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Številka:   060-0004/2020 
Datum:     12. 6. 2020                                                 

 
Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena 
Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega 
odbora občine Žalec na seji OS dne  5. 2. 2020  in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št.060-0004/2020 
z dne 25. 2. 2020 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednje poročilo o 
opravljenem nadzoru 

 
KONČNO POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
GLASBENA ŠOLA ŽALEC 

 
Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih 

sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec   
 
1. Nadziranec:  Glasbena šola Risto Savin Žalec, Aškerčeva ulica 9, Žalec za leto 2019 

 

2. Sklep o izvedbi nadzora  št. 060-0004/2020 z dne 25.2.2020 
 
3. Odgovorna oseba nadziranca: mag. Gorazd Kozmus, ravnatelj      

 

4. Namen in cilji nadzora: Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe 
javnih sredstev  iz proračuna Občine Žalec za  2019. 

 
5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora v sestavi: 

Slavica Čehovin, predsednica 
Bernarda Simončič, namestnica predsednice 
Marjeta Jesenek, članica 
Vesna Napotnik, članica 
Matjaž Vodlan, član 

 
6. Poročevalec: Slavica Čehovin, predsednica NO  
 
7. Kraj in čas opravljanja nadzora: Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec v marcu in 

maju 2020.  
 

8. UVODNI DEL POROČILA 
 
8.1. Osnovni podatki in materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora 
 
Javni zavod Glasbena šola »Risto Savin« Žalec ima sedež v Žalcu, ime pa nosi po skladatelju 
Frideriku Širci, katerega umetniško ime je bilo Risto Savin. Ustanovitev šole sega daleč v leto 
1957. 
 
Glasbena šola Risto Savin Žalec je medobčinska šola, ki ima svoj sedež v Žalcu. Z namenom 
približevanja njihovih storitev uporabnikom, so glasbeno in kulturno izobraževanje razširili 
tudi s pomočjo dislociranih oddelkov, ki so na Polzeli, v Preboldu, v Braslovčah in na 
Vranskem. 
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V glasbeni šoli Žalec se izobražujejo otroci iz občin ustanoviteljic, ki so: Občina Žalec, Občina 
Polzela, Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Vransko in Občina Tabor. 
 
Pri svojem delu sledijo viziji delovanja in razumevanju njihovega poslanstva. Glasbena šola 
»Risto Savin« Žalec želi ostati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka glasbenega 
izobraževanja. Delovanje šole je prepoznavno po kakovostnem in odličnem izobraževalnem 
delu. V ljudeh želijo prebuditi potrebo po aktivnem ali pasivnem ukvarjanju s kulturo. Vzgojiti 
želijo ljubiteljske glasbenike, bodisi izvajalce ali poslušalce. Z svojim delom želijo vzgojiti 
razgledane ljudi in jih na kulturno-glasbenem področju obogatiti z dodatnim znanjem. Tiste 
učence, v katerih prepoznavajo večjo nadarjenost in ljubezen do glasbe, pa želijo usmeriti na 
pot nadaljnjega glasbenega izobraževanja.  
 
Cilji in naloge glasbene šole v letu 2019: 

 izvedba programa šole; 

 promoviranje njihove dejavnosti; 

 izvedba LDN; 

 sodelovanje s sorodnimi institucijami; 

 vzpodbujanje profesionalnega razvoja zaposlenih; 

 publicistična dejavnost. 
 

Cilji letnega delovnega načrta:  
Letni delovni načrt je osnovni dokument šole in zagotavlja: 

 načrtno izvajanje glasbeno-izobraževalnega dela in nalog; 

 kvalitetno glasbeno vzgojno-izobraževalno delo; 

 načrtno vzgajanje in izobraževanje učencev za sodelovanje v različnih 
instrumentalnih in vokalnih skupinah ter usmerjanje učencev v nadaljnje glasbeno 
izobraževanje; 

 sodelovanje vseh pedagoških delavcev na šoli; 

 temeljito reševanje nalog glasbenega in organizacijskega značaja; 

 sodelovanje z organizacijami, ki so zainteresirane za razvoj šole; 

 sodelovanje z društvi in Zavodi za kulturo v okviru šolskega okoliša in širše; 

 sodelovanje z vrtci in OŠ; 

 sodelovanje na različnih kulturnih prireditvah; 

 sodelovanje na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih; 

 prirejanje javnih in internih koncertov, glasbenih večerov, akademij, proslav, 
predavanj, gostovanj in drugih nastopov, ker tako prispevajo k razvoju glasbene 
kulture; 

 gostovanje glasbenih skupin v tujini in doma; 

 oblike dela, ki omogočajo, da se učenci uspešno vključujejo v življenje širše 
družbene skupnosti. 
 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo vpisanih 524 učencev, največ iz občine Žalec (313 učencev). 
Glasbena šola ima na dan 31. 12. 2019 37 zaposlenih. 
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Organi glasbene šole so: 
- svet šole, ki ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev šole 

in 3 predstavniki staršev (mandat traja 4 leta), lahko so imenovani največ dvakrat 
zaporedoma 

- ravnatelj 
- svet staršev, mandat je vezan na čas, ko ima njihov otrok status študenta šole 
- strokovni organi, to so učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik in strokovni aktiv. 

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo 
strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v okviru posameznega 
oddelka. Strokovni aktivi v šoli obravnavajo problematiko predmetnega področja. 
Razrednik skrbi za vzgojno-izobraževalno delo v okviru njegovega oddelka. 

 

 
Glasbena šola s cenikom določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega 
izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna skupnost. Sem sodijo vsi materialni 
stroški in vsi izdatki za blago in storitve, ki nastajajo z izvedbo programa in so nujno potrebni 
za nemoteno izvedbo le-tega. Cenik je sestavljen na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 14. 06. 
2012 in soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z dne 05. 07. 2012 in 
velja od 01.09.2012 dalje. Cenik za nadstandardne programe je sestavljen na podlagi sklepa 
Sveta zavoda z dne 08. 06. 2011 z dopolnitvami dne 28. 05. 2014, 09.07.2015, 29.9.2016 in 
20.6.2017. 
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Glasbena šola ima tudi šolski sklad, ki ga upravlja upravni odbor. Namen sklada je zbiranje 
sredstev za nakup nadstandardne opreme in zviševanje standarda pouka, za finančno pomoč 
učencem iz socialno šibkejših družin, plačilu raznih dejavnosti in podobno. Sklad pridobiva 
sredstva iz prispevkov staršev, donacij, sredstev zbranih na dobrodelnih prireditvah in 
podobno. 
 
8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora 

 
V času nadzora je z NO sodelovalo računovodstvo Petka in ravnatelj mag. Gorazd Kozmus, NO 
je dobil vse zahtevane podatke in dokumentacijo, nadziranec je bil pri posredovanju želenih 
podatkov kooperativen.  

8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora  

Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora so naslednji: 
- ODLOK o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« 

Žalec (UL RS 6/97, 63/01, 112/08, 85/10, 68/13) 
- Pravilnik o uporabi glasbenih instrumentov in prostorov glasbene šole Risto Savin 

Žalec (ki ga je sprejel Svet zavoda na podlagi 10. člena Odloka ustanovitvi vzgojno 
izobraževalnega zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec (Uradni list RS, št. 6/97, 
63/01, 112/08 in 85/10) na 9. seji dne 04. 05. 2011) 

- Letni delovni načrt šole za leto 2018/2019; 
- Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko leto 
- Finančni plan zavoda za leto 2019 
- Zaključni račun (letno poročilo, bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov) za 

koledarsko leto 2019 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o glasbenih šolah 
- Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah 
- Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole 
- Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole 
- Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah 
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih 

šolah 
- Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli 
- Odredba o normativih in standardih v glasbenih šolah 
- Zakon o šolski inšpekciji 
- Zakon o delovnih razmerjih 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
- Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja 
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne 

razrede znotraj razponov plačnih razredov 
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede 
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- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon o knjižničarstvu 
- Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
- Zakon o splošnem upravnem postopku 
- Zakon o računovodstvu; 
- Pogodba št. PG-0074/2019 o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna za leto 

2019 
 
9. UGOTOVITVENI DEL 
 
9.1.  Pregledana dokumentacija in ugotovitve nadzora  

Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki jih je Glasbena šola objavila na spletni strani 
Ajpesa: Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov, Izkaz prihodkov in odhodkov – po vrstah 
dejavnosti in Poslovno poročilo s pojasnili, ki so nam ga posredovali iz Glasbene šole. 

V spodnji tabeli je izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka, kjer se ločeno izkazujejo sredstva, pridobljena, iz državnega in občinskega proračuna za 
tekočo porabo in investicije po načelu denarnega toka ter lastnih pridobljenih sredstev, 
ustvarjenih z javno službo: 

 

  
Plan 2019 

Real. 
2019 

Real. 
2018 

Index 
19/18 

Index 
19/pl 

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.356.331 1.367.914 1.237.219 111% 101% 

1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 1.356.331 1.367.914 1.237.219 111% 101% 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.103.831 1.107.351 983.385 113% 100% 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.000.102 990.747 892.530 111% 99% 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 103.729 116.604 90.855 128% 112% 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV           

II, SKUPAJ ODHODKI 1.486.567 1.318.089 1.235.880 107% 89% 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 1.486.267 1.318.089 1.235.880 107% 89% 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 958.360 944.628 863.090 109% 99% 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 151.192 151.496 138.192 110% 100% 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 199.710 168.446 181.717 93% 84% 

J. Investicijski odhodki 177.005 53.519 52.881 101% 30% 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU           

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu           

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu           

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu           

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   49.825 1.339     

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 130.239         
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V letu 2019 je glasbena šola prejela na transakcijski račun 1,367.913,82 € sredstev, od tega iz 
državnega proračuna 72 %, iz občinskih proračunov 9 % in 19 % iz opravljanja javne službe – 
prispevki staršev. Prilivi za investicije so predstavljali 1 % delež oz. 18.789,75 €. 

Celotni odlivi so znašali 1,318.089,21 €, od tega je bilo odlivov za investicije 4 % oziroma 
53.518,38 €. Posledica denarnega toka v letu 2019 je povečanje denarnih sredstev na računih 
za 49.824,61 €. 

Celotni prihodki za leto 2019 so znašali 1,367.913,82 €, od tega so bila prejeta sredstva iz 
občinskih proračunov v  višini 116.604 € (delež Občine Žalec je 62.430 €).  

Od skupnih prihodkov za leto 2019 v višini 1.367.914 €, ki jih je glasbena šola prejela, so 
prihodki, ki jih je nakazala Občina Žalec znašali 62.430  €, kar pomeni 4,56 % vseh prihodkov. 
Znesek v višini 28.630 € so predstavljali sofinanciranje materialnih stroškov in znesek 33.800 
€ so predstavljali sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem GŠ, skupaj znesek nakazila je 
bil 62.430 eur. 

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so se v poslovnih knjiga izkazovala po 
nabavni vrednosti.  

  l.2019 l.2018 Index 

OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA 1.105.662 1.143.646 97% 

Neopredmetena sredstva 5.419 5.563 97% 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 5.419 5.523 98% 

Nepremičnine 1.580.454 1.580.454 100% 

Popravek vrednosti nepremičnin 581.193 533.800 109% 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 977.379 932.112 105% 

Popravek vrednosti opreme in opredmetenih osnovnih 
sredstev 870.978 835.160 104% 

 

Neopredmetena sredstva so predstavljala licenčne računalniške programe. Vrednost opreme 
se je v letu 2019 povečala za 9 % zaradi novih nabav. Med opremo izkazujejo naslednjo 
pomembnejšo opremo, ki je bila v celoti že amortizirana, a se še uporablja za opravljanje 
osnovne dejavnosti: klavir Steinway in ostali klavirji, čembalo, marimba, flavta, klarinet, pedal 
Pauken, oboa, harmonike, pianini, vibrafon, trobente, saksofoni, violina, bobni, violončelo, 
rog, viola, pozavna, kontrabas, oboa, kitare, citre, tube, klarinet, gong, čelo, xylophon, klime, 
projektor in računalniki. Popravki vrednosti so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 
obračunano amortizacijo. Že amortizirana oprema je predstavljala 89 % vse opreme v uporabi. 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 

  l.2019 l.2018 Index 

KRATKOROČNA SREDSTVA 256.029 201.568 127% 

Denarna sredstva 560 363 154% 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 158.072 108.444 146% 

Kratkoročne terjatve do kupcev 4.357 4.899 89% 

Dani predujmi in varščine 0 560   

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 91.965 83.158 111% 

Druge kratkoročne terjatve 357 3.427 10% 

Aktivne časovne razmejitve 718 717 100% 
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Med kratkoročnimi terjatvami so izkazovali terjatve do kupcev oziroma učencev iz naslova 
prispevkov staršev. 

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so zajemala terjatve do MIZŠ in občin 
ustanoviteljic. 

Neporavnane že zapadle terjatve so se izkazovale do Občine Vransko v znesku 1.874 €. Občina 
je IOP za terjatve potrdila konec leta na izpisu odprtih postavk. 

Druge kratkoročne terjatve so se izkazovale do ZZZS za refundirane boleznine zaposlenih. 

Aktivne časovne razmejitve pa so vključevale zalogo zlatih not. 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 

  l. 2019 l. 2018 Index 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 123.599 109.850 113% 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 86.020 77.477 111% 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 21.046 13.796 153% 

Druge kratkoročne obveznosti 13.526 12.260 110% 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 194 789 25% 

Pasivne časovne razmejitve 2.813 5.528 51% 

 

Na pasivni strani so se izkazovale obveznosti iz plač do zaposlenih, obveznosti do prispevkov 
delojemalcev in obveznosti za dohodnino za mesec december; te obveznosti so za 13 % višje 
kot v letu 2018. V letu 2019 so bila odpravljena plačna nesorazmerja, kar je povzročilo dvig 
plač 01.01.2019 in 01.11.2019, v decembru pa so JU napredovali v plačne razrede in v nazive, 
kar je vplivalo na dvig obveznosti. 

Obveznosti do dobaviteljev so zajemale obveznosti za obratna sredstva in osnovna sredstva. 
Zapadlih neporavnanih obveznosti niso imeli. 

Druge obveznosti iz poslovanja so obveznosti za prispevke delodajalca. 

Pojasnila k stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

Ta obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja, v njem so se ločeno izkazovala: 

 neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju, 

 neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v lasti oz. osnovna sredstva, ki so 
nabavljena iz drugih virov (donacije, šolski sklad). 

Glasbena šola Žalec je razpolagala s sredstvi v upravljanju v višini 1,105.662 €. Delež občin je: 
občina Žalec 52,6 %, občina Polzela 15,4 %, občina Braslovče 11,3 %, občina Prebold 11,7 %, 
občina Vransko 3,8 %, občina Tabor 2,5 %. Delež donacij v opremi pa je 2,6 %. 

Dolgoročna sredstva so bila nabavljena na podlagi potreb, ki so opredeljena v planu nabav za 
leto 2019. 

Viri financiranja so bili naslednji: 

 investicijski transferi občine ustanoviteljice – Polzela v višini 6.300,00 €, 
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 investicijski transferi občine ustanoviteljice – Braslovče v višini 1.200,00 €, 

 investicijski transferi občine ustanoviteljice – Prebold v višini 7.021,00 €, 

 investicijski transferi občine ustanoviteljice – Vransko v višini 1.938,75 € in 

 investicijski transferi občine ustanoviteljice – Tabor v višini 2.330,00 €. 

Opredmetena osnovna sredstva so se povečala za novo nabavljeno opremo v višini 51.380,97 
€; nabavili so: kitare, violine, harmoniko, čela, citre, pianino, notna stojala, zvočnike, omare, 
mize, tablo, televizor, tiskalnik in računalnike. 

Popis opreme je bil opravljen elektronsko z optičnim čitalnikom, izvajal se je od 01.12.2019 do 
31.12.2019. Odpisana je bila oprema v višini 9.461,71 € in drobni inventar v vrednosti  8.003,62 
€, vse zaradi dotrajanosti. 

Stroški blaga, materialov in storitev 

Stroški materiala so predstavljali 2,9 % vseh stroškov in so v primerjavi s preteklim letom bili 
nižji za 4 %, v primerjavi s planom pa 17 %. 

 

  plan 2019 real. 2019 real.2018 
index 
19/18 

Index 
19/pl 

Stroški materiala 46.853,40 38.670,80 40.205,62 96% 83% 

Splošni material 5.626,50 5.923,87 4.356,50 136% 105% 

Material za pouk 23.529,00 10.227,52 19.944,91 51% 43% 

Material za vzdrževanje 3.273,60 8.575,02 2.907,04 295% 262% 

Energijski stroški 14.424,30 13.944,39 12.997,17 107% 97% 

 

Stroški storitev so obsegali 9,8 % vseh stroškov in so bili za 9 % nižji kot leta 2018. Stroški 
storitev so bili nižji zaradi nižjih stroškov vzdrževanja in stroškov povezanih s poukom. 

 

  plan 2019 real. 2019 real. 2018 
Index 
19/18 

Index 
19/pl 

Stroški storitev 142.476,03 129.913,54 129.006,01 101% 91% 

Storitve povezane s poukom 76.461,70 67.301,42 71.437,80 94% 88% 

Stroški orkestrov 9.442,29 15.404,26 3.998,36 385% 163% 

Komunikacijske in komunalne 11.784,96 10.147,68 12.973,27 78% 86% 

Vzdrževalne storitve, zavarovanja 33.094,19 25.020,24 32.373,16 77% 76% 

Druge storitve za dejavnost 11.692,89 12.039,94 8.223,42 146% 103% 

 

V proračunu OŽ za leto 2019, terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom 
proračuna, so znašala skupaj 22.366.218,51 €, od tega za GŠ Žalec v znesku  653.291,37 €. 

 
V proračunu OŽ Za leto 2019 je dejavnost Glasbene šole omenjena pri naslednjih postavkah: 
 
19039002 Glasbeno šolstvo 
 
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 
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Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 34/03, 
79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 
- odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 - ZVaj) je zagotovila lokalna skupnost v letu 2019 glasbeni 
šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, vodarina, 
tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 28.630,00 €. Pri določitvi 
višine materialnih stroškov se je upoštevalo število učencev iz posamezne občine 
soustanoviteljice glasbene šole. V šolskem letu 2019/2020 šolo obiskuje skupno 535 učencev 
(od tega 314 iz Občine Žalec). 
 
19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev Glasbene šole po kolektivni pogodbi 
 
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 34/03, 
79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 
- odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 - ZVaj) je zagotovila lokalna skupnost glasbeni šoli 
sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo in sicer regres za 
prehrano med delom in prevoz na delo v višini 33.800,00 €. Obveznost posamezne občine se 
določa na podlagi deleža učencev iz občine soustanoviteljice glasbene šole. Iz Občine Žalec je 
bilo v šolskem letu 2018/2019 313 učencev od skupno 515 učencev iz občin soustanoviteljic 
(9 učencev je še iz drugih občin). Delež Občine Žalec za sofinanciranje nadomestila stroškov 
delavcem v skladu s kolektivno pogodbo za šolsko leto 2018/2019 je tako znašal 60,08 %. 
Sredstva so bila realizirana na podlagi mesečnih zahtevkov glasbene šole. 
 
Od skupnih prihodkov za leto 2019 v višini 1.367.914 €, ki jih je glasbena šola prejela, so 
prihodki, ki jih je nakazala Občina Žalec znašali 62.430  €, kar pomeni 4,56 % vseh prihodkov. 
Znesek v višini 28.630 € je predstavljal sofinanciranje materialnih stroškov in znesek 33.800 € 
je predstavljal sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem GŠ, skupaj je bil znesek nakazil 
62.430 eur. 
 
Nadzorni odbor je pri preverjanju porabe finančnih sredstev zahteval in pregledal naslednjo 
dokumentacijo: 

- Pogodba št. PG-0074/2019 z datumom 10.4.2019 o zagotovitvi sredstev iz občinskega 
proračuna  

- račun št. 1-1-1900158, Valenarius d.o.o., Ljubljana, za izdelavo epoksi poravnave, pu tlaka, 
epoksi klančin, nizkosten zaključek, vrednost 5.918,96 eur 

- račun št. 171639622, Mercator d.d., Ljubljana,  material jupol gold, jubolin, trak krep, 
vrednost 111,21 eur 

- račun št. 90293601, Jub d.o.o., Ljubljana, material jupol, vrednost 423,54 eur 

- račun 19-1390-0030035, Extra Lux d.o.o., Ljubljana, material razni obrazci, vrednost 3.476,72 
eur 

- račun 19-1390-0046581, Extra Lux d.o.o., Ljubljana, material črnilo za tiskalnike, vrednost 
553,33 eur 

- račun 56/19, Borut Tajnšek s.p., Rogaška Slatina, material unikatna nota, pozlata, laserska 
gravura, izdelava skulpture iz črnega granita, vrednost 1.222,44 eur 
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- račun št. 19-300-000221, Tim art d.o.o., Ljubljana, blago promocijski nahrbtnik z vrvicami, 
vrednost 1.665,30 eur 

- račun št. 19100004, Brodar Gorišek Aleš s.p., Griže, blago jabolka, vrednost 105,12 eur 

- račun št. 2019-192096, Orel Celje, avtobusni prevoz Praga harmonikarski orkester, vrednost 
3.448,00 eur 

- račun št. 2019-190749, Orel Celje, transfer, namestitev destinacija Westport, vrednost 
2.120,90 eur 

Vsa dokumentacija je bila pregledana, NO ni ugotovil nepravilnosti. OŽ financira iz občinskega 
proračuna sofinanciranje materialnih stroškov v višini 28.630,00 eur in sofinanciranje 
nadomestila stroškov delavcem GŠ v skladu s kolektivno pogodbo v višini 33.800,00 eur, kar je 
skupaj znašalo 62.430,00 eur. Občina je na zahtevek GŠ nakazovala mesečno dotacijo. 

Investicije, ki so bile vključene v letni načrt za leto 2019 

Glasbena šola Risto Savin Žalec je financirana na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja v RS ter Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Risto Savin Žalec in 
njegovih dopolnitev. Iz letnega poročila je razvidno, kolikšen je bil delež prispevka posameznih 
občin in kolikšen je delež republiškega proračuna. V odloku o ustanovitvi je zapisano razmerje 
oziroma delež obveznosti občin za investicije oziroma investicijsko vzdrževanje. Ker dobivajo 
iz MIZŠ le sredstva za plače učiteljev in nadomestilo regresa za letni dopust, se vse ostale 
finančne obremenitve financirajo iz prispevkov Občin in nejavnih sredstev za opravljanje javne 
službe.  

Prispevki staršev za materialne stroške šolanja otrok pomagajo GŠ pri kritju vseh materialnih 
stroškov oziroma vseh izdatkov za blago in storitve, ki nastajajo z izvedbo programa in so nujno 
potrebni za izvedbo le-tega. Iz računovodskega poročila so razvidni vsi izdatki, ki so jih opravili 
v lanskem letu, izpostavljeno je nekaj pomembnejših: 

- 2 tabli z notnim črtovjem; 

- Stoli; 

- 5 citrarskih miz; 

- Projektor Optima EH 416; 

- 6 prenosnih računalnikov; 

- Televizor z miniračunalnikom kot oglasni ekran; 

- 2 violončela; 

- 2 tiskalnika za oddelke; 

- 2 citre; 

- Kovček za kitaro; 

- 30 notnih stojal; 

- Kitara - klasična Esteve+kovcek+strune; 

- Večfunkcijska naprava Minolta; 

- 2 violini Paganini; 

- Klavirska lučka Benton; 
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- Tubular bells-cevasti zvonovi; 

- Šali kitara s kovčkom; 

- Klasična kitara Yamaha z ojačevalcem; 

- Električna kitara Gibson Les Paul; 

- 2 harmoniki (Piginni, Hohner); 

- Razni baletni, operetni kostumi in odrski rekviziti; 

- Aparat za plastificiranje; 

- Pianino Yamaha s kolesi za namene selitve za koncerte v Domu II. slovenskega tabora; 

- Izdelava poliuretanskega poda na hodniku v prvem in drugem nadstropju šole; 

- Izdelava celostne podobe hodnikov in učilnic (stenske nalepke); 

- Osem akustično prenovljenih in prebeljenih učilnic (101, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 

112); 

- Omare za učilnico 202 in oddelke; 

- Vzdrževalna dela na stavbi; 

 
10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH  SREDSTEV 

Nadzorni odbor  ocenjuje, da je je bila poraba javnih sredstev proračuna Občine Žalec za leto 
2019 po pregledu dokumentov gospodarna in učinkovita v skladu z veljavnim proračunom.   

Pri pregledu porabe javnih sredstev nadzorni odbor  ni odkril napak, nepravilnosti in 
nesmotrnosti. 

11. NAPOTILO 

Nadzorni odbor je poslal Osnutek Poročila o nadzoru za leto 2019, ki ga je nadziranec prejel 
po elektronski pošti dne 11. 6. 2020. 
 
Nadziranec je dne 12. 6. 2020 poslal elektronsko pošto, da nima pripomb na osnutek poročila, 
zato je NO izdelal končno poročilo.  
 

Žalec, dne 12. 6. 2020 

 
Pripravila   Predsednica Nadzornega odbora 
Slavica Čehovin              Slavica Čehovin 
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