnega
ministrstva),
uvedba pouka instrumentov, ki jih šola trenutno ne poučuje,
uvedba oddelka za balet,
uvedba novih glasbenih abonmajev v KD FB za učence,
uvedba novih orkestrov (big band, folk band, harmonikarski, kitarski).
Razvojni cilji na področju povezovanja in sodelovanja:
sodelovanje s starši,
sodelovanje z ustanovitelji,
povezovanje in sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in osnovnimi šolami,
povezovanje in sodelovanje z glasbenimi šolami iz tujine,
sodelovanje s kulturno umetniškimi ustanovami,
sodelovanje v aktivu osnovnih šol (naš okoliš) in glasbenih šol (naša regijska skupina),
upravljanje stavbe KD Franca Bernika in GŠ Domžale,
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-

-

sodelovanje z Upravno enoto Domžale in Občino Domžale (organizacija porok v
Dvorani Acija Bertonclja),
povezovanje in sodelovanje z Zvezo slovenskih glasbenih šol,
povezovanje in sodelovanje z Zvezo evropskih glasbenih šol,
sodelovanje v tekmovalni komisiji za mlade slovenske glasbenike TEMSIG,
sodelovanje v komisiji za Gerbičeve nagrade in priznanja,
sodelovanje z Akademijo za glasbo v Ljubljani – mentorstvo študentom na učni praksi,
sodelovanje s Kulturnim domom Franca Bernika,
sodelovanje s pihalnimi orkestri Domžale, Mengeš, Moravče in Lukovica ter s
Simfoničnim
orkestrom Domžale-Kamnik ter Domžalskim komornim zborom,
sodelovanje z Javnim skladom za ljubiteljske dejavnosti,
sodelovanje s kulturnimi društvi in zavodi našega šolskega okoliša.

2.2.3 Kratkoročni/letni cilji
Letni kratkoročni cilji so bili opredeljeni v Letnih delovnih načrtih šole za šolski leti 2019/20 in
2020/21, sprejetih na sejah sveta zavoda. Načrtovani so bili v skladu z dolgoročnimi cilji ter
delovnimi in izobraževalnimi procesi šole, izpeljani pa s prilagoditvami glede na situacijo v zvezi
z epidemijo Covid-19.

2.2.4 Ocena doseganja zastavljenih ciljev v letu 2021
Stopnjo doseganja zastavljenih ciljev lahko podamo le na podlagi dejanskih uspehov in
dosežkov v letu 2021. Situacija, pogojena z ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19, je naše delo
zelo spremenila in nam naložila veliko prilagodljivosti. Ne glede na razmere in zelo omejen in
prilagojen način dela je šola v letu 2021 dobila 2 absolutna zmagovalca državnega tekmovanja
mladih slovenskih glasbenikov (TEMSIG): harfistko Evelin Greblo in orglavca Miho Zavrla, kar
se nam ni uspelo še nikoli v zgodovini šole.
2.2.5 Nedopustne in nepričakovane posledice pri izvedbi programa
V letu 2021 se je šola srečevala z veliki težavami pri izvedbi t.i. hibridnega pouka (učenci v
karanteni so se šolali na daljavo, ostali v učilnici).
Težave z nadomeščanjem odsotnih učiteljev (karantenske odločbe, dejanska obolelost za
novim virusom …) je šola reševala, kolikor so to dopuščale možnosti. Pri razpisih nadomestnih
zaposlitev se je iskanje nadomestnega kadra zaradi pomanjkanja razpoložljivosti le-tega
dostikrat izkazalo za zelo težko nalogo, saj ustreznega kadra ni bilo na prostem trgu dela.
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2.2.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in
kakovosti poslovanja
Šola teži k racionalni in gospodarni porabi sredstev.

𝐺𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡 =

Prihodki (AOP 870)
Odhodki (AOP 887)

1.870.491 €

= 1.868.527 € = 1,001

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od ena.
Navedeno nam kaže, da je bila poraba sredstev gospodarna.

𝐷𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =

Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 891)
1.634 €
=
= 0,13 %
Sredstva v lasti ali upravljanju +
1.252.277 €
ugotovljeni poslovni izid +
dolgoročne rezervacije (AOP 056 + 058 + 048)

Preglednica: Pregled poslovanja v letu 2021 in primerjava z leti 2020 in 2019 ( v EUR)
2021
2020
2019
Indeks21/20
Prihodki
1.870.491
1.701.886
1.570.752
110
Odhodki
1.868.527
1.700.098
1.567.039
110
Razlika
1.964
1.788
3.713
Iz preglednice je razvidno 10% povečanje skupnih prihodkov in odhodkov v
primerjavi s poslovnim letom 2021.
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PRIHODKI

2020

2019

Index 21/20

ODHODKI

3.713

1.788

110

1.964

1.567.039

1.700.098

1.868.527

2021

110

1.570.752

1.701.886

1.870.491

PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV V 2021, 2020 IN 2019

RAZLIKA

Preglednica št. 2: Sestava prihodkov po virih v letih 2021, 2020 in 2019 (v %)
PRIHODKI
Prihodki od prispevka staršev
Prihodki od MIZŠ
Prihodki od občin ustanoviteljic
Drugi prihodki
Prihodki skupaj

2021
8,26
85,29
6,13
0,32
100

2020
9,26
84,13
6,03
0,58
100

2019
9,22
82,08
7,95
0,75
100
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PRIHODKI PO VIRIH

0,75

0,58

0,32

7,95

6,13
PRIHODKI OD
MIZŠ

6,03

82,08

84,13

85,29
9,26

9,22

8,26

PRIHODKI OD
PRISPEVKA
STARŠEV

100

2019

100

2020

100

2021

PRIHODKI OD DRUGI PRIHODKI
ODBČIN
USTANOVITELJIC

SKUPAJ

2.2.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
S strani pooblaščenega revizijskega podjetja Loris, d. o. o., je bil opravljen nadzor nad
delovanjem sistema notranjega finančnega nadzora, katerega cilj je preverjanje uspešnosti
vzpostavljenih poslovodnih in kontrolnih sistemov Glasbene šole Domžale. Po opravljeni
notranji reviziji je podjetje podalo ugotovitve, da je notranji kontrolni sistem v Glasbeni šoli
Domžale vzpostavljen in deluje optimalno na vseh pregledanih področjih ter obvladuje
tveganja za nastanek nepravilnosti.

2.2.8 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
Še neosvojeni cilj šole je popolna obnova stavbe na oddelku v Mengšu, vendar smo v tem letu
začeli z obnovo in opravili že veliko dela. V sodelovanju in z veliko pomočjo Občine Mengeš so
bila v letu 2021 popolnoma obnovljene sanitarije in vodovod v zgradbi, zamenjana in obnovljena
dotrajana vrata, obnovljena električna napeljava ter urejena dvorana za nastope naših učencev.
Zaradi časovne (dela se lahko opravljajo le v času šolskih počitnic) in finančne omejenosti, je
končni cilj – popolnoma obnovljena stavba – še vedno pred nami.
Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije je bil prilagojen naš koncertni koledarček. V času od
januarja do junija 2021 koncerti v živo niso bili mogoči, zato smo načrtovane koncerte preselili
v spletno okolje.
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2. 2. 9 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,
regionalni razvoj ipd.
Gospodarstvo: V skladu z zakonom o javnih naročilih in naročilih malih vrednosti
sodelujemo redno s ponudniki prevozov, pisarniškega materiala, čistil in pripomočkov za
čiščenje, itd. Glavnina naših ponudnikov je iz lokalnega okolja, kar nam po eni strani znižuje
stroške (manjši stroški prevoza ...), po drugi strani pa pomeni sodelovanje z okoljem, v katerem
delujemo. Ne glede na povedano, ponudnikov ne izbiramo na podlagi lokacije pač pa na podlagi
najugodnejše ponudbe.
Sociala: Šola omogoča izposojo šolskih instrumentov in vadenje klavirja in harfe v svojih
prostorih. Zneska prispevka za izobraževanje v letu 2021 nismo spreminjali.
Regionalni razvoj: Redno sodelujemo z različnimi organizacijami našega šolskega okoliša
(prireditve občin ustanoviteljic, Knjižnica Domžale, Dom starejših občanov, Karitas, različna
društva ...). Učence spodbujamo k sodelovanju na prireditvah v krajih, kjer živijo in na svojih
matičnih šolah. Sledimo ciljem, ki predvidevajo vzgojo za kasnejše muziciranje v ljubiteljskih
sestavih, s poudarkom vpisa orkestrskih instrumentov in spodbujanja učencev k vključitvi vanje.
Lokalnim glasbenim sestavom (godbe, simfonični orkester, ...) skušamo pomagati tudi s
prilagoditvijo kadrovskega načrtovanja njihovim potrebam, če je to le mogoče.

ANDREJA
HUMAR

Digitalno podpisal
ANDREJA HUMAR
Datum:
2022.02.18
13:05:36 +01'00'

Poročilo sestavila:
Andreja Humar, ravnateljica

Domžale, 18. 2. 2022
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Vsebina:
•
•
•
•
•

Pojasnilo bilance stanja
Pojasnilo k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov
Pojasnilo k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Pojasnilo k obrazcu DDPO

Priloge:
• Obrazci bilanc 8-krat
• Obrazec DDPO
• Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
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POJASNILO BILANCE STANJA

Aktivne in pasivne postavke izkazujejo gibanje sredstev in virov sredstev v letu 2021.
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na:
dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve,
zaloge.
Aktivne in pasivne postavke izkazujejo gibanje sredstev in virov sredstev v letu 2021.

A - Dolgoročna sredstva
Skupine kontov: 00, 01, 02, 03, 04, 05
Na povečanje oziroma zmanjšanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev je vplivala
amortizacija in nakup novih osnovnih sredstev ter odpisi po inventurnih zapisnikih.
Nove nabave:
Neopredmetena osnovna sredstva so se povečala za 2.437 EUR. Vrednost zgradb je večja za
41.866 EUR. Vrednost nove opreme v letu 2021 znaša 45.594 EUR vrednost ostalih osnovnih
sredstev, katerih vrednost je pod 500 EUR (DI-oprema), pa 7.860 EUR. Sredstva so bila
pridobljena iz naslova amortizacije.
Amortizacijo opreme, objektov in materialnih pravic smo opravili v skladu z Navodilom o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev5. Ostala osnovna sredstva, ki imajo nabavno vrednost manjšo od 500 EUR, ob nabavi
100 % odpišemo.
Znesek amortizacije neopredmetenih sredstev je 718 EUR, amortizacija zgradb znaša 73.808
EUR, amortizacija opreme je 22.106 EUR.
Tabela: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2021
vrednosti (v EUR brez centov)
Vrsta
Nabavna
dolgoročnega sredstva
vrednost
31. 12. 2021
Neopredmetena sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva
Skupaj
5

7.520
2.521.741
906.577
3.435.838

po nabavni, odpisani in sedanji
Popravek
vrednosti
31. 12. 2021
2.851
1.478.509
817.381
2.298.741

Sedanja
vrednost
31. 12. 2021
4.669
1.043.232
89.196
1.137.097

Uradni list RS št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13,100/15
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Med neopredmetena osnovna sredstva so zajeti računalniški programi. Med nepremičnine
spadajo zemljišča in gradbeni objekti. Med opremo in druga osnovna sredstva vštevamo
pohištvo, računalnike, instrumente in osnovna sredstva – drobni inventar, ki ima življenjsko
dobo daljšo od enega leta.
Tabela: Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2021 in primerjava s
predhodnim letom (v EUR brez centov)
Vrsta dolgoročnega
Nabavna
Nabavna vrednost
INDEX
sredstva
vrednost
2021
2020
1

Neopredmetena sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga osnovna
sredstva
Skupaj

2

3

4=3/2*100

5.083
2.483.375
862.903

7.520
2.521.741
906.577

148
101
105

3.351.361

3.435.838

102

Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 povečala za 2.437 EUR (licence
za notatorski program Sibelius). Vrednost nepremičnin je v primerjavi z lanskim letom večja
zaradi prenove prostorov v Mengšu za 41.866 EUR. Vrednost opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev se je v primerjavi s preteklim letom povečala za razliko med novimi
nabavami v letu 2021 in odpisi opreme po inventurnih zapisnikih za leto 2021.
V letošnjem letu smo nakupili za 45.594 EUR osnovnih sredstev z nabavno vrednostjo nad 500
EUR:
• Klarinet Buffet Crampon,
• HP ProBook,
• violina SieLam Cantabile ¾,
• harmonika Melodija 80 basna,
• viola,
• keltska harfa Salvi,
• citre otroške – 2 x,
• Kawai pianino,
• flavta Jupiter Wave JFL-700W – 3x,
• tenor pozavna Bb/F
• Yamaha alt saksofon Plutus,
• prenosni računalnik LENOVO Think Book - 9x,
• prenosni računalnik HP ProBook,
• namizni računalnik PC Ryzen,
• stol spinalis,
• francoski rog H Hoyer 801a, F/Bb,
• trobenta Bb Stradivari LR190S43B.

Po Pogodbi o sofinanciranju programa »React EU – IKT za VIZ« št. 1-2/2017-2614 smo prejeli
12 računalnikov v vrednosti 8.660,63 EUR.
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Ostalih osnovnih sredstev z nabavno vrednostjo do 500 EUR smo kupili za 7.860 EUR. To so:
snemalnik Zoom H12n – 2x, slušalke BOSE – 6x, sopranska kljunasta flavta Moeck, kamera za
videonadzor - 4x, snemalnik za videonadzor, metronom, fortinet dostopna točka za Eduroam
– 2x, omarica, tiskalnik HP, omara, poličnik, pisalna miza – 2x, komoda bela, tabla črna – 2x,
hidravlični klavirski stol Liftomatik, mizica za citre – 3x, kornet B MTP Basic – 2x, bluetooth
zvočnik Bose – 10x, tiskalnik Canon Maxify MB 150.
Na osnovi inventurnega zapisnika smo odpisali osnovna sredstva po nabavni vrednosti in
popravku vrednosti v višini 8.247 EUR.
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava 6 prilagamo seznam pomembnejših opredmetenih
osnovnih sredstev, ki so že v celoti odpisana, vendar so še vedno v uporabi:

INVENTARNA
ŠTEVILKA
NAZIV

6

NABAVNA
VREDNOST

ODPISANA

SEDANJA
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KLAVIR PETROF

4.682,39

4.682,39

0

63

PIANINO SCHIMMEL

5.887,69

5.887,69

0

64

PIANINO SCHIMMEL

4.732,10

4.732,10

0

66

PIANINO SCHIMMEL

4.378,58

4.378,58

0

122

KLAVIR F212

8.930,60

8.930,60

0

123

KLAVIR 174 LE

17.199,62

17.199,62

0

128

KLAVIR SCHIMMEL FLUGEL

20.923,76

20.923,76

0

129

KLAVIR SCHIMMEL FLUGEL

16.831,31

16.831,31

0

370

ORGLE AHLBORN

14.907,58

14.907,58

0

412

KLAVIR FAZIOLLI F212

40.000,00

40.000,00

0

425

SCHIMMEL PIANINO

4.698,58

4.698,58

0

426

SCHIMMEL PIANINO

5.427,10

5.427,10

0

518

SCHIMMEL KLAVIR

17.323,07

17.323,07

0

606

KLAVIR KAWAI

11.199,71

11.199,71

0

Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21
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B - Kratkoročna sredstva
Skupine kontov: 11, 12, 13, 14, 17, 19
Tabela: Pregled vrst kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev (AČR) za leto 2021 v
primerjavi z letom 2020 (v EUR brez centov)
Vrste kratkoročnih sredstev in AČR
Stanje
Stanje
Indeks
31. 12. 2020 31. 12. 2021
1

Dobroimetje pri bankah (konto 11)
Kratkoročne terjatve do kupcev (konto 12)
Dan predujmi ( konto 13)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov ENK (konto 14)
Druge kratkoročne terjatve in predujmi (konto 17)
Aktivne časovne razmejitve (konto 19)
Skupaj

2

3

4=3/2*100

188.086
17.642
0
129.130
2.489
913
38.260

133.297
16.266
90
134.174
896
132
284.855

71
92
104
36
14
84

Konto 11
Pri Upravi za javna plačila je na dan 31. 12. 2021 na transakcijskem računu Glasbene šole
Domžale 133.297 EUR. Naložb prostih denarnih sredstev nimamo.
Konto 12
Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 16.266 EUR predstavljajo terjatve do učencev za
prispevek za izobraževanje v višini 17.346 EUR, ki imajo valuto 18. v naslednjem mesecu in so
zato konec leta še neplačane. Plačane bodo v januarju 2022. Analitična evidenca terjatev za
prispevek za izobraževanje je usklajena z glavno knjigo. Starše vsak mesec pri izdaji položnice
opominjamo na neplačane obveznosti, drugim kupcem pošljemo obrazce odprtih postavk. Če
obveznosti ne poravnajo, vložimo izvršbo. Oblikovan imamo popravek vrednosti terjatev nad
60 dni v višini 1.080 EUR.
Konto 13
Vplačana je bila kotizacija za udeležbo našega Orffovega orkestra na srečanju Orffovih skuin v
Mariboru v januarju 2022. Kotizacija je znašala 90 EUR. Srečanje, ki bi bilo v vsakem primeru v
letu 2022, je zaradi koronske situacije z januarja prestavljeno na maj.
Konto 14
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 134.174 EUR.
Največji delež kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do
MIZŠ v višini 124.682 EUR za izplačilo decembrskih plač in redne delovne uspešnosti 1012/2021. Terjatve do UE Domžale znašajo 120 EUR. Imamo odprte terjatve do Občine Domžale
za prehrano, prevoz zaposlenih ter materialne stroške za mesec december v višini 6.720 in
terjatve do Kulturnega doma Franca Bernika za plačilo prefakturiranih materialnih stroškov za
december 2021 v višini 2.652 EUR.
Za terjatve do proračunskih uporabnikov so bili poslani obrazci odprtih postavk. Za obrazce, ki
jih nismo prejeli menimo, da je stanje usklajeno.
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Terjatve bodo poravnane v januarju 2022.
Konto 17
Druge kratkoročne terjatve v višini 896 EUR predstavljajo terjatve do ZZZS za refundirane
bolniške odsotnosti za leto 2021 v višini 818 EUR in terjatve za preveč plačan davek od
dohodka v višini 78 EUR. Terjatve bodo poravnane v letu 2022.

Konto 19
Aktivne časovne razmejitve v višini 132 EUR sestavljajo odloženi stroški strokovne literature,
ki bodo stroški v poslovnem letu 2022.
Aktivnih kontov izvenbilančne evidence nimamo.

C – Zaloge
Skupina kontov 31
Zalog nimamo.

D – Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Skupine kontov: 21, 22, 23, 24, 29
Tabela: Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2021
v primerjavi s predhodnim letom (v EUR brez centov)
Vrsta kratkoročnih obveznosti in pasivnih
STANJE
STANJE
INDEKS
časovnih razmejitev
31.12.2020
31.12.2021
1

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
(konto-21)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
(konto-22)
Druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja
(konto-23)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
EKN
(konto-24)
Pasivne časovne razmejitve
(konto-29)
Skupaj

2

3

4=3/2*100

116.173

109.512

94

30.947

27.007

87

21.491

18.629

87

121

3.102

?????

8.908

11.475

129

177.640

169.725

95
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Konto 21
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo 64 % vseh kratkoročnih obveznosti leta
2021 v višini 109.512 EUR (za december 2021 obračunane in v januarju 2022 izplačane plače).
Konto 22
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 27.007 EUR predstavljajo 16 % vseh
kratkoročnih obveznosti. To so prejeti računi za stroške, nastale v decembru 2021, z valuto 30
dni.
Konto 23
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti za prispevke delodajalca in odtegljaje
zaposlenih za decembrske plače v višini 18.629 EUR. Predstavljajo 11 % kratkoročnih
obveznosti, ki bodo poplačane v januarju 2022.
Konto 24
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti prejetih
računov od posrednih uporabnikov proračuna države za december 2021 v višini 3.102 EUR z
valuto v januarju 2022 in predstavljajo 2 % vseh kratkoročnih obveznosti.
Vse obveznosti so bile poravnane v zakonskem roku. Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2021 in 20227 in Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih8 govorita,
da začne plačilni rok teči naslednji dan po prejemu listine.
Plačilni rok za posredne proračunske uporabnike je največ 30 dni od prejema listine. Plačilni
rok za neposredne proračunske uporabnike je 30. dan od prejema listine.

Konto 29
Pasivne časovne razmejitve v višini 11.475 EUR predstavljajo sredstva šolskega sklada v višini
7.391 EUR, odloženih prihodkov MIZŠ je 872 EUR (namenska sredstva, povezana s stroški
knjižnice), neporabljena sredstva MIZŠ za nakup zaščitnih sredstev za COVID v višini 1.901 EUR.
Plačila za seminar v višini 1.240 EUR, ki bo izveden v letu 2022 in 70 EUR vračilo regresa, ki ga
bo MIZŠ odštela pri nakazilu regresa v letu 2022. Delež pasivnih časovnih razmejitev glede na
vse kratkoročne obveznosti je 7 %.

7
8

Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP
Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE
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E – Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.
Pasivnih kontov izven bilančne evidence nimamo.
Skupine kontov: 980 in 985
Tabela: Primerjava sredstev v upravljanju (v EUR brez centov)
Vrste lastnih virov in
STANJE
STANJE
dolgoročne obveznosti
31. 12. 2020
31. 12. 2021
1

INDEKS

2

3

4=3/2*100

Obveznosti za neopredmetena in
opredmetena osnovna sredstva

1.206.952

1.175.884

97

Presežek prihodkov nad odhodki

74.709

76.343

102

1.281.661

1.252.227

98

Skupaj

Konto 980
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znašajo
1.252.227 EUR.

Občina Domžale
Višina sredstev, prejetih v upravljanje, predstavlja sedanjo vrednost osnovnih sredstev, ki se
je v letu 2021 povečala za 41.852 EUR in zmanjšala za znesek amortizacije zgradbe in
neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 77.343 EUR. Celotna obveznost za sredstva,
prejeta v upravljanje, do Občine Domžale znaša 1.005.293 EUR.

Občina Mengeš
Sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Mengeš, so se v letu 2021 povečala za 41.866 EUR
in zmanjšala za amortizacijo v znesku 37.444 EUR. Celotna obveznost za sredstva, prejeta v
upravljanje, do Občine Mengeš znaša 170.591 EUR.

Konto 985
Presežek prihodkov nad odhodki skupaj na dan 31. 12. 2021 je 76.343 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki se je leta 2021 povečal za 1.634 EUR.
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Tabela: Presežek prihodkov po občinah ustanoviteljicah (v EUR )
OBČINE USTANOVITELJICE
STANJE
POVEČANJE
31.12.2020
31.12.2021
Domžale
16.551,19
917,63

STANJE
31.12.2021
17.468,82

Lukovica

15.919,18

196,07

16.115,25

Mengeš

18.572,38

228,75

18.801,13

Moravče
Trzin
SKUPAJ

15.919,18
7.747,32
74.709,25

196,07
95.42
1.633,94

16.115,25
7.842,74
76.343,19

Sredstva smo v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po
37. členu Zakona o računovodstvu9 uskladili z občinami ustanoviteljicami.

9

Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE
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POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno
poslovanje Glasbene šole Domžale.

1. PRIHODKI
Celotni prihodki, doseženi v letu 2021, znašajo 1.870.491 EUR in so v primerjavi s preteklim
letom višji za 10 %.

REALIZACIJA PRIHODKOV - priloga:

I. Med prihodke od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva, zaračunana učencem za
prispevek za izobraževanje, vpisnine ter sredstva, zaračunana za izposojo instrumentov, v
višini 154.425 EUR in predstavljajo 8,3 % vseh prihodkov.
II. Prihodki iz proračuna predstavljajo 91,4 % vseh prihodkov.
Največji delež izkazujejo prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini
1.484.433 EUR in predstavljajo 79,4 % vseh prihodkov. Namenjeni so za pokrivanje stroškov
izobraževalne dejavnosti in predstavljajo sredstva za plače zaposlenih, regres za letni dopust,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, jubilejne
nagrade, odpravnine.
Drugi prihodki proračuna so prihodki za pokrivanje dodatkov po 39. členu Kolektivne pogodba
za javni sektor10 v višini 111.052 EUR.
Sredstva občinskih proračunov predstavljajo 6 % vseh sredstev v višini 114.587 EUR. Največji
delež predstavljajo sredstva občine Domžale, to je 3 % vseh prihodkov. Občine nam sredstva
nakazujejo na osnovi pogodb. Občine pokrivajo stroške za uporabo prostora in opreme,
stroške tekočega vzdrževanja, zavarovanja premoženja in stroške materiala in storitev, ki ne
sodijo v obveznost države. Občine zagotavljajo sredstva za nadomestila stroškov delavcem v
skladu s kolektivno pogodbo ter sredstva za tekmovanja učencev.
III. Vsi ostali prihodki so 5.993 EUR in predstavljajo 0,30 % vseh prihodkov. To so sredstva od
izpitov občanov, donacij in drugih prihodkov.

10

Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18
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PRIHODKI
I. PRIHODKI OD PRODAJE
Prispevek za izobraževanje
Vpisnina
Izposoja instrumentov
II. PRIHODKI IZ PRORAČUNA
PRIHODKI MIZŠ
Bruto plače, prispevki
Regres, odpravnine, jubilejne nagrade, KAD …
DRUGI PRIHODKI IZ PRORAČUNA -39.člen KPJS
PRIHODKI OBČIN USTANOVITELJIC
OBČINA DOMŽALE
Materialni stroški
Prehrana, prevoz zaposlenih
Drugi prihodki-tekmovanja
Investicijsko vzdrževanje
OBČINA LUKOVICA
Materialni stroški
Drugi prihodki
Prehrana, prevoz zaposlenih
Izobraževanje zaposlenih
Investicijsko vzdrževanje
OBČINA MENGEŠ
Materialni stroški
Drugi prihodki
Prehrana, prevoz zaposlenih
Izobraževanje zaposlenih
Investicijsko vzdrževanje
OBČINA MORAVČE
Materialni stroški
Prehrana, prevoz zaposlenih
Drugi prihodki
Izobraževanje zaposlenih
Investicijsko vzdrževanje
OBČINA TRZIN
Materialni stroški
Prehrana, prevoz zaposlenih
Izobraževanje zaposlenih
Investicijsko vzdrževanje
III. DRUGI PRIHODKI
Prihodki – sklepanje zakonskih zvez
Prihodki od storitev - seminarji
Drugi prihodki

REALIZACIJA

REALIZACIJA

INDEKS

2020

2021

REAL.21/REAL.20

157.612
138.690
6.060
12.862

154.425
135.375
5.890
13.160

98

1.534.346
1.426.938
1.335.881
91.057
4.848
102.560
54.451
28.548
25.599
304
0
9.953
3.264
300
6.008
381
0
19.748
11.800
551
7.010
387
0
12.400
5.904
6.008
157
331
0
6.008
2.962
2.924
122
0

1.710.073
1.484.433
1.391.019
93.414
111.052
114.587
61.878
31.337
30.237
304
0
12.992
5.904
250
6.580
258
0
20.328
11.800
551
7.676
301
0
13.039
6.039
6.580
160
260
0
6.351
3.045
3.202
104
0

111
104

9.928
1.440
5.250
2.070

5.993
1.630
0
1.816

60

112

40

Donacije
Prevrednotovalni poslovni prihodki
PRIHODKI SKUPAJ

0
1.168

2.547
0

1.701.886

1.870.491

110

RAZČLENITEV PRIHODKOV
OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021
Prihodki
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Občina Domžale
Občina Lukovica
Občina Mengeš
Občina Moravče
Občina Trzin
Drugi prihodki
Prihodki skupaj

delež v %
8,26%
85,30%
3,31%
0,69%
1,09%
0,70%
0,34%
0,32%
100,00%

znesek
154.425
1.595.485
61.878
12.992
20.328
13.039
6.351
5.993
1.870.491

PRIHODKI

1,09%

0,70%
0,69%

0,34%

3,31%

0,32%
8,26%

85,30%

Prihodki od prodaje blaga in storitev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Občina Domžale

Občina Lukovica

Občina Mengeš

Občina Moravče

Občina Trzin

Drugi prihodki

2. ODHODKI
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REALIZACIJA ODHODKOV – priloga:
Celotni odhodki Glasbene šole Domžale za leto 2021 znašajo 1.868.527 EUR in so v primerjavi
s preteklim letom višji za 10 %.
Stroški materiala so 50.896 EUR in predstavljajo 2,7 % vseh stroškov. Stroški materiala so se v
primerjavi s preteklim letom povečali za 13 %.
V stroške materiala za vzgojno učni proces spada notno gradivo, nakup potrošnega materiala
za inštrumente, kot so: strune, jezički, pomožni material za pouk bobnov, torbe za prenos
inštrumentov in drugo. Povečanje na stroških potrošnega materiala predstavljajo stroški,
povezani z nakupom zaščitnih sredstev kot so maske, razkužila, rokavice, brisače …, zaradi
epidemije COVID-a.
Stroški storitev so 153.767 EUR in predstavljajo 8,2 % vseh stroškov poslovnega leta 2021.
V primerjavi z lanskim letom so višji za 3 %.
Stroški vzdrževanja:
- na oddelku Mengeš smo letos nadaljevali s preurejanjem. Prenovili smo toalete, namestili
akustične strope v prenovljenih učilnicah, uredili dvorano (akustični panoji, roloji, prenovljena
električna napeljava), obnovili dotrajane okenske police in zamenjali nekatera dotrajana vrata
z zvočno izolativnimi.
- na oddelku Domžale so bila izvedena dela na dotrajanem prezračevalnem sistemu dvorane
Acija Bertonclja in zamenjana strešna okna, ki so zamakala.
Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo 38 % vseh stroškov storitev.
Največji delež stroškov so stroški dela v višini 1.631.634 EUR in predstavljajo 87,4 % vseh
stroškov poslovnega leta 2021. Strošek plač se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 10
%. Regres je bil izplačan v skupnem znesku 41.034 EUR. Jubilejne nagrade v višini 1.848 EUR:
ena jubilejna nagrada za 30 let, dve jubilejni nagradi za 20 let in ena jubilejna nagrada za 10
let delovne dobe v javnih zavodih. V letu 2021 smo imeli tudi eno odpravnino ob upokojitvi v
višini 8.761 EUR.
Na podlagi 2. in 3. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS11 so se 1.
januarja 2021 uveljavile višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence.
Za stroške prevoza na delo in z dela so do 31. 5. 2021 veljale cene mesečnih vozovnic
najcenejšega javnega prevoza (uvedba splošnih enotnih vozovnic na vseh registriranih linijah
javnega potniškega prometa12 ali 8 % cene bencina v primeru, da možnost javnega prevoza
ne obstaja. V času epidemije, ko javnega prevoza ni bilo, je bila za prevoz na delo izplačana
kilometrina.
S 1. 6. 2021 se stroški prevoza na delo in z dela obračunavajo v skladu z novo ureditvijo, ki jo
ureja aneks h kolektivnim pogodbama13. Za povračilo stroškov se javnemu uslužbencu po
najkrajši varni poti, ki je večja od 2-h kilometrov, prizna kilometrina v višini 10 % cene 9511

Uradni list RS, št.80/2019
Uradni list, RS, št. 29/19
13
Uradni list RS št. 88/21
12
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oktanskega neosvinčenega motornega bencina za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne
manj kot 30 EUR. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se javnemu uslužbencu povrne
glede na število prihodov na delo in odhodov z dela. Višina prehrane na delu je bila od januarja
do junija 3,99 EUR14, od julija do decembra pa 4,39 EUR.
Strošek amortizacije poslovnega leta 2021 znaša 22.106 EUR in predstavlja 1,2 % vseh
stroškov.
Amortizacijo smo obračunali v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev15 po predpisanih stopnjah.
Skupaj obračunana amortizacija v letu 2021 znaša 96.632 EUR. Amortizacija neopredmetenih
osnovnih sredstev znaša 718 EUR, amortizacija gradbenih objektov 73.808 EUR in bremenita
sredstva v upravljanju. Strošek amortizacije predstavlja amortizacija opreme v znesku 22.106
EUR. V znesku 7.860 EUR, ki bremeni sredstva v upravljanju, je upoštevana amortizacija IKT
opreme v višini 452 EUR.
Drugi odhodki znašajo 10.124 EUR. To so stroški članarin, prispevka SVZI in drugih odhodkov.
Delež drugih odhodkov predstavlja 0,50 % vseh stroškov. V primerjavi z lanskim letom so se
povečali zaradi plačevanja prispevka SVZI od 1. 9. 2020.
Zneski posameznih stroškov zaradi izredne situacije v letu 2021 niso primerljivi z letom 2020.

ODHODKI

REALIZACIJA

14

Uradni list RS št. 3/2021

15

Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15
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2020
I. STROŠKI MATERIALA
Material za vzgojno učno delo
Pisarniški material
Čistila
Potrošni material
Material za vzdrževanje
Delovna obleka
Strokovna literatura
Elektrika
Ogrevanje-plin
II. STROŠKI STORITEV
Telefonske storitve
Poštne in prevozne storitve
Komunalne storitve
Dimnikarske storitve
Sprotno vzdrževanje opreme, stavb
Vzdrževanje instrumentov
Zavarovalne premije
Varovanje objekta
Uporaba prostorov
Investicijsko vzdrževanje
Stroški AAS in ŠS
Stroški učencev
Druge storitve (tiskanje, snemanje, oglasi,
odvetniške storitve ...)
Reprezentanca
Bančne storitve, administrativne takse,
članarine
Storitve notranje revizije, GDPR
Povračila delavcem (dnevnice, kilometrine)
Zdravstvene storitve
Strokovno izobraževanje
Varstvo pri delu
Občasna pogodbena dela, avtorski honorarji
III. STROŠKI DELA
Prehrana, prevoz zaposlenih
Brutto plače
Prispevki na brutto plače
Regres, jubilejne nagrade, KAD, odpravnine
IV. AMORTIZACIJA
Gradbeni objekti
Oprema, DI - oprema
Zmanjšanje amortizacije
V. DRUGI ODHODKI

2021

REALIZACIJA 21/
REALIZACIJA 20

45.199
7.671
3.375
585
7.931
8.077
359
1.235
5.337
10.629

50.896
9.253
4.536
631
14.560
1.994
210
1.771
5.473
12.468

113

149.321
1.449
3.993
4.596
165
53.860
9.309
2.521
1.417
16.754
0
10.163
2.668

153.767
1.332
4.759
5.289
176
58.300
8.323
3.211
1.610
12.063
0
1.436
5.439

103

19.109
609

30.550
423

157
9.452
4.440
1.201
2.446
1.339
3.673

229
10.433
2.636
3.190
2.356
1.341
671

1.477.774
45.589
1.161.134
183.640
87.411

1.631.634
53.874
1.300.357
205.906
71.497
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23.182
70.438
23.541
-70.797

22.106
73.808
30.684
-82.386

95

4.622

10.124

219
44

3.574
1.048

9.544
580

1.700.098

1.868.527

Prispevek SVZI ,članarine
Drugi odhodki
SKUPAJ
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RAZČLENITEV ODHODKOV
OD 01.01. 2021 DO 31.12.2021
ODHODKI
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Odhodki skupaj

delež v %
2,72%
8,23%
87,32%
1,18%
0,54%
100,00%

znesek
50.896
153.767
1.631.634
22.106
10.124
1.868.527

ODHODKI

0,54%
1,18%
2,72%
8,23%
87,32%

Stroški materiala

Stroški storitev

Stroški dela

Amortizacija

Drugi stroški
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3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Tabela: Presežek prihodkov (v EUR brez centov)
Presežek prihodkov nad odhodki
Plačilo DDPO
ČISTI DOBIČEK

PRESEŽEK PRIHODKOV LETA 2021
1.964
330
1.634

Presežek prihodkov nad odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid v višini 1.634 EUR.
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POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje gibanje prihodkov in
odhodkov (prilivi in odlivi na transakcijski račun Glasbene šole Domžale).

PRIHODKI
Prihodki po denarnem toku za opravljanje javne službe v letu 2021 znašajo 1.870.640 EUR in
so v primerjavi s preteklim letom večji za 11 %.
Po namenu:
- Iz državnega proračuna smo prejeli 1.598.096 EUR. To so prihodki za: plače, regres za
letni dopust, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev,
jubilejne nagrade, odpravnine.
- Iz občinskih proračunov smo prejeli 110.518 EUR. To so sredstva za stroške uporabe
prostorov za izvajanje pouka, ki ne sodijo v obveznost države, ter sredstva za prehrano
in prevoz na delo, izobraževanje zaposlenih in tekmovanja učencev.
- Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe znašajo 162.026 EUR. To so prihodki
od prodaje blaga in storitev in donacij iz naslova izvajanja javne službe.
Vsa prejeta sredstva so bila namensko porabljena.

ODHODKI
Odhodki za izvajanje javne službe leta 2021 so 1.926.999 EUR in so se v primerjavi s preteklim
letom povečali za 12 %.
Denarni tok stroškov za:
- Plače in druge izdatke zaposlenim v višini 1.415.343 EUR.
- Prispevke delodajalca za socialno varnost v višini 224.610 EUR.
- Izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 209.503 EUR.
- Investicijske odhodke v višini 77.543 EUR.
Zaradi nabav osnovnih sredstev iz sredstev neporabljene amortizacije v letošnjem letu
izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki.

V letu 2021 je presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 56.359 EUR.
IZRAČUN POSLOVNEGA IZIDA PO DENARNEM TOKU V SKLADU S FISKALNIM PRAVILOM
Ker zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki ne prikazujemo izračuna poslovnega
izida po denarnem toku po fiskalnem pravilu.
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno
poslovanje. V tem izkazu so podatki razčlenjeni na dejavnost opravljanja javne službe in tržne
dejavnosti.

Celotni prihodki so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Prihodki javne službe vključujejo
vse prihodke, ki se nanašajo na izvajanje vzgoje in izobraževanja ter uporabnike javne službe.
To so prihodki ministrstva, občin, prispevka staršev za izobraževanje, donacij ter drugi
prihodki za izvajanje javne službe.
Dejavnosti zavoda so v ustanovnem aktu opredeljene kot javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
Skupaj vsi prihodki javne službe v letu 2021 znašajo 1.870.491 EUR.
Odhodki javne službe znašajo 1.868.527 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki javne službe znaša 1.634 EUR.
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POJASNILO K OBRAZCU DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Glasbena šola Domžale je kot zavezanec, ki poleg nepridobitne dejavnosti opravlja tudi
pridobitno dejavnost iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb16, dolžna sestaviti
davčni obračun.
Kot pridobitno dejavnost upoštevamo prihodke od učencev, sklepanja zakonskih zvez,
seminarjev, izpitov za občane ter drugih prihodkov in predstavljajo 8,44 % vseh prihodkov.
Nepridobitni prihodki so prihodki iz Proračuna države, prihodki od občin ustanoviteljic in
donacije. Delež nepridobitnih prihodkov je 91,56 %.
Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih:
Prihodki
EUR
Prihodki, ugotovljeni po 1.870,491,77
računovodskih predpisih
Nepridobitni prihodki
1.712.620,51
Pridobitni prihodki, ki so 157.871,26
davčno priznani

Zaporedna številka
1
2.1
4

Za izračun pridobitnih odhodkov uporabimo delež pridobitnih prihodkov:

ODHODKI
EUR
Odhodki, ugotovljeni po 1.868.527,37
računovodskih predpisih
Nepridobitni odhodki
1.695.417,33

Zaporedna številka
5
6.1

Od pridobitnih odhodkov so odšteti: premije za kolektivno prostovoljno pokojninsko
zavarovanje, promocije zdravja na delovnem mestu in drugi davčno nepriznani stroški v višini
16.960,20 EUR (zap. št. 6.22) ter 50 % stroškov reprezentance v znesku 17,83 EUR (zap. št.
6.24).
- Davčno priznani odhodki tako znašajo 156.132,01 EUR ( zap. št. 8 ).
- Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki oziroma davčna osnova znaša 1.739,25
EUR (zap.št.13).
Naša obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021 je 330,46 EUR (zap.
štev. 17).
Ker smo za leto 2021 že plačali 408,24 EUR ( zap. št. 22 ) imamo preveč vplačanih akontacij za
77,78 EUR ( zap. št. 24 ).
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Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15,
68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21
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Poročilo pripravila:
Marija Černe, računovodkinja
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