Ljubljanska cesta 61
1230 Domžale

LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2014

Vsebina
I.
II.
1.
2.
3.
4.

Poslovno poročilo
Računovodsko poročilo
Bilanca stanja
Izkaz prihodkov in odhodkov
Pojasnila k izkazom 6x
Pojasnila in razlage bilančnih podatkov

Datum: 20. 2. 2015
Štev.: 2/410-1/2015

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
Predstavitev Glasbene šole Domžale (glej LDN)
Razvoj Glasbene šole Domžale
Dolgoročni cilji
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
- povečati občutek pripadnosti
- spodbujanje enotne vizije šole
- izboljšanje kadrovske strukture učiteljev
- izboljšanje izobrazbe 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
- uvedba pouka kontrabasa v Domžalah
- uvedba novih glasbenih abonmajev v KD FB
- poizkusno poučevanje predšolskih otrok (štiriletniki)
- uvedba novih orkestrov (orffov, orkester flavt, big band)
- pevski zbor

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 in glasbene šole (našega območja)
- sodelovanje v Nacionalni komisiji za glasbeno šolstvo RS

-

upravljanje stavbe KD Franca Bernika in GŠ Domžale
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 s Pedagoško akademijo – obvezno hospitiranje in usposabljanje
študentov
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 s KUD Miran Jarc Škocjan

Načrtovani so v skladu z dolgoročnimi cilji ter tekočimi potrebami učnih procesov ter
delovanja šole glede na novosti in razvoj glasbeno-vzgojne stroke. V LDN so načrtovane
nabave opreme, glasbenih instrumentov, strokovne in notne literature, načrt izobraževanja
zaposlenih ter načrtovan obseg dejavnosti, razčlenjen po oddelkih, učencih, učiteljih,
skupinah (v orkestrih, zborih itd).
Kratkoročni / letni cilji
Letni kratkoročni cilji so bili opredeljeni v Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto
2013/14, ki ga je svet šole sprejel dne 17. 10. 2013. Načrtovani so bili v skladu z dolgoročnimi
cilji ter delovnimi in izobraževalnimi procesi šole.
To so:
• Program dejavnosti
Šola je v celoti realizirala program dejavnosti.
• Načrt širitve programa
Zaradi navodil s strani našega delodajalca in s tem zmanjšanja števila zaposlenih za
1% letno, nam le to onemogoča širitve programa.
• Načrt vpisa
Zagotovljeni načrt vpisa smo v celoti realizirali. Sprejetih je bilo 89 učencev, 128
učencev ni bilo sprejetih.

•
•

•

Strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev
Izobraževanje je bilo uspešno realizirano.
Načrti ter cilji strokovnih aktivov
Strokovni aktivi so sprejeli letne načrte in realizirali zastavljene cilje (tematski nastopi,
tekmovanja)
Organizacija in udeležba naših učencev na 17. regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja ter udeležba na drugih tekmovanjih

V letu 2014 so se naši učenci udeležili naslednjih tekmovanj:
17. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja
Tekmovanje je potekalo od 10. do 14. februarja 2014, nosilec organizacije je bila naša šola.
Naši učenci so dosegli naslednje rezultate:
Klavirski duo I. a
Nina Jankovič
Jakob Žvab

Mentor: Jože Smrekar
SREBRNO PRIZNANJE - 86,00

Klavirski trio MAJ I. a
Marjeta Banko
Ana Janežič
Jure Juvan

Mentorica: Anastazija Juvan
ZLATO PRIZNANJE – 97,00

Blaž Kozjek
pozavna I. b

Mentor: Luka Einfalt
Korepetitor: Miha Nagode
ZLATO PRIZNANJE – 91,83

Urh Štempihar Jazbec
tuba I. c

Mentor: Luka Einfalt
Korepetitor: Tomaž Pirnat
ZLATO PRIZNANJE – 97,67

Kitarski duo I. b
Mark Mihelič
Žiga Fašing

Mentor: Matej Banič
ZLATO PRIZNANJE – 91,67

Tadej Mavčič
rog I. a

Mentor: Miran Juvan
Korepetitor: Miran Juvan
ZLATO PRIZNANJE – 93,00

Miha Ažman
trobenta I. a

Mentor: Anton Savnik
Korepetitor: Miran Juvan
ZLATO PRIZNANJE – 93,00

Maja Per
trobenta I. b

Mentor: Daniel Savnik
Korepetitor: Tomaž Pirnat
BRONASTO PRIZNANJE – 79,33

Janez Štrukelj
trobenta I. c

Mentor: Daniel Savnik
Korepetitor: Tomaž Pirnat
SREBRNO PRIZNANJE - 82,67

Matej Cimerman
harmonika I. b

Mentor: Žan Legat
ZLATO PRIZNANJE – 90,00

Žiga Svetlin
harmonika I. c

Mentor: Žan Legat
ZLATO PRIZNANJE – 93,67

Enej Nik Juran
tolkala I. a

Mentorica: Katarina Kukovič
Korepetitor: Miran Juvan
ZLATO PRIZNANJE – 96,00

Aleksander Simionov
tolkala I. c

Mentorica: Katarina Kukovič
Korepetitor: Miran Juvan
ZLATO PRIZNANJE – 98,33

43. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG)
Prejemniki zlatih priznanj regijskega tekmovanja so se uvrstili na 43. tekmovanje mladih
glasbenikov Republike Slovenije. Prav tako je na državnem tekmovanju sodeloval evfonist
naše šole, ki pripada višji starostni kategoriji in zato nima izločilnega regijskega tekmovanja.
Tekmovanje je potekalo od 10. do 20. marca 2014, v Postojni, Idriji, Kopru, Tolminu, Novi
Gorici, Ajdovščini, Cerknici, in Ilirski Bistrici.
1. Solisti:
Matej Cimerman
harmonika I. b

Mentor: Žan Legat
BRONASTA PLAKETA – 88,67

Žiga Svetlin
harmonika I. c

Mentor: Žan Legat
3. nagrada
SREBRNA PLAKETA – 91,67

Enej Nik Juran
tolkala I. a

Mentorica: Katarina Kukovič
Korepetitor: Miran Juvan
ZLATA PLAKETA – 95,67

Aleksander Simionov
tolkala I. c

Mentorica: Katarina Kukovič
Korepetitor: Miran Juvan
1. nagrada
ZLATA PLAKETA – 100,00

Tadej Mavčič
rog I. a

Mentor: Miran Juvan
Korepetitor: Miran Juvan
3. nagrada
ZLATA PLAKETA – 96,00

Urh Štempihar Jazbec
tuba I. c

Mentor: Luka Einfalt
Korepetitor: Tomaž Pirnat
1. nagrada
ZLATA PLAKETA – 95,25

Andraž Gnidovec
evfonij 2. b

Mentor: Luka Einfalt
Korepetitor: Miha Nagode
2. nagrada
ZLATA PLAKETA – 95,75

Blaž Kozjek
pozavna I. b

Mentor: Luka Einfalt
Korepetitor: Miha Nagode
BRONASTA PLAKETA – 85,50

2. Komorne skupine
Kitarski duo I. b
Mark Mihelič
Žiga Fašing
Klavirski trio MAJ I. a
Marjeta Banko
Ana Janežič
Jure Juvan

Mentor: Matej Banič
BRONASTA PLAKETA – 87,33

Mentorica: Anastazija Juvan
3. nagrada
SREBRNA PLAKETA – 90,75

6. MEDNARODNEGA TEKMOVANJA »GIOVANI MUSICISTI – CITTÀ DI TREVISO«, ki je
potekalo 22. in 23. marca 2014 v italijanskem Trevisu, se je udeležila učenka flavte z oddelka
Moravče in dosegla naslednji rezultat:
ŠTREKELJ Eva, flavta, kategorija C
90,00 točk
Mentorica: Petra Einfalt
Korepetitorka: Anamarija Javornik Zupanc

II. nagrada

Na mednarodnem tekmovanju Mladi virtuoz maja 2014 v Beogradu so naši učenci dosegli
naslednje rezultate:
Klavirski trio MAJ
Marjeta Banko, violina
Ana Janežič, violončelo
Jure Juvan, klavir
Mentorica: Anastazija Juvan

komorna glasba II. kategorija
98,00 točk
1. mesto, I. nagrada

Ana Peterlin, violončelo
Mentorica: Almira Hamidullina
Korepetitor: Miran Juvan

II. kategorija
99,00 točk

2. mesto, 1. nagrada

Klavirski trio
Marjeta Banko, violina
Gal Juvan, violina
Jure Juvan, klavir
Mentorica: Anastazija Juvan

komorna glasba II. kategorija
96,66 točk
3. mesto, I. nagrada

Gal Podjavoršek, violončelo
Mentorica: Almira Hamidullina
Korepetitor: Miran Juvan

II. kategorija
96,50 točk

4. mesto, 1. nagrada

6. MEDNARODNEGA GLASBENEGA TEKMOVANJA in festivala solistov ter komornih skupin
»Svirél«, ki je potekalo med 27. marcem in 13. aprilom 2014 v Štanjelu, se je udeležilo pet
učencev, dosegli so naslednje rezultate:
Matej Cimerman, harmonika
Mentor: Žan Legat

kategorija C
90,00 točk

Žiga Svetlin, harmonika
Mentor: Žan Legat

kategorija D
92,00 točk
SREBRNO PRIZNANJE

Duo Bientzako
Zala Potočnik, flavta
Žiga Svetlin, harmonika
Mentorja: Ljerka Bernat Boljunčić
Žan Legat

kategorija Černigoj
94,00 točk
SREBRNO PRIZNANJE

Enej Nik Juran, tolkala
Mentorica: Katarina Kukovič
Korepetitor: Miran Juvan

kategorija B
93,00 točk
SREBRNO PRIZNANJE

Aleksander Simionov, tolkala
Mentorica: Katarina Kukovič
Korepetitor: Miran Juvan

kategorija C
98,00 točk
ZLATO PRIZNANJE

SREBRNO PRIZNANJE

MEDNARODNEGA TEKMOVANJA »DNEVI KITARE«, ki je potekalo 12. in 13. aprila 2014 v
Krškem, se je udeležil kitarist naše šole in dosegel naslednji rezultat:
KRALJ Miha, kitara, 2. kategorija
Mentor: Matej Banič

•

80,00 točk

SREBRNO PRIZNANJE

Organizacija mednarodnega seminarja za flavto, klarinet in nizka trobila
V letu 2014 smo organizirali tri mednarodne seminarje, za nizka trobila, za flavto in
klarinet ter enodnevni seminar za klavir pod vodstvom pianista Petra Milića za
učence in učitelje naše glasbene šole.

Seminar za nizka trobila je potekal od 28. - 30. november 2014. Vodil ga je predavatelj tubist
Sergio Carolino (Portugalska) s pianistom Telmom Marquez Rodriguezem.
Seminar za flavto je potekal 1. in 3. marca 2014. Vodil ga je italijanski flavtist Mario Caroli.
Seminar za klarinet je potekal od 11. do 13. aprila 2014. Predaval je klarinetist Michel
Lethiec iz Francije.
• Nabava glasbenih instrumentov
V skladu z zmožnostmi in potrebami.
• Nabava notnega materaiala
V skladu z zmožnostmi in potrebami.
• Nabava opreme in pomožnega materiala
Po načrtu in zmožnostih.
• Servisiranje instrumentov
Instrumente smo redno servisirali.
• Investicijsko vzdrževanje (pregled streh, strelovod, tlaki, podi, table ipd.)
Na oddelku Domžale so bila izvedena naslednja dela: beljenje, sanacija kanalizacije in
druga manjša popravila; na oddelku Mengeš pa sanacija strehe,beljenje in manjša
popravila.
• Nabava zaščitnih sredstev
Po načrtu.
• Načrt izvajanja aktivnosti na področju promocije zdravja
(6. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu-Ur. l. št. 43/2011) je sestavni del Izjave o
varnosti z oceno tveganja v Načrtu varnosti pri delu Glasbene šole Domžale. V okviru
tega načrta je bil v marcu izpeljan tečaj Masaža za domačo rabo v sodelovanju s
Svetom zdravja iz Domžal, sofinancirani so bili tudi programi skupinske vadbe.
Načrt spremljave realizacije delovnih procesov in delovnega načrta
Je bilo sprotno in učinkovito.
Strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev
Zaposleni se udeležujejo načrtovanih seminarjev v okviru LDN, po kolektivni pogodbi in na
podlagi dogovora. Učitelji se izobražujejo tudi v študijskih skupinah, ki jih načrtuje Zavod za
šolstvo Republike Slovenije. Na naši šoli je sedež študijske skupine za nauk o glasbi.
Šola je sofinancirala glasbene abonmaje v KD Franca Bernika, abonmaje Slovenske
filharmonije, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ter abonma Zvoki šestih strun.
Kadrovsko načrtovanje
Šola posveča posebno skrb učencem, ki bodo nadaljevali glasbeno izobraževanje na srednji
stopnji in jim omogoča dodatne priprave za sprejemne preizkuse iz nauka o glasbi. Pripravo
je tudi letos vodil Tomaž Pirnat.

V marcu 2014 so sprejemni preizkus za šolsko leto 2014/15 na Konservatoriju za glasbo v
Ljubljani uspešno opravili:
1. Žan Avbelj, oboa
mentorica Jana Pavli Per
2. Mirjam Bartol, violina
mentorica Gabriela Neculcea
3. Hana Močnik, rog
mentor Miran Juvan
4. Maja Pungerčar, klarinet
mentor Jakob Saje
5. Žiga Svetlin, harmonika
mentor Žan Legat
6. Jernej Vindšnurer, kontrabas
mentor Đorđe Malkoć
7. Matija Narobe, petje
mentorici Urška Urbanija Žun, Eva Černe

Vodstvo Glasbene šole Domžale
- ravnatelj Miran Juvan
- pomočnica ravnatelja Petra Einfalt
- računovodstvo IPSE d.o.o. Trzin
Organi Glasbene šole Domžale
GŠ Domžale upravlja svet šole, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljev (Občina
Domžale ima dva predstavnika, ostale občine ustanoviteljice pa skupaj enega predstavnika),
trije predstavniki staršev in pet predstavnikov zaposlenih.
Svet staršev je oblikovan za uresničevanje interesov staršev in sprejemanje nadstandardnih
programov glasbene šole. Sestavljen je iz predstavnikov staršev po instrumentalnih oddelkih
in po pevskem oddelku.
Ravnatelj je poslovodni organ šole, ki organizira in vodi delo ter predstavlja in zastopa šolo.
Ravnatelj je strokovni (pedagoški), organizacijski in poslovodni organ šole, ki odgovarja za
zakonitost dela, poslovanja ter vzgojno-izobraževalnega procesa.
Strokovni aktivi v glasbeni šoli imajo nalogo strokovnega posvetovalnega telesa in
predlagatelja strokovnih izboljšav na šoli.
Dejavnost šole
Glasbena šola deluje na območju petih občin ustanoviteljic: Občine Domžale, Mengeš,
Lukovica, Moravče in Trzin, torej na območju bivše Občine Domžale. Glasbena šola Domžale
izvaja vzgojno-izobraževalne programe po predmetnikih za glasbene šole, to je:
instrumentalni in pevski pouk - individualno, program predšolske glasbene vzgoje,
pripravnice, pouk nauka o glasbi in solfeggia ter ansambelski (komorno igro) in orkestrski
pouk ter pevsko vzgojo v dveh otroških zborih.
Šola je poleg tega organizirala mednarodna strokovna seminarja za nizka trobila in flavto ter
druge oblike izobraževanja. Kot sedež Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov okolice
Ljubljane in Zasavja naša šola vsako leto organizira regijsko tekmovanje.

Izvedena dela, obnove
Glasbena šola Domžale je upravljalec Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in skrbi za
nemoteno delovanje objekta v celoti.
Na oddelku Domžale in oddelku Mengeš smo izvedli investicijsko vzdrževanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične in finančne kazalce, je
razvidna iz priloženih dokumentov, kjer so prikazani prihodki in odhodki ter poslovni rezultat
GŠ Domžale. Osnovna dejavnost šole je bila uspešno realizirana.
Vsa sredstva so se namensko porabljala za pokrivanje odhodkov.
Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v primerjavi s preteklim letom pozitivna
(glej primerjalne tabele Izkaz prihodkov in odhodkov). Šola pridobiva nekaj sredstev z
izvedbo porok za upravno enoto in občino, z organizacijo mednarodnih seminarjev in z
izposojo instrumentov. Neodvisno podjetje Loris d.o.o. Dravograd je v okviru stalnega
notranjega nadzora decembra 2014 izvedlo notranjo revizijo nabave blaga in storitev v GŠ
Domžale za leto 2013. Ugotovljeno je bilo, da notranje kontrole na področju nabave blaga
delujejo. Ob tem so nam podali tudi par priporočil, na katerih segmentih moramo stvari še
dodelati. Zaradi transparentnosti nad porabo javnih sredstev, smo ta priporočila vzeli zelo
resno in jih že vklučili v naše delo.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na opredeljene standarde in merila
Sredstva, ki jih pridobivamo od Ministrstva za šolstvo in šport, od naših ustanoviteljev in
staršev, so namenska ter gospodarno in učinkovito porabljena v skladu z LDN in drugimi
planskimi dokumenti. Sredstva porabljamo za plače (transferi) kadrov, za prehrano in prevoz
zaposlenih, za izobraževanje, za tekoče potrebe in izboljševanje delovnih pogojev.
Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v letu 2014 doseženi.
Analiza kadrovanja in investicijskih vlaganj
Analiza kadrovanja in kadrovske politike nam pokaže, da v želji izboljšati kakovost učnega
procesa veliko vlagamo v strokovno izobraževanje zaposlenih, ki poteka v skladu z LDN. Poleg
tega sofinanciramo doizobraževanje ali nadaljevanje izobraževanja, če je to v interesu šole.
V skladu z LDN izvajamo investicijsko vzdrževanje na oddelkih v Domžalah in Mengšu, kjer
ima šola lastne prostore, medtem ko za izvajanje pouka na osnovnih šolah pogodbeno
plačujemo za najem prostorov.

Zaključek
Poslovno poročilo za leto 2014 je bilo pripravljeno 20. 2. 2015 in bo predlagano v obravnavo
in potrditev svetu Glasbene šole Domžale.

Miran Juvan
ravnatelj

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2014

POJASNILO BILANCE STANJA
Aktivne in pasivne postavke izkazujejo gibanje sredstev in virov sredstev v letu 2014.
SREDSTVA
Sredstva (aktiva) so bilanci stanja razdeljena na
- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve in
- zaloge.
A - Dolgoročna sredstva

Skupine kontov: 00, 01, 02, 03, 04, 05
Na povečanje oz. zmanjšanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev je vplivala
amortizacija in nakup novih osnovnih sredstev ter odpisi po inventurnih zapisnikih.
Nove nabave –Vrednost nove opreme v letu 2014 znaša 16.515,43 EUR, vrednost ostalih
osnovnih sredstev katerih vrednost je pod 500 EUR ( DI-oprema) pa 2.651,31 EUR. Sredstva
so bila pridobljena s ceno storitev iz naslova amortizacije.
V letošnjem letu smo nabavili naslednjo opremo :
- dva pianina Yamaha
- Samsung Galaxy S5
- Notebook multi-flip
- Dva BC klarineta Bb
- ADAMS namizni ksilofon
- Alt saksofon
- Harmoniko Canton elli primus converter
Nove pridobitve na DI-oprema vrednost do 500 EUR v letu 2014so :
- Lok za violino dorfler
- Pick Up David Gare Realist kontrabas
- Stenski pano pluta z orehovimi letvami
- Dve omari
- Violina ½
- Cajon CP s torbo
- Dva stola sinhro
- Kuhalnik indukcijski
- Ojačevalec za klaviature Roland

Amortizacijo opreme, objektov in materialnih pravic smo opravili v skladu z Navodilom o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS št. 45/05 in Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa Uradni list RS št.
120/07 in Uradni list št. 48/2009, 58/10) – predpisane stopnje. Ostala osnovna sredstva, ki
imajo nabavno vrednost manjšo od 500 EUR ob nabavi 100 % odpišemo.
Znesek amortizacije materialnih pravic v letu 2014 znaša 540,27 EUR, amortizacija zgradb
67.354,46 EUR, amortizacija opreme pa 23.190,05 EUR.

Tabela: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014 po nabavni, odpisani in sedanji
vrednosti
( v EUR)
Vrsta
Nabavna
Popravek
Sedanja vrednost
dolgoročnega sredstva
vrednost
vrednosti
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
Neopred. dolg. sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga
opredmetena OS
Skupaj

6.530
2.271.316
694.369

6.303
1.013.760
650.189

227
1. 257.556
44.180

2.972.215

1.670.252

1.301.963

Med neopredmetena osnovna sredstva so zajeti računalniški programi. Med nepremičnine
spadajo zemljišča in gradbeni objekti. Med opremo in druga osnovna sredstva pa vštevamo
pohištvo, računalnike, inštrumente in drobni inventar , ki ima življenjsko dobo daljšo od
enega leta.

Tabela: Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2013 in primerjava s
predhodnim letom v EUR:
Vrsta dolgoročnega
Nabavna vrednost
Nabavna vrednost
INDEX
sredstva
2013
2014
1
2
3
4=3/2*100
Neopredmetena sred.
6.530
6.530
100
Nepremičnine
2.271.316
2.271.316
100
Oprema in druga OS
681.304
694.369
102
Skupaj
2.959.150
2.972.215
100
Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se v letu 2014 ni spremenila.
Pri nepremičninah ni bilo sprememb. Imamo še vedno vrtni paviljon v izgradnji v višini
6.549 EUR (stroški dokumentacije).
Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v primerjavi s preteklim
letom povečala za razliko med novimi nabavami v letu 2014 in odpisi opreme po inventurnih
zapisnikih za leto 2014.

B Kratkoročna sredstva
Skupine kontov: 11, 12, 13, 14, 17, 19
Tabela: Pregled vrst kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev (AČR) za leto 2013
v primerjavi z letom 2012 v EUR
Vrste kratkoročnih sred. in AČR
Stanje
Stanje
INDEX
31.12.2013
31.12.2014
1
2
3
4=3/2*100
Dobroimetje pri bankah (konto-11)
191.795
173.087
90
Kratkoročne terjatve do kupcev (konto-12)
7.785
9.172
118
Kratkoročne terjatve do uporabnikov ENK
98.901
105.069
106
(konto-14)
Druge kratkoročne terjatve in predujmi
1.001
790
78
(konto 13,17)
Aktivne časovne razmejitve
514
0
(konto-19)
Skupaj
299.996
288.118
96
Konto 11 Pri Banki Slovenija je na dan 31.12.2014 na transakcijskem računu Glasbene šole
Domžale 173.087,17 EUR. Prostih denarnih sredstev nismo nalagali.
Konto 12 Kratkoročnih terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do učencev za šolnino, ki
imajo valuto 28. v mesecu in so zato konec leta še večinoma neplačane in bodo plačane v
januarju 2014. Oblikovano
Imamo popravek vrednosti terjatev v višini 3.468 EUR.
Konto 13 Druge kratkoročne terjatve so plačani predujmi za seminarje , ki bodo opravljeni v
letu 2015.
Konto 14 Največji delež kratkoročnih terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so
terjatve v višini 94.463,08 EUR do MIZŠ za izplačilo decembrskih plač in 1/3 plačnih
nesorazmerij za obdobje avgust 2011 do maj 2012, izplačanih januarja 2015. Terjatve do
Občine Domžale za prehrano in prevoz zaposlenih za mesec november, december 2014 v
višini 6.528,78 EUR, terjatve do Kulturnega doma Franca Bernika 3.855,19 EUR in terjatve
do EZR 62,34 EUR in RS UE Domžale za organizacijo porok 160,00 EUR.
Terjatve bodo poravnane v januarju 2015.
Konto 17 Druge kratkoročne terjatve do ZZZS, ki bodo plačane v januarju 2015.
Konto 19 Na aktivnih časovnih razmejitvah v letu 2015 nimamo stanja.

C – Zaloge
Skupina kontov 31
Zalog ni.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na naslednjih postavkah:
- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- lastni viri in dolgoročne obveznosti
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
2014 ter primerjava s predhodnim letom v EUR
Vrsta kratkoročnih obveznosti
STANJE
STANJE
in PČR
31.12.2013
31.12.2014
INDEX
1
2
3
4=3/2*100
Kratkoročne obv. do zaposlenih
75.680
83.261
110
(konto-21)
Kratkoročne obv. do dobaviteljev
18.410
19.547
106
(konto-22)
Druge kratk. obv. iz poslovanja
14.392
15.391
106
(konto-23)
Kratkoro. obv. do uporab. EKN
1.872
4.077
217
(Konto-24)
Pasivne časovne razmejitve
19.462
18.733
96
(konto-29)
Skupaj
129.816
141.009
108
Konto 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev predstavljajo 59,05 % vseh kratkoročnih
obveznosti leta 2014 v vrednosti 83.261 EUR ( za december 2014 obračunane in v januarju
2015 izplačane plače).
Konto 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 19.547 EUR predstavljajo 13,86
% vseh kratkoročnih obveznosti. To so prejeti računi v decembru z datum plačila v januarju
2015.
Konto 23 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti za prispevke delodajalca in
odtegljaje zaposlenih za decembrske plače ter pogodbena dela v višini 15.391 EUR, ki so
izplačane v januarju 2015.
Konto 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti
prejetih računov od posrednih uporabnikov proračuna države v decembru z valuto januarja
2015 v višini
4.077 EUR. To so računi za najemnine prostorov v osnovnih šolah in KD F. Bernika, stroški
UJP in MNZ.
Konto 29 Pasivne časovne razmejitve izkazujejo sredstva šolskih skladov 9.184 EUR in
kratkoročno odloženih prihodkov za beljenje učilnic v Mengšu in Domžalah, zvočno izolacijo

vrat v Mengšu, absorpcijsko zaveso v Mengšu ter generalno obnovo klavirja v Domžalah v
višini 8.947 EUR.

E – Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Konto 922 So dolgoročne rezervacije za pokrivanje stroškov amortizacije.
Skupine kontov : 980 in 985
Primerjava sredstev v upravljanju v EUR
Vrste lastnih virov in
STANJE
dolgoročne obv.
31.12.2013
1
2
Obv.za neopr.in opred.osno. sredstva
1.462.505
Presežek prihodkov nad odhodki
84.208
Skupaj
1.462.505

STANJE
31.12.2014
3
1.394.610
41.183
1.435.793

INDEX
4=3/2*100
95
49
98

Konto 980
Občina Domžale
Višina sredstev prejetih v upravljanje predstavlja sedanjo vrednost osnovnih sredstev in so v
letu 2014 zmanjšana za znesek amortizacije 66.221,39 EUR. Celotna obveznost za sredstva
prejeta v upravljanje od Občine Domžale so 1.330.746,12 EUR.
Konto 980
Občina Mengeš
Sredstva prejeta v upravljanje od Občine Mengeš so se v letu 2014 zmanjšala za amortizacijo
v znesku 1.673,34 EUR. Celotna obveznost za sredstva prejeta v upravljanje od Občine
Mengeš znašajo 63.864,00 EUR.
Konto 985
Presežek prihodkov nad odhodki skupaj na dan 31.12.201 je 41.183,20 EUR.
Presežek leta 2014 znaša 1.439,49 EUR.
Sredstva smo v skladu s 6. členom Pravilnika o načinih in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, uskladili z občinami.

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 2014 znašajo 1.377.858 EUR in so se v primerjavi s
preteklim letom manjši za 1 %.

REALIZACIJA PRIHODKOV - priloga:

I. Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaračunana učencem za
šolnine, vpisnine ter sredstva zaračunana za izposojo instrumentov in predstavljajo 10,09 %
vseh prihodkov.
II. Največji delež prikazujejo prihodki iz Ministrstva za šolstvo znanost in šport, ki
predstavljajo
80,45 %. Primerjavi so preteklim letom. Namenjeni so za pokrivanje stroškov izobraževalne
dejavnosti in predstavljajo sredstva za plače zaposlenih. Zadnji dan leta smo prejeli nakazan
1. obrok 3/4plačnih nesorazmerij izplačanih v februarju 2014 .
V letošnjem letu smo imeli tudi izvensodno poravnavo zaradi odpovedi o zaposlitvi in smo
do MIZŠ prejeli 23.100 EUR.

Sredstva občinskih proračunov predstavljajo 8,35% vseh sredstev. Največji delež
predstavljajo sredstva občine Domžale, ki predstavljajo 4,91%.
Občine pokrivajo stroške vezane na prostor, prehrano in prevoz, izobraževanje zaposlenih in
sredstva za tekmovanje učencev .

III. Vsi ostali prihodki predstavljajo 1,11 % sredstev. To so sredstva od najemnin,privatnih
izpitov, porok, seminarjev, obresti, donacij.

PRIHODKI
I. Prihodki od prodaje blaga in storitev
šolnina, vpisnina
izposoja instrumentov
tekmovanja učencev
II. Prihodki iz proračuna
MINISTRSTVO
plače
računovodski servis
sindikalni zaupnik
sodna poravnava
OBČINA DOMŽALE
materialni stroški , zavarovanje
investicijsko vzdrževanje
prehrana, prevoz zaposleni
drugi prihodki-tekmovanja
OBČINA LUKOVICA
materialni stroški
drugi prihodki
prehrana, prevoz zaposleni
izobraževanje zaposleni
OBČINA MENGEŠ
materialni stroški
drugi prihodki -prireditve
prehrana, prevoz zaposleni
izobraževanje zaposleni
investicijsko vzdrževanje
OBČINA MORAVČE
materialni stroški
prehrana, prevoz zaposleni
drugi prihodki
izobraževanje zaposleni
OBČINA TRZIN
materialni stroški
investicijsko vzdrževanje
prehrana, prevoz zaposleni
izobraževanje zaposleni
III. Drugi prihodki
najemnine, pr.izpiti, zakonske zveze
prihodki od prodaje - seminarji
obresti, odškodnina Zav.Triglav
PRIHODKI SKUPAJ

REALIZACIJA
2013

PLAN
2014

REALIZACIJA
2014

149.006,51

151.050

139.004,20

138.072,51

139.896

127.753,20

7.084,00

7.154

6.701,00

3.850,00

4.000

4.550,00

1.226.622,52

1.192.887

1.223.561,31

1.106.890,38

1.081.010

1.108.525,77

1.088.359,16

1.062.479

1.066.894,55

18.024,84

18.025

18.024,84

506,38

506

506,38

INDEKS
REAL.14/13
93
93
95
118
100
100
98
100
100

23.100,00
69.142,46

64.501

67.659,54

36.404,28

31.181

33.211,00

0,00

0

1.889,05

32.488,98

33.070

31.349,59

249,20

250

1.209,90

12.124,00

11.200

11.200,00

4.055,00

3.131

3.131,00

1.139,00

1.139

1.139,00

6.199,00

6.199

6.199,00

731,00

731

731,00

29.028,00

27.950

27.950,00

14.078,00

13.000

13.000,00

450,00

450

450,00

13.000,00

13.000

13.000,00

1.500,00

1.500

1.500,00

0,00

0

0,00

6.304,00

5.488

5.488,00

2.971,00

2.088

2.088,00

3.005,00

3.065

3.065,00

145,00

148

148,00

183,00

187

187,00

3.133,68

2.738

2.738,00

1.593,68

1.167

1.167,00

0,00

0

0,00

1.479,00

1.509

1.509,00

61,00

62

62,00

17.160,73

17.421

15.292,58

3.987,72

4.000

3.677,79

9.252,32

9.500

8.470,00

3.920,69

3.921

1.392.789,76

1.361.358

3.144,79
1.377.858,09

98
91
96
92
77
100
100
100
96
92
100
100
100
87
70
102
102
102
87
73
102
102
89
92
92
80
99

RAZČLENITEV PRIHODKOV
OD 01.01. 2014 DO 31.12.2014

Prihodki
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Ministrstvo
Občina Domžale
Občina Lukovica
Občina Mengeš
Občina Moravče
Občina Trzin
Drugi prihodki
Prihodki skupaj

delež v %
10,09%
80,45%
4,91%
0,81%
2,03%
0,40%
0,20%
1,11%
100,00%

PRIHODKI

0,40%

2,03%
4,91%

0,20%

0,81%

1,11%
10,09%

80,45%

Prihodki od prodaje blaga in storitev

Ministrstvo

Občina Domžale

Občina Lukovica

Občina Mengeš

Občina Moravče

Občina Trzin

Drugi prihodki

znesek
139.004
1.108.525
67.660
11.200
27.950
5.488
2.738
15.293
1.377.858

2. ODHODKI
Celotni odhodki znašajo 1.376.419 EUR in so manjši od lanskega leta za 1% .
REALIZACIJA ODHODKOV: priloga

Stroški materiala so leta 2014 so manjši glede na leto 2013 za 15%.
Privarčevali smo pri stroških materiala za vzgojno učno delo (note nabavljamo direktno iz
tujine) .
Ker smo varčevali smo privarčevali tudi na stroških potrošnega materiala in strokovne
literature.
Na zmanjšanje stroškov storitev v letu 2014 v primerjavi z letom 2014 vpliva manjši strošek
ogrevanja in telefonskih storitev in sprotnega vzdrževanja.
Komunalne storitve pa so se v letu 2014 podražile.
Odstopanje pri stroških najemnin je zaradi stroška najema dvorane KD Franca Bernika za
nastope naših učencev.
Stroški dela so se v skupnem znižali za 2 %.
Vendar pa se kaže povečanje na plačah za 1 % zaradi izplačila 1. Obrok ¾ plačnih
nesorazmerij v februarju 2014 in izplačil napredovanj z aprilom 2014.
V letu 2013 je bil izplačan poračun regresa za LD za leto 2012, zato je v letu 2014 strošek
očitno manjši.
Amortizacijo smo obračunali v skladu z navodilom o načinu in stopnjah odpisa (Ur. list RS št.
45/05 ) in Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa Uradni list št 120/2007, 48/2009, 58/10 –
predpisane stopnje. Oblikovali smo amortizacijska sredstva v višini 23.190 EUR, ostala
amortizacija pa bremeni sredstva prejeta v upravljanju.
Na drugih odhodkih je upoštevan strošek izplačila izvensodne poravnave zaradi odpovedi o
zaposlitvi.
Od MIZŠ smo prejeli 23.100 EUR, razliko pa smo pokrili iz lastnih sredstev.

ODHODKI
I. Porabljeni material za
vzgojno učno delo (note,razni mat. za pouk)
pisarniški material
čistila
potrošni material
material za vzdrževanje
delovna obleka
strokovna literatura
II. Stroški storitev
PORABLJENA ENERGIJA
elektrika
gorivo za ogrevanje
PREVOZNE,TELEF., IN PTT STOR.
Telefonske storitve
Poštne in prevozne storitve
STALNI STROŠKI
komunalne storitve
dimnikarstvo
sprotno vzdrževanje opreme in stavbe
zavarovalne premije
varovanje objekta
zakupnine (najemnina prostorov)
investicijsko vzdrževanje
PROGRAMSKI STROŠKI
študentski servis in AAS
stroški učencev
druge st. (tiskanje,snemanje,oglasi..)
reprezentanca
bančne stor.,adm.takse,član.
računovodsko svet.storitve, notranja revizija
povračila del. (dnevnice,km)
zdravstvene storitve
strokovno izobraževanje
varstvo pri delu
občasna dela,avt.honorar
III. Stroški dela
prehrana, prevoz zaposlenih
brutto plače
prispevki na brutto plače
regres , jub.nag., KAD, zam.obresti
IV. Amortizacija
gradbeni objekti
oprema, DI - oprema
zmanjšanje amortizacije
V. Drugi odhodki

REALIZACIJA
2013

PLAN
2014

REALIZACIJA

2014

22.940,48

23.109

19.523,21

5.864,42

5.964

4.849,30

4.289,63

5.789

4.493,86

1.357,40

1.380

1.283,13

8.735,76

7.236

7.385,33

836,99

851

369,08

749,72

762

749,68

1.106,56

1.125

392,83

188.655,80

187.066

180.065,51

20.060,58

20.402

17.010,44

6.890,04

7.007

6.859,91

13.170,54

13.394

10.150,53

9.367,14

9.526

8.619,77

3.740,06

3.804

3.628,19

5.627,08

5.723

4.991,58

66.722,98

63.173

62.074,56

4.478,95

4.555

4.724,72

169,32

172

172,14

41.587,54

38.494

31.492,26

2.543,72

1.703

2.325,35

1.113,42

1.132

1.124,49

16.830,03

17.116

20.346,55

0,00

0

1.889,05

92.505,10

93.965

92.360,74

3.537,30

3.537

3.680,27

6.060,05

6.163

5.448,29

30.607,02

31.127

30.989,06

3.013,75

3.013

539,70

256,36

261

330,52

33.335,38

33.902

33.763,32

6.322,98

6.430

6.737,74

643,25

654

750,62

3.704,23

3.767

4.142,53

1.245,94

1.267

1.274,27

3.778,84

3.843

4.704,42

1.146.802,90

1.121.826

1.123.716,41

57.857,83

58.841

55.822,17

897.216,85

905.502

905.530,00

141.890,71

137.385

141.063,37

49.837,51

20.098

21.300,87

26.730,03

26.730

25.841,36

67.354,46

67.354

67.354,46

27.694,68

27.695

26.381,63

-68.319,11

-68.319

-67.894,73

2.627,16

2.627

27.272,11

drugi odhodki -obresti
prevrednotovalni odhodki
odškodnina po sodni odločbi

420,30

420

432,01

2.206,86

2.207

1.792,00

SKUPAJ

1.387.756,37

INDEKS

REAL.14/13
85
83
105
95
85
44
100
36
95
85
100
77
92
97
89
93
105
102
76
91
101
121
100
104
90
101
18
129
101
107
117
112
102
124
98
96
101
99
43
97
100
95
99
1038
103
81

25.048,10
1.361.358

1.376.418,60

99

RAZČLENITEV ODHODKOV
OD 01.01. 2014 DO 31.12.2014
ODHODKI
Porabljen material
Porabljena energija
PTT in telefonske ter prevozne stro.
Stalni materialni stroški
Programski materialni stroški
Stroški dela
Amortizacija
Drugi odhodki
Odhodki skupaj

delež v %
1,42%
1,24%
0,63%
4,51%
6,71%
81,64%
1,88%
1,98%
100,00%

ODHODKI

znesek
19.523
17.011
8.620
62.075
92.361
1.123.716
25.841
27.272
1.376.419

1,88%

1,42%

1,98%
0,63%

1,24%

4,51%
6,71%
81,64%

Porabljen material
PTT in telefonske ter prevozne stro.
Programski materialni stroški
Amortizacija

Porabljena energija
Stalni materialni stroški
Stroški dela
Drugi odhodki

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Tabela presežka prihodkov v EUR
Presežek prihodkov nad odhodki
Plačilo DDPO
ČISTI DOBIČEK

PRESEŽEK PRIHODKOV LETA 2014
1.439
0
1.439

Presežek prihodkov nad odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid v višini 1.439 EUR in se
po navodilu Občine Domžale ne razporedi.

POJASNILA 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 od izvajanja javne službe znašajo 1.363.091 EUR.
Po namenu:
-

Iz državnega proračuna za tekočo porabo so prihodki za plače.
Iz lokalnih proračunov za tekočo porabo so prihodki za materialne stroške vezane na
prostor, sredstva za prehrano in prevoz na delo , sredstva za izobraževanje zaposlenih
in tekmovanje
učencev.

-

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova javne službe za storitve zaračunane
udeležencem
Izobraževalnega procesa.

-

Drugi prihodki javne službe in donacije.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so 15.872 EUR.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki od seminarjev in najemnin prejetih v
letu 2014.
Vsa prejeta sredstva so bila namensko porabljena.
ODHODKI
Odhodki za izvajanje javne službe v letu 2014 so 1.342.037 EUR.
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so 16.202 EU.
Razmejeni so po sodilu glede na prihodke od prodaje na trgu.

POJASNILA 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.
JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST
Celotni prihodki so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.
V prihodke javne službe smo vključili vse prihodke, ki se nanašajo na izvajanje vzgoje in
izobraževanja in uporabnike javne službe. To so prihodki občin, ministrstva, starši za šolnino
otrok, donacije za izvajanje javne službe.
Prihodke tržne dejavnosti pa predstavljajo storitve zaračunane zunanjim uporabnikom.
To so pretežno prihodki od oddaje prostorov v najem in organiziranja seminarjev in porok.
Prihodki javne službe znašajo 1.361.224 EUR in predstavljajo 98,79 % vseh prihodkov.
Prihodki tržne dejavnosti znašaj 16.634 EUR in predstavljajo 1,21 % vseh prihodkov.
Odhodke tržne dejavnosti smo razmejili glede na delež prihodkov tržne dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki javne službe znaša 1.422 EUR prihodkov javne službe.
Presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti pa 17 EUR .
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