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1. Poslovno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2018 

SPLOŠNI DEL 

Pripravljeno na podlagi: 
- Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP), 

20. do. 29. in 51. člena Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99) 
ter 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (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 in 86/16); odslej Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. 

Ustanoviteljice Glasbene šole Koper, Podružnice Izola in Podružnice Piran so: Mestna občina 
Koper, Občina Izola in Občina Piran. Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnega 
glasbenega in baletnega izobraževanja na območju vseh treh občin. 

1.1. Kratka predstavitev Glasbene šole Koper in poročilo ravnatelja 

Osnovno glasbeno izobraževanje seje v slovenski Istri pričelo decembra 1948 v Portorožu. 
Leta 1951 seje glasbeno izobraževanje preselilo v Koper - ustanovljena je bila Glasbena šola 
Koper. Glasbenašolalzolajebilaustanovljena v letu 1952 kot podružnica Glasbene šole Koper, 
v šolskem letu 1955/56 pa je postala samostojna šola. Glasbena šola Piran naj bi po nekaterih 
izkazih začela delovati že leta 1953 kot podružnica glasbene šole Koper, v šolskem letu 1955/56 
pa je postala samostojna šola. Leta 1967 so se vse tri glasbene šole združile v Center za glasbeno 
vzgojo Koper, s sedežem v Kopru. 

Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran so 8. julija 2003 uskladile Odlok o 
ustanovitvi Javnega zavoda Center za glasbeno vzgojo Koper iz leta 1999 z določili Zakona o 
organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju in tako sprejele ODLOK o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za glasbeno vzgojo Koper. Tedaj 
seje JZ CGV preimenoval v: Glasbena šola Koper, glasbeni šoli v Izoli in Piranu pa sta postali 
podružnici matične šole v Kopru. 

Na Glasbeni šoli Koper izvajamo tudi glasbeni del programa gimnazije umetniške smeri. 
Nosilka programa je Gimnazija Koper. 

L 2. Organizacijska shema in predstavitev odgovornih oseb 

Glasbeno šolo Koper vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Po 
sistemizaciji MIZŠ ima ravnatelj dva pomočnika, ki opravljata naloge, ki jim jih določi 
ravnatelj in so opisane v aktu o sistemizaciji. Pomočnika ravnatelja imata učno obveznost 
skladno s sistemizacijo MIZŠ. Podružnični šoli v Piranu in Izoli pa imata vsaka svojega vodjo 
šole. Po sistemizaciji MIZŠ imata vodji šol celotno učno obveznost. Ravnatelj nima učne 
obveznosti. 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, strokovni 
kolegij in knjižničarka. 
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Ravnatelj: 
Iztok Babnik 

Pomočnika ravnatelja: 
za GŠ Koper -Tatjana Jercog 
za podružnico Izola in Piran - Mirko Orlač 

Vodji podružničnih šol: 
Podružnica Izola - Breda Pečnik Božič 
Podružnica Piran - Irena Čok 

Upravno administrativni del po sistemizaciji MIZŠ: 
računovodja VI, knjigovodja V in tajnik VIZ VI. 

Svet zavoda je dne 2.3.2010 odobril financiranje delovnega mesta administrator V. Delovno 
mesto se financira iz lastnih sredstev. 
Obrazložitev: Zaradi izvajanja glasbenega in plesnega izobraževanja na celotnem področju 
slovenske Istre, zaradi narave in obsega dela, zaradi zahtevanih specifik treh ustanoviteljic (MO 
Koper, Občine Izola in Občine Piran) ter zaradi treh podružnic, ki delujejo kot samostojne enote 
in zaradi velikega števila dislociranih oddelkov, se v skladu z 19. členom Pravilnika o 
normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole na Glasbeni šoli Koper 
sistemizira delovno mesto administrator, ki se financira iz lastnih sredstev. 

Tehnično osebje: - en hišnik (Kp), pol hišnika (Iz), pol hišnika (Pi) 
- dve čistilki (ena cela in dve polovici) - Koper 
- ena čistilka - Izola 
- polovica čistilke - Piran 

Na osnovi Odloka o ustanovitvi je oblikovan svet zavoda. 
V preteklem letu so ga sestavljali: 

Predstavniki občin: 

Koper: Bojan Babič 

Izola: Alojz Zorko 

Piran: Marjan Jeretič 

Predstavniki staršev: 

Koper: Barbara Kopačin 

Izola: Gašper Čehovin, predsednik sveta staršev 

Piran: Marjan Štule 

Predstavniki delavcev GŠ: 

Koper: Svetlin Markov, Danijela Masliuk, Borut Vatovec 

Izola: Boris Benčič, predsednik sveta zavoda 

Piran: Andraž Cencič 

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan svet staršev. 
V minulem letu so ga po predmetnih področjih sestavljali: 
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Koper: Kopačin Barbara (godala, brenkala), Jerman Kristina (pihala), Raspolič Claudia 
(trobila, tolkala), Miran Bordon (klavir, harmonika, petje), Lindič Sanja (balet, plesna 

pripravnica) in Zorman Barbara (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica). 

Izola: Gačnik Mateja (godala, brenkala), Slama Valentina (pihala), Morato Valdi (trobila, 
tolkala), Gašper Čehovin (klavir, harmonika, petje) in Pintarič Tina (predšolska glasbena 

vzgoja in glasbena pripravnica). 

Piran: Zlata Šerifoski (pihala), Marjan Štule (trobila, tolkala), Alen Radojevič (godala, 
brenkala), Marjeta Blagojevič (klavir in harmonika), Mojca Kocjan (predšolska glasbena 
vzgoja in glasbena pripravnica 

• Oddelek za godala: Antonije Hajdin 

• Oddelek za pihala: Erika Arko (flavta, kljunasta flavta, oboa, fagot) 

• Oddelek za klarinet in saksofon: Aleš Grosek 
• Oddelek za trobila in tolkala: Mitja Bobič 
• Oddelek za klavir: Nelfi Paliska 
• Oddelek za harmoniko: Sonja Mezgec 
• Oddelek za kitaro in harfo: Tanja Brecelj Vatovec 
• Oddelek za PGV, GP, nauk o glasbi, petje, balet in PP: Sindija Šiško 
• Umetniška gimnazija, smer glasba: Rok Vilhar 

Na šoli deluje strokovni kolegij, ki ga vodi ravnatelj. Kolegij sestavljajo: pomočnika ravnatelja, 
vodje podružničnih šol Izole in Pirana ter vodje strokovnih aktivov. 
Strokovni kolegij se praviloma sestaja enkrat na mesec. 

Na šoli deluje šolski sklad. Skladje bil prvič ustanovljen 19. junija 2009. 
Predsednik šolskega sklada je Nelfi Paliska. 

Na šoli delujeta dva sindikata. 
Njuna zaupnika sta: Karl Glavina do 31.5. 2018, Kristina Babič od 1.06. 2018 za SVIZ in 
Breda Pečnik Božič za OSO90. 

Glasbena šola Koper in obe podružnici so v šolskem letu 2017/18 izvajale pouk na štirih 
dislociranih oddelkih, ob začetku šolskega leta 2018/19 pa na sedmih dislociranih oddelkih. 

Septembra 2018 smo novo šolsko leto pričeli v učilnicah na/v: 

Glasbena šola Koper 
Gallusova 2, Koper 

- Glasbena šola Koper ima 26 učilnic v centralni stavbi na Gallusovi 2, 
- v dvorani na Gallusovi 11 poučujemo tolkala 
- v prostorih mestnega pihalnega orkestra POK potekajo vaje simfoničnega orkestra in 

Brass-banda; 
- na oddelku OŠ Koper poteka pouk nauka o glasbi, harfe, kitare, violine, flavte, 

kljunaste flavte, klavirja, harmonike in trobil; 
- na dislociranem oddelku v Marezigah (OŠ Marezige) poučujemo nauk o glasbi; 
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solfeggio, klarinet, kljunasto flavto, flavto in trobila, tolkala pa v KS Marezige, 
- na oddelku OS Anton Ukmar poučujemo predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno 

pripravnico, nauk o glasbi, solfeggio, klavir in violino; 
- na oddelku na O.Š. Prade-Podružnica Sv. Anton izvajamo pouk nauka o glasbi in pouk 

trobil; 
- pouk baleta in baletne pripravnice poteka v Areni Bonifika. 

Podružnica Izola 
Gregorčičeva 76, Izola 

- pouk poteka v učilnicah Besenghijeve palače na Gregorčičevi 76, 
- pouk šolskega orkestra in klavirja poteka na Stari italjanski šoli na Gregorčičevi 21 

Podružnica Piran 
Levstikova 8, Piran in Baročna hiša na Tartinijevem trgu 10 

- na Levstikovi 8 ima podružnica Piran šest učilnic, 
- na Tartinijevem trgu 10 imamo pet učilnic in prostor za razredne nastope, 
- šolski pihalni orkester in tolkala ima pouk v prostorih OŠ Ciril Kosmač Piran, 
- v prostorih OŠ Lucija poteka pouk glasbene pripravnice in nauka o glasbi, 
- v krajevni skupnosti Sečovlje poteka pouk klavirja 
- šolski in razredni nastopi so v Gledališču Tartini, Media domu Pyrhani in Baročni hiši 

na Tartinijevem trgu 10. 

Problematika piranske glasbene šole ostaja še vedno odprta zaradi pomanjkanja lastne dvorane 
za nastope. Razredni nastopi se odvijajo v Baročni hiši - Tartinijev trg 10. Šolski nastopi 
potekajo v Media domu Pyrhani. V isti dvorani organiziramo srečanja aktivov Glasbene šole 
Koper, Izola in Piran in koncerte v sodelovanju z drugimi glasbenimi šolami iz Slovenije in 
tujine. 

Glasbena šola Koper že od leta 1999 izvaja program umetniške gimnazije - smer glasba. 
Nosilka programa umetniške gimnazije glasbene in likovne smeri je Gimnazija Koper. Ob 
začetku šolskega leta 2017/18 je bilo vpisanih 67 dijakov v program Umetniške gimnazije- 
smer glasba, septembra 2018 ( šolsko leto 2018/19) je bilo vpisanih na oddelek umetniške 
gimnazije - smer glasba 67 dijakov, od tega 22 dijakov v program vzporednega glasbenega 
izobraževanja (MIZS je za šolsko leto 2018/19 odobrilo vpis v program vzporednega 
glasbenega izobraževanja). 

Na naših treh šolah in dislociranih oddelkih poučujemo naslednje skupine instrumentov ali 
predmetov : 
1. orkestrski instrumenti in petje: 

- godala: violina, viola, violončelo, kontrabas, 
- pihala: kljunasta flavta, flavta, oboa, fagot, klarinet, saksofon, 
- trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila, 
- tolkala, 
- petje, 

2. drugi instrumenti: 
- instrumenti s tipkami: klavir in harmonika, 
- brenkala: kitara, harfa, 

3. ples: balet, 
4. komorno-ansambelska igra, 
5. orkester: simfonični, godalni, pihalni 
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6. nauk o glasbi, solfeggio, 
7. predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica. 

Učenci in dijaki so v šol. 1. 2017/18 igrali v mnogih komornih sestavih: dveh godalnih orkestrih, 
simfoničnem orkestru, treh šolskih pihalnih orkestrih, Brass-bandu, mestnih in primestnih 
pihalnih orkestrih, dveh kitarskih, Obalnem komornem orkestru, rock bandih in različnih jazz 
skupinah. Učenci so peli v treh šolskih pevskih zborih v Kopru, Izoli in Piranu, dijaki pa v 
gimnazijskem zboru, v zboru Univerze na Primorskem in v MPZ Obala. 
Vsako leto igra v orkestrih in poje v zborih preko 150 učencev. 

Kot nadstandardno dejavnost GS Koper, Izola, Piran ponujamo dodatne ure individualnega 
pouka, komorno igro, petje v pevskih zborih, igranje v Brass-bandu in več Rock- bandih. Kot 
nadstandard organiziramo tudi ustvarjalne delavnice, razne seminarje, poletne šole, 
organiziramo predavanja gostujočih predavateljev, organiziramo priprave za opravljanje 
preizkusa glasbenih sposobnosti za srednje glasbeno izobraževanje, ... 
V nadstandardne programe se od septembra 2018 vključuje preko 200 učencev. 
Svet šole je za šolsko leto 2017/18 pa 69,33 PU nadstandardnega pouka, za šolsko leto 2018/19 
pa 40,33 PU nadstandardnega pouka. 

Potrebno je poudariti, da so programi na vzgojno-izobraževalnem področju vezani na 
šolsko leto, ki ne sovpada s koledarskim (poslovnim) letom. 

1. 3. Predstavitev pomembnosti in prednosti ter slabosti in pomanjkljivosti 

Pomembnosti 
Sodelujemo z občinami-ustanoviteljicami, Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter 
Zavodom RS za šolstvo. 
Sodelujemo pri pripravi mednarodne poletne šole Ars Haliaeti, Poletne glasbene Akademije v 
Izoli, poletni šoli godal »Mali filharmonik« in »Godalko«. 
Vsako leto oblikujemo vrsto projektov, ki so pomembni tako za Glasbeno šolo Koper in 
podružnici v Piranu in Izoli, kakor tudi za lokalno in širše okolje, v katerem delujemo. Tesno 
sodelujemo tudi z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami v slovenski Istri, z Univerzo na 
Primorskem in drugimi javnimi zavodi in gospodarskimi družbami. Glasbena šola Koper je 
pomemben dejavnik razvoja in ohranjanja glasbeno kulturne dediščine prostora slovenske Istre 
in povezuje glasbo z drugimi zvrstmi umetnosti. 

Prednosti 
Glasba kot univerzalno sredstvo komunikacije in sporočanja omogoča sodelovanje z vsemi 
zunanjimi institucijami, zavodi in organizacijami v Sloveniji in v tujini. Glasbena šola Koper s 
podružnicama v Piranu in Izoli, s svojimi učenci redno bogati kulturne prireditve, razna 
poslovna srečanja obletnice, obeleževanja pomembnih praznikov v Obalnih občinah in v drugih 
krajih po Sloveniji. 

Pomanjkljivosti 
Glasbena šola Koper s podružnicama že desetletja deluje v istih prostorih - stavbah, ne glede 
na dejstvo, da so se oddelki bistveno povečali, povečalo se je število učencev, število 
programov in dejavnosti, ki jih ponujamo in izvajamo. Prostori v katerih delujemo pa so že 
desetletja isti. Primanjkujejo nam prostori (učilnice) za izvajanje naše osnovne dejavnosti - 
poučevanja, predvsem pa orkestrske dvorane in dvorane za nastope. 
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Zaradi večje aktivnosti šole, tudi v povezavi z gimnazijo Koper - umetniška smer glasba, seje 
število nastopov in koncertov zelo povečalo, zato bi nujno potrebovali še eno koncertno 
dvorano. Prav tako bi potrebovali večje število primernih učilnic za izvajanje pouka. Prav zaradi 
izvajanja strokovnih predmetov Umetniške Gimnazije - smer glasba nam na Gallusovi 2, že 
vrsto let primanjkujejo primerne učilnice. Problem Glasbene šole v Kopru in Piranu je 
razkropljenost pouka po celotni občini. Težko je vzpostavljati enotno organizacijsko kuluro in 
strukturo, kot tudi boljše medpredmetno povezovanje. 
Prostori šolske knjižnice so že leta premajhni. Prav tako pa nimamo prostora za hrambo 
šolskih instrumentov. 

1.4. Finančno poslovanje 

Tabela 1: Pregled poslovanja leta 2018 in primerjava z letom 2017 (v eurih brez centov): 

PRIHODKI 1.2018 1.2017 

Dotacija republike 
Dotacije občin 
Pristojbine učencev 
Obresti 
Drugi prihodki 

2.248.384 
133.322 
297.973 

0 
13.140 

2.234.221 
128.864 
300.929 

0 
5.839 

SKUPAJ PRIHODKI 2.692.819 2.669.853 

Preglednica 1: Preglednica prihodkov leta 2018 v primerjavi z letom 2017 

■ 2018 

■ 2017 

8 



ODHODKI 

Čistila, material za tekoče vzdržev., 
pisarniški material, drob.delovna 42.273 35.546 
orodja, delovne obleke in obutev, 
pogostitev 
otrok, cvetje in drugi mat str. 
Stroški uporabe prostorov O.Š. 17.736 15.133 
Koper 
Stroški strokovne literature, notnega 6.410 5.837 
materiala 
in naročnin časopisov 
Električna energija in kurilno olje 29.784 30.062 

STROŠKI MATERIALA SKUPAJ 96.203 86.578 

Stroški podjemnega dela 4.868 1.086 
Stroški avtorskih honorarjev 180 0 
Stroški študentskega dela 9.723 3.572 

Stroški telefona in poštnine 10.040 9.357 
Najemnina prostorov 15.964 15.427 
Zavarovanje osnovnih sredstev in 3.944 3.945 
oseb 
Dnevnice, nočnine, potni stroški 21.919 11.475 
in izobraževanje delavcev 

Prevozi otrok, tekmovanja, nastopi, 
šol. ekskurzija 14.985 10.834 
Tekoče vzdrž.,varovanje šole, 
poraba vode, komunal, štor., 
dimnikar.stor.in deratizacija 31.180 25.457 

Odvetniške storitve, foto storitve, upravne 14.451 17.871 
takse, oglaševanja, zdravstvene storitve, 
storitve plačilnega prometa in drugi 
nemat. stroški 
Druge storitve: računalniške štor., stroški 
revizije, 701et GŠ^ 51.561 34,931 
SKUPAJ STROSKI STORITEV 178.815 133.955 
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Bruto plača 
Bruto odpravnina 
Bruto regres za letni dopust 
Bruto jubilejne nagrade 
Solidarnostna pomoč 
Prispevki in davek delodajalca 
Prevozi na delo in iz dela 
Regres za prehrano 
Dod. pok. zavar. (KAD) 
Ostala povračila delavcev  

1.879.201 
5.132 

64.793 
2.426 

578 
303.753 
46.146 
48.799 
29.717 

4.058 

1.902.230 
7.659 

55.515 
2.974 

0 
306.770 
39.739 
45.664 
11.564 
4.685 

SKUPAJ STROSKI DELA 2.384.603 2.376.800 

AMORTIZACIJA 
STROŠKI MATERIALA 
STROŠKI STORITEV 
STROŠKI DELA 
FINANČNI ODH.-OBRESTI 
DRUGI IN PREVR. ODHODKI 

31.385 
96.203 

178.815 
2.384.603 

0 
950 

34.210 
86.578 

133.955 
2.376.800 

0 
452 

SKUPAJ ODHODKI 2.691.956 2.631.995 

Preglednica 2: Preglednica odhodkov leta 2018 v primerjavi z letom 2017 

■ 2018 

■ 2017 
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PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI 

863 37.858 

Preglednica 3: Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 

2017 

■ 2018 

■ 2017 

Pogoje za delo zavoda zagotavljajo: MIZŠ, MO Koper, Občina Izola, Občina Piran in od 
letom 2015 tudi Občina Ankaran. 
Glasbena šola pridobiva sredstva za delo iz: 
državnega proračuna, občinskih proračunov ustanoviteljev, prispevek staršev, donacij. 

V letu 2018 je Glasbena šola Koper poslovala gospodarno. 
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GOSPODARNOST 

2.692.819 Prihodki (AOP 870) 

2018   = 1,0003 
2.691.956 Odhodki (AOP 887) 

2.669.853 Prihodki (AOP 870) 
2017   =1,0144 

2.631.995 Odhodki (AOP 887) 

2.634.484 Prihodki (AOP 870) 
2016   = 1,0127 

2.601.357 Odhodki (AOP 887) 

2.441.294 Prihodki (AOP 870) 
2015   = 1,0002 

2.440.739 Odhodki ( AOP 887) 

Kazalnik gospodarnosti je kazalnik uspešnosti, ki kaže na intenzivnost odmikanja prihodkov 
in odhodkov. Zavod je poslovno uspešnejši, če je vrednost kazalnika večja od 1. 

Preglednica 4: Gospodarnost v letu 2018 v primerjavi z letom 2017, 2016 in 2015 

■ 2018 

■ 2017 

■ 2016 

■ 2015 
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2. Poslovno poročilo Glasbene šole Koper v letu 2018 

POSEBNI DEL 

2. E Poročilo o doseženih ciljih in rezultati Glasbene šole Koper za leto 2018 

2.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje šole 

Glasbena šola Koper deluje na osnovi: 
- Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) 
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5, 

36/08, 58/09, 64/09-popr. in 65/09-popr„ 20/11, 40/12-ZUJF ter 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 
46/16 in 49/16) 

- Zakona o glasbenih šolah (Ur. list RS, 81/06-UPB1) 
- Odloka o ustanovitvi JZ CGV Koper (Uradne objave št. 9/99) in Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ CGV Koper (Uradne objave št. 27/03) 
- Odloka o ustanovitvi in določitvi šolskega okoliša MO Koper, Občine Izola, Občine Piran 

(Uradne objave 10/93, 19/94, 3/97, 12/98) 
- vseh Pravilnikov in Odredb, ki so bili sprejeti za glasbeno šolstvo 
- v letu 2008 je bil vzpostavljen Register tveganja ter posodobljen v letu 2011. 

V letu 2018 smo zavodi pri spremljanju in evidentiranju poslovnih dogodkov ter sestavljanju 
letnih poročil upoštevali naslednje določbe oziroma zakone: 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE) 
- SRS 34 - računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - SRS 34 (2016) 
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr„ 101/13, 55/15-ZFisP in 
96/15 -ZIPRS1617) 

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ZDDPO-2 (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 in 68/16) 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15 in 84/16,75/17 in 82/18) 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS 134/03,34/04,13/05, 138/06, 120/07, 112/09,58/10,104/10,104/11,97/12, 
108/13,100/15,75/17 in 82/18) 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (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 in 86/16) 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 
in 100/15) 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13) 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) 

13 



- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(ZPFOLERD 1, Uradni list RS št. 33/11) 

- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS št. 109/07 in 
68/09) 

- Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS št. 60/07, 
55/13 in 92/15) 

- Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS št. 109/13, 
83/14 in 101/15) 

Obrazci, potrebni za izdelavo letnega poročila, so predpisani in določeni z že omenjenim 
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske in druge osebe javnega 
prava. Ti obrazci so: 

1. BILANCA STANJA 
Priloge k bilanci stanja so: 
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter 
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 
Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov: 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov ter 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 

3. IZJAVA o oceni notranjega nadzora javnih financ (Priloga 1). 

2.1.2. Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja 

Dolgoročni cilji GŠ Koper temeljijo na ciljih in nalogah vzgoje in izobraževanja v glasbenih 
šolah, kijih opredeljuje Zakon o glasbenih šolah (Ur. list RS, št. 81/06 - UPB1). 

Poslanstvo glasbene šole je: 
- odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti, 
- sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva, 
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih 
instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah, 
- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno 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, ki izvirajo iz evropske tradicije, 
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
- skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti, 
- vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in 
naravne dediščine. 
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V prostorih naše šole se izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, študenti 
višjih in visokih šol ter odrasli pod pogoji, določenimi z vzgojno-izobraževalnimi programi 
osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja: 
- program predšolske glasbene vzgoje, 
- program glasbene pripravnice, 
- program plesne pripravnice, 
- glasbeni in plesni program. 

Pouk instrumentov in petja poteka individualno, pouk drugih predmetov pa skupinsko. Za zelo 
nadarjene in uspešne učence organiziramo dodatni pouk. Predlog o uvedbi dodatnega pouka 
oblikuje učiteljski zbor šole na predlog učitelja oziroma izpitne komisije na začetku šolskega 
leta. Učitelj se mora predhodno posvetovati z učencem in njegovimi starši ter si pridobiti 
soglasje. Število ur dodatne-nadstandardne dejavnosti GŠ odobri Svet šole. 

Dolgoročni cilji so: 
Ohraniti dosedanje število učencev (šola ima 53,41 oddelka), skrb za vzpostavljanje pogojev 
za nemoteno delo, skrb za nadaljnjo obnovo šol, izboljšanje materialnih pogojev z nabavo 
kvalitetnih instrumentov, glasbene literature in opreme. 
Krepiti vključevanje v življenje in delo na lokalnem in regionalnem nivoju (koncerti, glasbeni 
projekti, poletne šole, glasbeni obiski v vrtcih, na osnovnih in srednjih šolah, različne 
slovesnosti, obletnice, akademije, otvoritve, ...). 
Ustvariti dobro in pozitivno klimo in kulturo, ki je pogoj za dobro delo in sodelovanje med 
učitelji. 
Skrbeti za uspehe na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, organizirati gostovanja 
pomembnih predavateljev, sodelovati v projektih Zveze primorskih glasbenih šol, Zveze 
slovenskih glasbenih šol in projekte na mednarodni ravni. 
Skrbeti za kvalitetno strokovno izobraževanje učiteljev. 
Povezovanje z glasbenimi šolami v evropskem prostoru ter vključevanje v evropske projekte 
vseživljenjskega učenja in mobilnosti. 

2.1.3. Letni cilji 

Obseg dejavnosti na šolah je vezan na šolsko leto. Okvirni cilji so opredeljeni v Letnem 
delovnem načrtu šole in Letnem poročilu o delu v minulem šolskem letu. Program glasbenega 
izobraževanja, ki smo ga realizirali v prejšnjem letuje na glasbeno-izobraževalnem področju 
obsegal obvezni program in razširjeni program (nadstandardne dejavnosti). Na ostalih 
področjih dela je treba izpostaviti še program izobraževanja delavcev šole, program 
investicijskih in vzdrževalnih del, nakupa opreme in učil ter druge programe, ki so ovrednoteni 
v finančnem načrtu šole za leto 2018. 

Izobraževalno delo v glasbeni šoli izvajamo po Letnem delovnem načrtu, ki vsebuje zlasti: 
- obseg in razporeditev pouka in drugega vzgojno-izobraževalnega dela, 
- razporeditev učencev po predmetih, oddelkih individualnega in skupinskega pouka, 
- zasedbe komornih skupin in šolskih orkestrov, 
- okvirni-letni razpored nastopov in tekmovanj, 
- okvirni načrt vpisa, 
- roke za opravljanje izpitov, 
- sodelovanje s starši, 
- sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci, 
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- sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturno-umetniškimi organizacijami ter 
- druge naloge. 

Pregled števila učencev individualnega pouka, baleta ter PGV, GP in PP 
(iz OR september 2017 in september 2018) za celoten zavod Glasbena šola Koper 

Šol. leto 
2017/18 

2018/19 

individualni pouk 
836 
836 

balet 
52 

57 

PGV/GP/PP 
134 

146 

Skupaj 
1022 

1039 

Pregled števila učencev individualnega pouka, baleta ter PGV, GP in PP na podružnici 
Koper 

Sol. leto 
2017/18 
2018/19 

Individualni pouk 
494 
494 

Balet 
52 
57 

PGV,PP,GP 
89 
91 

Skupaj 
641 
642 

Pregled števila učencev individualnega pouka ter PGV, GP na podružnici Izola 

Sol. leto 
2017/18 
2018/19 173 

Individualni pouk 
173 

PGV,GP 
25 
30 

Skupaj 
198 
203 

Pregled števila učencev individualnega pouka ter PGV, GP na podružnici Piran 

Sol. leto 
2017/18 
2018/19 

Individualni pouk 
169 
169 

PGV,GP 
13 
25 

Skupaj 
184 
194 

Povprečen uspeh učencev 

Junij 2017 
Junij 2018 

Koper 
4,37 
4,35 

Izola 
4,68 
4,61 

Piran 
4,57 
4,60 

Povprečje 
4,54 
4,52 

Izobraževalni program Glasbenih šol v Kopru, Izoli in Piranu je bil v šolskem letu 2017/18 v 
celoti izveden, od tega je bil pouk realiziran v 95,32% odstotkih (KP 94,26%, Pl 95,60%, IZ 
96,10%) 

Delež učencev, ki so v šolskem letu 2017/18 napredovali v višji razred je 93,90 odstoten. 

Glasbena šola je učencem in staršem v posebni publikaciji »Nota Brevis 2017/18« in »Nota 
Brevis 2018/19« predstavila značilnosti izobraževalnega programa in organizacijo dela šole. 
Informacije o delu naših treh šol in dogodkih, ki se odvijajo na šoli in v okviru šole, sije možno 
pridobiti tudi na naši spletni strani. 

Iz sredstev državnega proračuna se vsako leto zagotavljajo: 
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plače in prispevki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije delovnih mest v skladu z 
zakonom, normativi in standardi ter nadomestila stroškov prehrane in prevoza za delo 
delavcem, ki dopolnjujejo svojo učno obvezo na Umetniški gimnaziji - smer glasba. 

Iz sredstev lokalne skupnosti se delno zagotavljajo: 
- sredstva za izobraževanje zaposlenih, 
- sredstva za nakup instrumentov, 
- sredstva za prevoz na delo in z dela, 
- sredstva za vzdrževanje nepremičnin in opreme, 
- sredstva za investicije, 
- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva za prehrano na delu. 

Učencem in dijakom zagotavljamo pogoje za uspešno učenje in bivanje v šoli. 
Skrbimo za: 
- varno, prijazno in spodbudno vzdušje na šoli, 
- zagotavljanje kvalitetnega znanja, 
- primerno opremljenost prostorov, 
- nakup instrumentov, učnih pripomočkov, notne literature, ... , 
- zdrav osebnostni razvoj, z upoštevanjem individualnih razlik, 
- vključevanje v različne oblike izven-šolskih dejavnosti, tekmovanja, poletne šole. 

Pri učencih spodbujamo: 
samostojnost, ustvarjalnost, kreativnost, odgovornost in notranjo motivacijo ter aktivno 
sodelovanje v učno-vzgojnem procesu. 

Staršem omogočamo: 
Sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela na šoli. Nudimo jim informacije o delu na šoli in 
jih spodbujamo h kritičnemu odnosu in spremljanju rezultatov dela na roditeljskih sestankih, 
govorilnih urah in pogovorih (srečanjih) po nastopih in koncertih. Obveščamo jih o uspešnosti 
njihovih otrok. Skrbimo za individualni pristop in skupaj z njimi iščemo rešitve pri učno- 
vzgojnih problemih. 

Učiteljem omogočamo: 
Strokovno rast s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem, kjer spremljajo novosti na vzgojno- 
izobraževalnem področju. Učitelje začetnike uvajamo v delo v razredu. Učitelji se povezujejo 
v time, aktive in študijske skupine in se individualno odločajo o vključevanju v posamezne 
projekte. 

Šolska knjižnica deluje na treh lokacijah: v Kopru, Izoli in Piranu. Njen sedež je v Kopru. 
Knjižnični prostori zaradi splošne prostorske stiske ne ustrezajo standardom in normativom za 
šolske knjižnice, saj knjižnični fond hranimo v omarah na hodniku in v učilnicah. Čitalniški in 
računalniški del je ravno tako na hodniku. Kljub temu pa šolska knjižnična dejavnost nemoteno 
deluje in uporabnikom omogoča uporabo vseh informacijskih virov, ki so predpisani. 
Pregled knjižnega fonda, multimedijskega gradiva in glasbil 
V knjižnici Glasbene šole Koper in obeh podružnic hranimo na dan 31. 8. 2018 14.513 enot 
knjižnega gradiva in muzikalij, 1.382 nosilcev slikovnega, zvočnega in filmskega materiala 
(plošče, dvd in cd), 638 serijskih publikacij, 37 enot multimedijskega gradiva, 98 računalniških 
zapisov, 49 enot drobnega tiska ter 12 enot gradiva pod rubriko drugo. Skupaj hranimo 17.400 
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enot knjižničnega gradiva. V okviru tega je v bazi podatkov iz knjižnice razvidno, da imamo 
671 glasbil.. 

2.1.4. Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujem, da je pomenilo tudi minulo leto nadaljnji koiak v prizadevanjih za kvalitetno 
glasbeno izobraževanje tako na osnovnošolskem kot tudi na srednješolskem nivoju. Sprotne 
težave smo zelo uspešno premagovali. 

Vsako leto analiziramo rezultate dela šole v preteklem šolskem letu in jih objavimo v 
“ZBORNIKU”. 
V Zborniku predstavimo vse tri glasbene šole in Umetniško gimnazijo, učiteljski zbor, nastope 
učencev, koncerte, skupna srečanja, zaključne in samostojne koncerte, radijska snemanja, 
nadstandardne delavnice in poletne šole, statistične podatke,... Posebno poglavje obsegajo 
rezultati in dosežki na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Predstavimo tudi 
učence, ki so prejeli zlati violinski ključ ter edicije, ki jih je izdala naša šola. Vključimo tudi 
poročila vodij aktivov in poudarimo dosežke in aktivnosti strokovnih aktivov v šolskem letu. 
Skratka - poročamo o dejavnostih, ki najbolje prispevajo k celovitemu prikazu stopnje 
doseganja naših ciljev. V zborniku poročamo tudi o delu umetniške gimnazije - smer glasba. 

V šolskem letu 2017/18 so naši učenci in dijaki skupno prejeli na Državnem tekmovaniu 
»TEMSIG«: 

• 4 ZLATE PLAKETE, 
• 6 SREBRNIH PLAKET 
• 1 PRIZNANJE ZA UDELEŽBO 
• 2 PRVI NAGRADI 
• 1 DRUGO NAGRADO 
• 1 POSEBNO NAGRADO. 

Na »MEDNARODNIH« tekmovanjih: 
• 14 ZLATIH PRIZNANJ 
• 4 SREBRNA PRIZNANJA 
• 1 BRONASTO PRIZNANJE 
• 23 PRVIH NAGRAD, MED TEMI 10 ABSOLUTNIH 
• 5 DRUGIH NAGRAD 
• 1 TRETJO NAGRADO 
• 8 PRVIH MEST 
• 4 DRUGA MESTA 
• 1 TRETJE MESTO 
• 9 POSEBNIH NAGRAD 
• 1 PRIZNANJE 

Poleg osnovne dejavnosti, vzgoje in izobraževanja, nastopov in tekmovanj, so šolsko leto 
2017/18 v našem zavodu zaznamovale številne aktivnosti in projekti - nadstandardne oblike 
pouka. Tako smo učencem ponudili enajst nadstandardnih oblik pouka, z naslednjimi 
naslovi, temami in predavatelji oziroma mentorji: 
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• FLAVTISTKA 2017 
• JESENSKI KONCERT V GRADCU! 
• DAJVA, ZAIGRAJVA! 
• SKUPINSKE DELAVNICE ZA UČENCE VIOLINE IN MOJSTRSKI TEČAJ S 

PROF. MIODRAGOM BOGIČEM 
• GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI V ŠKORNJIH OBUTEGA MAČKA 
• 12. FESTIVAI, FLAVTISTOV SLOVENIJE 
• BISTVO ČLOVEKA PREDSTAVLJENO V BALETNIH COPATIH TREH 

TRNULJČIC 
• SPOMIN NA MIRANA HASLA 
• POLETNI KITARSKI VEČERI V STAREM MESTNEM JEDRU KOPRA 
• DRUGI POLETNI ORKESTRSKI KAMP »MALI FILHARMONIK« 
• POLETNA KITARSKA USTVARJALNICA 2018 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je oblika vseživljenjskega izobraževanja delavcev v 
vzgoji in izobraževanju. GŠ Koper skrbi, da se povečuje strokovnost in učinkovitost zaposlenih. 
Šele z znanjem dobivamo socialne spretnosti, osmislimo množico informacij, se usposobimo 
za nove izzive, naučimo se prilagajati novim izzivom in spremenljivim delovnim okoliščinam. 
Naučimo se prilagajati novim življenjskim situacijam. 
V šolskem letu 2017/2018 seje 74 zaposlenih udeležilo 72 različnih seminarjev, delavnic, 
mojstrskih tečajev, sestankov študijskih skupin,... Seznam zaposlenih, ki so se udeležili 
različnih nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj ter seznam izobraževanj je podrobneje opisan 
v rubriki Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. 

Zlati violinski ključ, ki ga šola že dvanajsto leto zapored podeljuje najuspešnejšim učencem v 
iztekajočem se šolskem letu, smo minulo leto izročili devetim učencem. 

O nas, naših sodelavcih, učencih in dijakih so tiskani mediji poročali v 25-ih prispevkih. 

Letna poročila vodij aktivov potrjujejo, daje za nami uspešno šolsko leto in da so bili vsi zadani 
cilji doseženi. 

Naši učenci so nastopili: 

- v Kopru Gledališče Koper, Gimnazija Koper, avla Osnovne šole Koper, Osnovna šola Anton 
Ukmar, Osnovna šola Šmarje pri Kopru, Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Osnovna 
šola Sv. Anton, Taverna Koper, Arena Bonifika, protokolarno-prireditvena dvorana sv. 
Frančiška Asiškega, Titov trg, atrij Pretorske palače, Hlavatyjev park Koper, Krajevna skupnost 
Marezige, Zadružni dom Sv. Anton, Gažon, Pokrajinski muzej Koper, Pokrajinski arhiv Koper, 
Samostan sv. Ane, Stolna cerkev, cerkev sv. Marka Koper, cerkev sv. Bassa Koper, dvorana 
Hermana Pečariča Škofije, Vrtec Ribica, Vrtec Pobegi, Škofije, letni vrt Italijanske 
samoupravne Skupnosti, Studio RTV Slovenija Koper-Capodistria) 
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- v Ankaranu (Kulturni dom Hrvatini, Hotel Adria Ankaran, Debeli rtič) 

- v Izoli (Kulturni dom Izola, Manziolijeva palača, Hangar bar, hotel Delfin, Dom starejših 
občanov, cerkev sv. Marije Alietske) 

- v Piranu (Mediadom Pyrhani, Pastoralno kulturni center Georgios Piran, Tartinijeva hiša, 
Avditorij Portorož, Gledališče Tartini, Tartinijev trg, Epicenter Faros Lucija, Bernardin, 
Sečovlje) 

- Drugod po državi so nastopili v/na: Kulturnem domu Semič, Kosovelovem domu v Sežani, 
Kulturnem centru Šentjur, SNG Opera in balet Ljubljana, Slovenski filharmoniji v Ljubljani, 
Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani, Zagorju ob Savi, Gabrovici (Črni Kal), Zemonu, dvorcu 
Lanthieri Vipava, Vipavskem Križu, Bledu, Tolminu, Frančiškanskem samostanu na 

Kostanjevici pri Novi Gorici, Rimskih Termah, Radljah ob Dravi, Dobrni, Pilonovi galeriji v 
Ajdovščini, Konkatedrali Kristusa Odrešenika Nova Gorica, Dobrovem, Vipolžah, 

Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Glasbeni šoli Brežice, Glasbeni šoli Frana Gerbiča 
Cerknici, Glasbeni šoli Domžale, Glasbeni šoli Jesenice, Glasbeni šoli Kranj, Glasbeni šoli 
Logatec, Glasbeni šoli Moste-Polje Ljubljani, Glasbeni šoli Nazarje, Glasbeni šoli Novo mesto, 
Glasbeni šoli Nova Gorica, Glasbeni šoli Postojna, Glasbeni šoli Radovljica, Glasbeni šoli 
Škofja Loka, Glasbeni šoli Tolmin, Glasbeni šoli Tržič, Glasbeni šoli Risto Savin Žalec, 
Glasbeni šoli Krško.. 

V tujini so nastopili v Italiji (Rim, Milano, Benetke, Trst, Gorica, Gradež, Bazovica, 
Naborjet), v Avstriji (Gradec), na Hrvaškem (Rovinj, Pula, Varaždin) na Kosovu (Prizren), v 
Srbiji (Beograd), v Latviji (Jurmala). 

2.1.5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri realizaciji ocene 
gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila nismo imeli. 
Ustvarjali smo presežek prihodkov nad odhodki. 

2,1.6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Zakona o računovodstvu in Zakona o 
javnem naročanju (ZJN), 
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen na podlagi: 
- vsakoletnega Organizacijskega poročila Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
mesečne najave za plače, stroškov prevoza in prehrane za delavce ter ostalih stroškov 
(zahtevke posredujemo ministrstvu in občinam), 
- zbiranja ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti, 
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- preverjanja dobavnic in računov ob podpisu izplačila, 
- preverjanja plačil položnic in 
- spremljanja prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani 
poslovnih partnerjev. 

2.1.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde 
in merila, ki jih ie predpisalo MIZŠ, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti 
poslovanja. 

Poslujemo v okviru svojih zmožnosti in glede na bogate izkušnje iz preteklosti. 
Na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno gospodarno, saj je projektov za razširjeno obliko 
pouka čedalje več in smo primorani s sredstvi ravnati zelo racionalno. 
2.1.8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Ocenjujem, da smo tako na pedagoškem kot na poslovnem področju dosegli vse globalno 
zastavljene cilje. 

Podružnica v Piranu se še zmeraj nima svoje dvorane za nastope. 

2.1.9. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 

Pomemben dejavnik pri doseganju ciljev glasbene šole je tudi njeno uspešno povezovanje z 
lokalnim okoljem. 

Uspešno smo sodelovali: 
- z ustanoviteljicami: MO Koper, Občino Ankaran, Občino Izola in Občino Piran, ki s 
finančnimi sredstvi pomembno vplivajo na dobro izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, 
- s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki, nastopi, koncerti, info. dnevi, ...), 
- z glasbenimi šolami na Primorskem - ZPGŠ, 
- z glasbenimi šolami v Sloveniji - ZSGŠ, 
- s Konservatorijem za glasbo Johann-Joseph-Fux iz avstrijskega Gradca 
- Zespol Szkol Muzycznych im. Ignacego Paderevvskiego iz poljskega Bialystok 
- z osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci v naših štirih občinah, 
- z Gimnazijo Koper in Gimnazijo Piran, 
- z Univerzo na Primorskem, 
- z visokošolskimi zavodi v slovenski Istri, 
- z Akademijo za glasbo v Ljubljani, 
- z Radijem Koper-Capodistiria in TV Koper-Capodistira, 
- s tiskanimi mediji, zlasti s Primorskimi novicami, 
- z Društvom prijateljev glasbe Koper, 
- z Italijansko skupnostjo vseh treh obalnih občinah, 
- z Avditorijem Portorož, 
- z Gledališčem Koper, 
- z Gledališčem Tartini Piran, 
- z Mešanim pevskim zborom Obala, 
- z Obalnim komornim orkestrom, 
- z vsemi pihalnimi orkestri (in jazz sestavi) v Mestni občini Koper, Občini Izola in Občini 
Piran, 
- z vsemi krajevnimi skupnostmi. 
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- z galerijami, knjižnicami, muzeji, 
- s ŠOUP Koper, 
- s službami za stike z javnostjo pomembnih podjetij na obali, 
- s kulturnimi društvi in raznimi drugimi organizacijami v vseh štirih občinah. 

Uspešno smo sodelovali tudi z MIZŠ, z Zavodom RS za šolstvo, s Slovensko filharmonijo, s 
Cankarjevim domom, ... 

Glasbena šola nudi učencem zelo kvalitetno, poglobljeno glasbeno znanje ter veščino igranja 
na izbranem instrumentu. Obenem pa učencem privzgaja delovne navade, občutek za estetiko 
in umetnost ter jih vzgaja v kritične poslušalce. Glasbena šola učence navadi dela v skupini, 
strpnosti in upoštevanja osebnostnih različnosti. Ukvarjanje z glasbo pri otrocih vzpodbuja 
razvoj kognitivnih sposobnosti, ustvarjalnost in krepitev dobrih medsebojnih odnosov. 
Glasbena šola Koper ima velik kulturni vpliv, sporočilno in povezovalno moč v kulturnem 
življenju štirih obalnih občin. 

2.1.10. Analiza kadrovanja, kadrovske politike ter poročilo o investicijskih vlaganjih 

Število zaposlenih po stanju ob koncu obračunskega obdobja na dan 31.12. 2018: 

- zaposleni za nedoločen delovni čas: 78 
- zaposleni za določen delovni čas (neustrezna izobrazba): 1 
- zaposleni za določen delovni čas (nadomeščanje): 2 
- dopolnilno delo (1/5 zaposlitev nadomeščanje): 
- podjemno delo: 1 
Skupaj: 82 zaposlenih 

Sodelovanje GŠ Koper z drugimi zavodi na kadrovskem področju: 

- 25 delavcev ima sklenjeno del. razmerje na GŠ Koper in dopolnjujejo učno obveznost na 
Gimnaziji Koper, imajo tam sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu 20% ali pogodbo za 
delo s krajšim delovnim časom. 

- 4 delavci kadrovsko sodelujejo z naslednjimi zavodi: GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina, GŠ 
Postojna, GŠ Nova Gorica, GŠ Sežana, GS Ilirska Bistrica, GŠ Ribnica in OŠ Koper. 
Skupaj (dopolnjuje ali sodeluje na drugem zavodu): 29 zaposlenih - sodeluje z Gimnazijo 
Koper, 4 zaposleni z drugimi zavodi. 

Daljše odsotnosti v minulem letu (bolniška): 
učitelj violončela, učitelj saksofona, učiteljica flavte 
Izobrazbena sestava zaposlenih po zahtevani izobrazbi: 

Ravni izobrazbe 
specializa. po univerz, programih/magisteriji znanosti (pred imenom) 
stari univerzi, prog., mag (ZA imenom) (2.bol.st.) (VII.) 
VIS/UNI (L bolonjska st.) (VI/2) 
Poklicna kvalifikacija 
višješolska (do 1994) in višja strokovna izobrazba (VI/1) 
srednja strokovna in splošna izobrazba (V. stopnja) 
srednja poklicna in nižja izobrazba (IV. stopnja in nižja) 

31.12.2018 

55 
7.31 

67,00 
0 

3.65 
6,00 
9.75 
6,00 
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V decembru 2017 je bila starostna sestava zaposlenih na GŠ Koper 45,14 let, decembra 2018 
pa 44,58 let. 

Izobraževanje zaposlenih 
Na glasbenem področju se srečujemo z izzivi vseživljenjskega učenja, zato se vsako leto v 
stalno strokovno izobraževanje vključi vse več zaposlenih. 
Učitelji GŠ Koper, Izola, Piran so se tudi v minulem šol. udeleževali različnih predavanj, 
seminarjev, poletnih šol, strokovnih srečanj, ... 
Kljub zmanjšanju sredstev s strani občin ustanoviteljic namenjamo izobraževanju zaposlenih 
na glasbeni šoli zadostna sredstva za strokovno rast in seznanjanjem z novostmi na področju 
vzgoje in izobraževanja. 

Napredovanje zaposlenih 
Na dan 31.12.2018 je struktura strokovnih delavcev po nazivih naslednja: 
mentor - 3 delavcev, 
svetovalec - 25 delavcev ter 
svetnik - 29 delavcev. 

Na podlagi ZAKONA o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13, Ur.l. 108/09, 13/10, 
59/10, 85/10, 94/10-ZIV, 107/10, 35/11 in spremembe) in UREDBE o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede (Ur.l. 51/08, 91/08 in 113/09), velja s 01. 04. 2009 nov način 
napredovanja v plačne razrede. 

Tako so bili v letu 2018 na GŠ Koper ocenjeni vsi zaposleni, ki so izpolnjevali pogoje za 
pridobitev letne ocene. 

Mesečni razgovori z vodji aktivov - strokovni kolegij 

Na šoli deluje strokovni kolegij, ki ga sestavljajo vodje aktivov, vodji podružničnih šol, 
pomočnika ravnatelja in ravnatelj. Sestanki so predvidoma enkrat na mesec ali po potrebi. 
Sestanki omogočajo sistematično in sprotno uresničevanje letnega delovnega načrta, napoved 
in planiranje dodatnih aktivnosti ter obravnavanje pedagoških vprašanj. Vodje posameznih 
aktivov pa so odgovorni za spoštovanje in izvedbo dogovorjenega ter sporočanje povratnih 
informacij že do naslednjega srečanja. 

Investicije 

Investirali smo planirana sredstva v nakup instrumentov, preureditev levega krila pritličja za 
pridobitev novih uporabnih površin v Gallusovi 2 Koper, notne literature, opreme in naprav za 
zagotavljanje kvalitetnejšega glasbeno-izobraževalnega procesa in za boljše pogoje dela. 

Investirali smo tudi v obnovo nekaterih učilnic ter sprotno sledili vzdrževalnim zahtevam naših 
stavb. Nenehno smo izvajali vse aktivnosti z našimi ustanoviteljicami za zagotavljanje novih 
prostorskih pogojev. 

Kupili smo večino inštrumentov, za katere so strokovni aktivi menili, da jih nujno potrebujejo 
za svoje nemoteno delo. 
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3. Računovodsko poročilo 
3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2018 

Členitev 
skupine 

kontov 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

99 

Naziv skupine kontov 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

NEPREMIČNINE 

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021 +022) 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCUIVE 
VREDNOSTNICE 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

NEPLAČANI ODHODKI 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

OBRAČUN NABAVE MATERIALA 

ZALOGE MATERIALA 

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 

PROIZVODI 

OBRAČUN NABAVE BLAGA 

ZALOGE BLAGA 

DRUGE ZALOGE 

I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 

Oznaka 
za AOP 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

v EUR (brez centov) 

Znesek 

Tekočega 
leta 

1.314.010 

20 

20 

2.584.183 

1.444.331 

1.648.273 

1.474.115 

664.183 

373.400 

35.653 

184 

254.848 

98 

1.978.193 

Prejšnjega 
leta 

1.326.762 

20 

20 

2.538.196 

1,367.669 

1.589.995 

1.433.760 

723.600 

429.943 

38.024 

255.504 

129 

2.050.362 
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D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 229.735 221.116 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 035 1.509 1.332 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 185.539 187.380 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 28.160 19.175 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 13.850 10.443 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 039 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 677 2.786 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052- 
053+054+055+056+057+058-059) 

044 1.748.458 1.829.246 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 

91 REZERVNI SKLAD 046 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 1.309 610 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 

9411 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 1.319.523 1.401.872 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 427.626 426.764 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 

I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 060 1.978.193 2.050.362 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 
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Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

v EUR (brez centov) 

Oznaka 
AOP 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrpdnnst 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavno 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšan 

je 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjša 
nje 

popravk 
a 

vrednost 

Amorti/ari 

ja 

Npnripk?n 
a vrednost 

(31.12.) 

Prevred 
noten j o 
zaradi 

okrepitv 

Prevred 
notenje 
zaradi 

oslabitv 

10 
(3-4+S-6- 

7+8-9) 

I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+ 
707) 

A. Dolgoročno odloženi stroški 

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

C. Druga neopredmetena 
sredstva 

D. Zemljišča 

E. Zgradbe 705 76.662 

F. Oprema 

G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 6.211 

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713+714+ 
715) 

A. Dolgoročno odloženi stroški 

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

C. Druga neopredmetena 
sredstva 

D. Zemljišča 712 

E. Zgradbe 

F. Oprema 

G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

715 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+ 
723) 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

C. Druga neopredmetena 
sredstva 

D. Zemljiš 720 

E. Zgradbe 721 

F. Oprema 

G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+313+814)  

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 

2. Naložbe v delnice v finančne 
institucije 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 

4. Naložbe v delnice v tujini 

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki 
imajo obliko d.d. 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki 
imajo obliko d.o.o. 

6. Naložbe v deleže v tujini 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage 
kamne, umetniška dela in podobno 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

1. Namensko premoženje, preneseno 
javnim skladom 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
doma  
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
v tujini  

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821i822i823i824i825i828i827i829) 

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom 
2. Dolgoročno dana posojila javnim 
skladom 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem  

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 

6. Dolgoročno dana posojila drugim 
ravnem države 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 

8. Druga dolgoročno dana posojila v 
tujino  

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev (830+831) 

1. Domačih vrednostnih papirjev 

2. Tujih vrednostnih papirjev 

C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 
bankam 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 

D. Druga dolgoročno dana posojila 

II. Skupaj (800+819) 

Oznaka 
za AOP 

802 

809 

810 

815 

816 

817 

819 

Znese 
k 

naložb 
in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
popravko 
v naložb 
in danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanj 
a naložb 
in danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 
popravko 
v naložb 
in danih 
posojil 

Znesek 

zmanjšanj 

a naložb in 

danih 

posojil 

Znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naložb in 

danih 

posojil 

Znesek 

naložb 

in 

danih 

posojil 

(31.12. 

) 

9 (3+5- 

7) 

Znesek 

popravko 

v naložb 

in danih 

posojil 

(31.12.) 

10 (4+6-8) 

v EUR (brez centov) 

Knjigovodsk 

a vrednost 

naložb in 

danih posojil 

(31.12.) 

11 (9-10) 

Znesek 

odpisani 

h naložb 

in danih 

posojil 
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3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2018 

Členitev 
podskupin 

kontov 

760 

761 

762 

763 

del 764 

del 764 

del 466 

460 

461 

del 464 

del 464 

del 464 

462 

463 

465 

467 

del 469 

del 469 

del 80 

del 80 

del 80 

Naziv podskupine konta 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 

B) FINANČNI PRIHODKI 

C) DRUGI PRIHODKI 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 

STROSKI MATERIALA 

STROSKI STORITEV 

F) STROSKI DELA (876+877+878) 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 

DRUGISTROSKI DELA 

G) AMORTIZACIJA 

11) REZERVACIJE 

J) DRUGI STROSKI 

K) FINANČNI ODHODKI 

L) DRUGI ODHODKI 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 

Davek od dohodka pravnih oseb 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (888-890) 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (889+890) oz. (890-888) 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (celo število) 

Število mesecev poslovanja 

Oznaka 
za AOP 

860 

861 

862 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

869 

870 

871 

872 

873 

874 

875 

876 

877 

878 

879 

880 

881 

882 

883 

884 

885 

886 

887 

888 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

895 

v EUR (brez centov) 

Znesek 

Tekočega 
leta 

2.692.144 

2.692.144 

675 

2.692.819 

275.018 

96.203 

178.815 

2.384.603 

2.076.792 

303.753 

4.058 

31.385 

563 

387 

387 

2.691.956 

863 

863 

73 

12 

Prejšnjega 
leta 

2.669.638 

2.669.638 

215 

2.669.853 

220.533 

86.578 

133.955 

2.376.800 

2.065.346 

306.770 

4.684 

34.210 

25 

427 

427 

2.631.995 

37.858 

37.858 

73 

TJ 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 1.1. do 31.12.2018 

Členitev 
kontov 

del 7400 

del 7400 

del 7401 

del 7401 

del 7402 

del 7402 

del 7403 

del 7403 

del 7404 

del 7404 

del 740 

741 

dol 7130 

del 7102 

del 7100 

del 7141 

72 

730 

731 

732 

786 

787 

del 7130 

del 7102 

del 7103 

del 7100 

del 7141 

del 4000 

del 4001 

del 4002 

del 4003 

del 4004 

. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 

Prejeta sredstva izjavnih agencij za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421 +422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 

Prejete obresti 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki    

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 

Kapitalski prihodki 

Prejete donacije iz domačih virov 

Prejete donacije iz tujine 

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

Prejete obresti 

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki  

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 

Plače in dodatki 

Regres za letni dopust 

Povračila in nadomestila 

Sredstva za delovno uspešnost 

Sredstva za nadurno delo 

Oznaka 
za AOP 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

v EUR (brez centov) 

Tekočega leta 

2.704.670 

2.704.670 

2.388.500 

2.247.950 

2.247.573 

377 

140.550 

136.400 

4.150 

316.170 

303.661 

0 

12.509 

2.755.214 

2.755.214 

2.051.513 

1.732.507 

64.985 

93.597 

1.912 

Prejšnjega 
leta 

2.671,133 

2.671.133 

2.362.745 

2.228.666 

2.228.666 

137.769 

131.319 

2.450 

310 

310 

308.388 

304.639 

1.499 

2.250 

2.639.559 

2.639.559 

2.052.357 

1.769.665 

55.515 

83.747 

1.456 
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del 4005 

del 4009 

del 4010 

del 4011 

del 4012 

del 4013 

del 4015 

del 4020 

del 4021 

del 4022 

del 4023 

del 4024 

del 4025 

del 4026 

del 4027 

del 4028 

del 4029 

403 

404 

410 

411 

412 

413 

4200 

4201 

4202 

4203 

4204 

4205 

4206 

4207 

4208 

4209 

del 400 

del 401 

del 402 

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 

Drugi izdatki zaposlenim 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 

Prispevek za zaposlovanje 

Prispevek za starševsko varstvo 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

Pisarniški in splošni material in storitve 

Posebni material in storitve 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 

Prevozni stroški in storitve 

Izdatki za službena potovanja 

I ekoče vzdrževanje 

Poslovne najemnine in zakupnine 

Kazni in odškodnine 

Davek na izplačane plače 

Drugi operativni odhodki 

D. Plačila domačih obresti 

E. Plačila tujih obresti 

F. Subvencije 

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

I. Drugi tekoči domači transferji 

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

Nakup zgradb in prostorov 

Nakup prevoznih sredstev 

Nakup opreme 

Nakup drugih osnovnih sredstev 

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 

Nakup nematerialnega premoženja 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 
inženiring 

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

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 

111/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 

111/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

170 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

155.620 

2.892 

332.881 

167.707 

133.786 

1.240 

1.883 

28.256 

262.083 

33.129 

14.579 

45.775 

8.727 

16.628 

19.751 

16.293 

0 

1072010 

108.737 

52.038 

10.713 

45.986 

50.544 

138.284 

3.690 

317.694 

168.462 

134.759 

1.301 

1.901 

11.271 

222.573 

33.142 

8.495 

48.020 

10.807 

15.252 

20.463 

16.479 

69.915 

46.935 

13.868 

33.067 

31.574 
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 
31.12.2018 

Členitev 
kontov 

750 

7500 

7501 

7502 

7503 

7504 

7505 

7506 

7507 

7508 

7509 

751 

440 

4400 

4401 

4402 

4403 

4404 

4405 

4406 

4407 

4408 

4409 

441 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501 +502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti 
države ali občin 

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 

Prejeta vračila danih posojil od občin 

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 

Prejeta vračila plačanih poroštev 

Prodaja kapitalskih deležev 

V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

Dana posojila posameznikom in zasebnikom 

Dana posojila javnim skladom 

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 

Dana posojila finančnim institucijam 

Dana posojila privatnim podjetjem 

Dana posojila občinam 

Dana posojila v tujino 

Dana posojila državnemu proračunu 

Dana posojila javnim agencijam 

Plačila zapadlih poroštev 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

Oznaka 
za AOP 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

v EUR (brez centov) 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2018 

Členitev 
kontov 

50 

500 

5001 

5002 

del 5003 

del 5003 

del 5003 

del 5003 

del 5003 

501 

55 

550 

5501 

5502 

del 5503 

del 5503 

del 5503 

del 5503 

del 5503 

551 

VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 

Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

Najeti krediti pri poslovnih bankah 

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 

Najeti krediti pri državnem proračunu 

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 

Najeti krediti pri drugih javnih skladih 

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 

Zadolževanje v tujini 

Vlil. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 

Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

Odplačila kreditov poslovnim bankam 

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 

Odplačila kreditov državnemu proračunu 

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 

Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 

Odplačila kreditov drugim javnim skladom 

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 

Odplačila dolga v tujino 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571 )-(485+524+570) 

Oznaka 
za AOP 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

v EUR (brez centov) 

Tekočega leta 

572 

573 50.544 

Prejšnjega leta 

31.574 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. 
do 31.12.2018 

Členitev 
podskupin 

760 

761 

762 

763 

del 764 

del 764 

del 466 

460 

461 

del 464 

del 464 

del 464 

462 

463 

465 

467 

468 

del 469 

del 469 

del 80 

del 80 

del 80 

Naziv podskupine konta 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 

B) FINANČNI PRIHODKI 

C) DRUGI PRIHODKI 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 

STROŠKI MATERIALA 

STROŠKI STORITEV 

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 

DRUGI STROŠKI DELA 

G) AMORTIZACIJA 

H) REZERVACIJE 

J) DRUGI STROŠKI 

K) FINANČNI ODHODKI 

L) DRUGI ODHODKI 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 

Davek od dohodka pravnih oseb 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (688-690) 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (689+690) oz. (690-688) 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

Oznaka 
za AOP 

660 

661 

662 

663 

664 

v EUR (brez centov) 

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki za 
izvajanje javne 

službe 

2.692.144 

2.692.144 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

675 

2.692.819 

275.018 

96.203 

178.815 

2.384.603 

2.076.792 

303.753 

4.058 

31.385 

563 

387 

387 

2.691.956 

863 

863 

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 
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3.3. Pojasnila k računovodskim izkazom 

Za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja uporabnikov enotnega 
kontnega načrta v skladu s 26. členom pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, podajamo še 

I. Pojasnila k BILANCI STANJA 

STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO 

Bilančna vsota bilance stanja v eur brez centov na dan 31.12.2017 znaša 2.050.362. V letu 
2018 nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2017. 

STOLPEC 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2018 

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilčno) v eur brez centov. 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2018 znaša 1.314.010. V primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2017 je nižje za 12.752 iz naslova: 
- popravka vrednosti nepremičnin, zaradi obračunane amortizacije. 
- popravka vrednosti osnovnih sredstev, zaradi obračunane amortizacije in odpisov inventurne 
komisije. 

Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena dolgoročna sredstva: 

Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja stanja: 
nabavna vrednost 20 eur 
popravek vrednosti 20 eur 

V letu 2010 smo prejeli od MIZS naš del naložbe v nova neopredmetena dolgoročna sredstva 
za nabavo programske zbirke za zaščito pred računalniškimi virusi F - Secure. Sredstva je 
zagotovilo MIZŠ. Stanje v letu 2018 nespremenjeno. 

Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte. Na dan 31.12.2018 
izkazujemo naslednja stanja: 

- nabavna vrednost 2.584.183 eur 
- odpisana vrednost 1.444.331 eur 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

nabav.vred. popr.vred. sed.vred. 

Gradb.objekt Glasbena šola Koper Gallusova 2 1.966.918 1.076.237 890.681 
Gradb.objekt Glasbena šola Koper-Vodnjak 7.484 2.881 4.603 
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Gradb.objekt Glasebna šola Koper-Gallusova 11 125.188 45.381 79.807 
Gradb.objekt Glasbena šola Piran 484.593 319.832 164.761 

Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2018 znaša 76.662 eur 

Sedanja vrednost znaša 1.139.852 eur. 

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v 
računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve našega zavoda. Lastnik 
stavbe GŠ Koper Gallusova 2 in 11 je MOK, GŠ Koper Podružnica Piran Levstikova pa Občina 
Piran. V letu 2018 smo z ureditvijo levega krila pritličja v stavbi Gallusova 2 Koper pridobili 
nove uporabne površine in stavbi povečali nabavno vrednost za vrednost investicije 45.986 eur 
(z DDV). 

Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. 
Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja stanja: 

- nabavna vrednost 1.648.273 eur 
popravek vrednosti 1.474.115 eur 

Nabavo osnovnih sredstev smo realizirali po planu nabave za 2018. Med letom smo po sklepu 
za to posebej ustanovljenih komisij evidentirali samo odpise drobnega inventarja v vrednosti 
231. Po sklepu inventurne komisije smo 31.12.2018 odpisali še za 4.238 drobnega inventarja 
in za 2.929 osnovnih sredstev. 

V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobni inventar, ki smo 
ga ob nabavi 100% amortizirali. Znesek navedenega drobnega inventarja katerega nabavna 
vrednost in popravek vrednosti sta enaki znaša 153.518. 

Obračunana amortizacija znaša 41.311, 100% odpis drobnega inventarja pa 6.21 L 

KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE) 

Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 373.400 in so nižja 
za 56.542 v primerjavi z letom 2017 zaradi financiranja investicije pridobitve novih uporabnih 
površin. 

Konti skupine 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 35.653 in je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. 
Ker so skoraj vse navedene terjatve iz naslova šolskih pristojbin predvidevamo, da bodo 
pristojbine poravnane v januarju 2019 (december 2018 zapade v plačilo 18.01.2019), oziroma 
v letu 2019. Redno smo med letom izvajali postopek izterjave in usklajevali terjatve (opomini, 
IOP). Po pregledu in preverjanju ustreznosti kratkoročnih terjatev iz naslova šolnin 
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na dan 31.12.2018 je ravnatelj šole sprejel sklep, da se na dan 31.12.2018 oblikujejo dvomljive 
terjatve zaradi neizterljivosti v višini 123. Po sklepu sodišča v postopku e-izvršbe pa smo 
31.12.2018 odpisali 264 neizterljivih terjatev. 

Konti skupine 13 - Dani predujmi in varščine 

Na dan 31.12.2018 beležimo za 184 danih predujmov iz naslova vnaprej plačane vstopnice za 
operno predstavo, ki bo v marcu 2019. 

Konti skupine 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 254.848. 
Od tega do ustanoviteljic (občine KP, IZ, Pl) 3.846 . Terjatve do ustanoviteljic izhajajo iz 
zahtevka za refundacijo po pogodbah o financiranju 2018 občine Izola v znesku 3.677 in občina 
Ankaran v znesku 169. Občini sta svoji terjatvi poravnali v januarju in februarju 2019. Terjatev 
do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 239.264 izhaja iz naslova zahtevka za 
akontacijo dejavnosti (plače, podj. delo, regres in KAD) 12-2018, kije poravnan v januarju in 
februarju 2019 in 64.886 razlika po zahtevku za plačilo obveznosti po sodni odločbi. MIZŠ smo 
zato zavrnili oziroma ugovarjali IOP na dan 31.12.2018. Terjatev do zakladniškega podračuna 
EZR (obresti) nismo imeli, ker se sredstva na njem od 6-2016 ne obrestujejo. Na dan 
31.12.2018 beležimo tudi kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna RS 
Gimnazije Koper po MOFAS financiranju v višini 9.369, ki so v celoti poravnane 3.1.2019. 
Beležimo še terjatve do ZZZS v višini 2.369, ki so usklajene ob oddaji zadnjega zahtevka 
refundacij za 12-2018 in IOP na dan 31.12.2018. 

Konti skupine 17 - Druge kratkoročne terjatve 

Stanje drugih kratkoročnih terjatev iz naslova prefakturiranja na dan 31.12.2018 ne izkazuje 
odprtih terjatev. 

Konti skupine 19 - Aktivne časovne razmejitve 

Aktivne časovne razmejitve predstavljajo Kratkoročno odložene odhodke v višini 98 za 
naročnino Al. 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Konti skupine 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 1.509 in se nanaša na prejete predujme šolskih 
pristojbin (preplačila šolnin ali vnaprej plačane šolnine). 

Konti skupine 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 185.539 predstavljajo obračunane plače, za 
december 2018 izplačane 4.1.2019 . 
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Konti skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo 28.160 in so obveznosti po računih 
dobaviteljev za dobavljeni material, opremo-inštrumente in opravljene storitve, ki še niso 
zapadle v plačilo v letu 2018 (rok plačila 30 dni razen, če ni s pogodbo ali sklepom ravnatelja 
drugače določeno). Večina kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev je usklajenih in potrjenih 
z IOP. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini na dan 31.12.2018 ne izkazujejo odprtih 
obveznosti. 

Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 13.850 in predstavljajo: 

-obveznosti iz naslova reg.preh.prev.na delo,dnev., pot.str. 
-obveznosti za izplačila po podj. pog. 
-obveznosti za premijo KDPZ (KAD) 
-obveznosti za prisp. zaposl.inv. 
-obveznost za davek od dohodkov prav. oseb 
-obveznost za davek na dodano vrednost (DDV) 

11.152 
234 

2.464 
/ 
/ 
/ 

Po odločbi Davčne uprave RS Davčni urad Koper z dne 17.12.2007 je Glasbeni šoli Koper z 
dnem 31.12.2007 prenehala identifikacija za namene DDV. Tudi v poslovnem letu 2018 nismo 
imeli obdavčljivega prometa za identifikacijo. Po ZDDV-1 ter Direktivi 2006/112/ES: 13 
spadamo med druge osebe javnega prava, ki opravljamo neobdavčljiv promet, oziroma bi 
morali pridobiti ID-številko za DDV, če bi vrednost obdavčljivega prometa presegla 25.000 eur 
oziroma s 1.4.2013 zvišan prag za identifikacijo za namene DDV na 50.000 eur ali bi morali 
izjemoma obračunati DDV po načelu samoobdavčitve, če bi pridobili blago v tekočem 
koledarskem letu ali v preteklem koledarskem letu iz EU v vrednosti nad 10.000 eur . Ne glede 
na številne spremembe pri izdajanju računov, ki jih je s 1.1.2013 uvedla novela ZDDV-1G, se 
za nas kot male davčne zavezance, glede vsebine na izdanih računih ni nič spremenilo. Še naprej 
velja 141. člen P-ZDDV-1, ki določa minimalne obvezne podatke na računih, ki jih izdajajo 
mali davčni zavezanci. 1.7.2013 seje stopnja DDV zvišala iz 20 na 22% in iz 8,5 na 9,5% in 
ostala nespremenjena tudi v 2018. 

Po zakonu ZPFOLERD-1 Ur. 1. 33/2011 in Po pravilniku o opredelitvi pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti, tako kot v že nekaj predhodnih obdobjih, v 2018 ne izkazujemo 
obveznosti za Davek od dohodkov pravnih oseb. 

Obveznosti iz naslova prisp. za zaposl. invalidov v 2018 ne beležimo, saj izpolnjujemo 
predpisano kvoto zaposlenih invalidov (Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov 
ULRS 21/2014 z dne 28.3.2014 po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov ZZRZI. 

Konti skupine 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2018 ne izkazujemo. 
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Konti skupine 29 - Pasivne časovne razmejitve 

V pasivne časovne razmejitve smo evidentirali znesek 677 v katerem so zajeti: 
- Nerealizirane (neporabljene) donacije ŠOL. SKLAD v višini 527. 
- Nerealizirane (neporabljene) donacije MPZ v višini 150. 
- Druge pasiv. čas. razmejitve ne beležimo. 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Konti podskupine 920 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Stanje na kontu podskupine 920 na dan 31.12.2018 izkazujemo prejete donacije za 
nadomeščanje stroškov amortizacije nabavljenih osnovnih sredstev in te znašajo 1.309. 

Konti podskupine 980 - Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša 
1.319.523 eur na dan 31.12.2018. 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

STANJE OZ. SPREMEMBA 

stanje na dan 31.12.2017 
+ prejeta namenska denarna sredstva občine IZOLA za O.S. 
+ prejeta namenska denarna sredstva občine PIRAN za O.S. 
+ prejeta namenska denarna sredstva občine ANKARAN za O.S. 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme 
obveznosti do virov sredstev občin in MIZŠ 
stanje na dan 31.12.2018 

Znesek 
1.401.872 EUR 

2.000 EUR 
1.000 EUR 
1.150 EUR 

86.499 EUR 
1.319.523 EUR 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki 

STANJE OZ. SPREMEMBA 

stanje na dan 31.12.2017 
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018(Izkaz prih. in 
odh. določ. upor. - AOP 888)  
stanje na dan 31.12.2018 

ZNESEK 
426.763 EUR 

863 EUR 

427.626 EUR 

L Pojasnila k STANJU IN GIBANJU NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV: izkazujemo gibanje sredstev v 
upravljanju. 
Ne beležimo posebnih odstopanj od prejšnjih let. 
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2. Pojasnila k STANJU IN GIBANJU DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN 
POSOJIL: nismo imeli. Smo pa tudi v letu 2018 občinam ustanoviteljicam v skladu s 
Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb 
javnega sektorja in občin ( ULRS 3/2013 z dne 10.1.2013), redno poročali, da nismo 
zadolženi in zadolženosti še ne planiramo. 

II. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih 
uporabnikov 

Izkaz prihodkov in odhodkov zajema celotno poslovanje zavoda v letu 2018. 

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del 
podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da 
lahko te izkaze tudi izpolnimo. 

DOSEŽENI PRIHODKI IN ODHODKI 
 V EUR ( brez centov)  
 realizirano planirano Indeks Indeks 

realizirano real/plan 
2018 2017 2018 18/17 18/18 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.692.144 2.669.638 2.850.416 1,01 0,94 
FINANČNI PRIHODKI 675 // / / 
DRUGI PRIHODKI / 215 / / / 

CELOTNI PRIHODKI 2.692.819 2.669.853 2.850.416 1,01 0,94 

STR.BL.,MAT.IN ŠTOR. 275.018 220.533 224.062 1,25 1,23 

STROŠKI DELA 2.384.603 2.376.800 2.566.759 1,00 0,93 
AMORTIZACIJA 31.385 34.210 39.095 0,92 0,80 

DAVEK OD DOBIČKA / lili 
OSTALI DRUGI STROŠKI 7 7 7 7 / 
FINANČNI ODHODKI in,DRUGI ODH. 563 25 25 22,52 22,52 
PREVREDNOT.POSL.ODHODKI 387 427 132 0,91 0,01 

ANALIZA PRIHODKOV v 2018 

- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 2.692.144 v katerih so zajete dotacije 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dotacije občin ustanoviteljic, realiz. donacije 
10.000 za nakup konc. klavirja in šolske pristojbine. Dotacije MIZŠ so se v primerjavi z letom 
2017 zvišale za 15.418. Cene šolskih pristojbin že od 2007 nismo spreminjali. Šolske 
pristojbine se obračunavajo v skladu s Pravilnikom o šolskih pristojbinah. 

Neplačani prihodki iz opravljanja dejavnosti znašajo 290.501 eur (stanje terjatev, ki so 
izkazane kot prihodek tekočega leta). 
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- Finančnih prihodkov v 2018 znašajo 675 in so posledica prihodkov iz prej. Obračun, obdobij. 

- V letu 2018 ne beležimo drugih prihodkov. 

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 znašajo 2.692.819 in so bili doseženi z izvajanjem 
oproščene dejavnosti v javni službi. 

ANALIZA ODHODKOV v 2018 

- Stroški materiala in storitev znašajo 275.018 in so se v primerjavi z letom 2017 povečali, 
kljub temu, da smo celo leto preverjali cene na trgu in kar se da racionalno in vestno 
gospodarili, vendar so stroški višji tudi od plana. 
Strošek energentov - kurilno olje in elektrika, sta obvladljiva. 
Za obvladljivost in pregled stroškov energentov vodimo tudi energetska knjigovodstva za vsako 
podružnico posebej. Stroški nakupa in vzdrževanja programov bremenijo občinske proračune. 
Stroški zdravstvenih pregledov zaposlencev v letu 2018 znašajo 2.670, zaradi novih zaposlitev- 
nadomeščanja in plana opravljenih zdravstvenih pregledov zaposlenih. V 2018 beležimo 
stroške podjemnega dela 4.868 in stroškov avtorskih honorarjev 180. Tekoče vzdrževanje seje 
v primerjavi s poslovnim letom 2017 povečalo za stroške v Podružnici Piran in Kopru. Stroški 
prevoza otrok in inštrumentov za nastope, tekmovanja in koncerte naših učencev so se v letu 
2018 v primerjavi z letom 2017 povišali za 1.319 . Svet zavoda je na svoji jesenski seji potrdil 
sklep o višini sredstev za izobraževanje zaposlenih za šol. leto 2018/2019, ki je nespremenjen 
od 1.9.2012 na ravni 250 eur/za polno zaposlitev. Stroški izobraževanja zaposlenih, so se v letu 
2018 zvišali za 2.451, zaradi večjega števila izobraževanj. 
- V drugih storitvah predstavlja največjo postavko strošek praznovanja 70 let GŠ KP, ki je 
strošek šolskega leta 2018/2019. Od 1.9.2018 do 31.12.2018 beležimo na tej postavki z 
osrednjo prireditvijo - koncert v Avditoriju Portorož 29.438. 
- Stroški dela znašajo 2.384.603. Plače in ostala izplačila delavcem smo obračunali v skladu s 
kolektivno pogodbo VIZ v RS, plačnim sistemom za javni sektor, interventnim zakonom in 
ZUJF-u, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 
2018, Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 
in 2019, Zakonu o spremembah zakona o minimalni plači in Aneksu h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS . 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine in poškodbe v breme zavoda so bila izplačana za 
3705 delovnih ur, v breme ZZZS pa 5157 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,65% 
delovnih ur, kar je za 2,24 % več kot v letu 2017. 

- Amortizacija znaša 117.974 za nepremičnine in opremo in druga opredmetena osnovna 
sredstva. Amortizacija v višini 31.385 eur je knjižena kot odhodek poslovnega leta, razlika 
86.589 pa je knjižena v breme sredstev v upravljanju in v breme prejetih donacij za nadomestilo 
stroškov amortizacije. 

- Finančnih odhodkov ne beležimo, beležimo pa 563 drugih odhodkov. 

- Pre vrednoto val ni poslovni odhodki znašajo 387 eur in predstavljajo oslabitev terjatev 
šolskih pristojbin po sklepu ravnatelja in sklepu sodišča za neizvršeno e-izvršbo. 

- Davek od dohodka pravnih oseb za 2018 znaša 0 eur in za nas ne predstavlja več stroška in 
obveznosti, saj je bil 28.8.2009 v Uradnem listu št. 68 objavljen Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki se uporablja od 
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1. januarja 2009 dalje. Za naše poslovanje poglavitni del predstavlja 2. člen, ki med drugim 
opredeljuje, da so sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov in namenska javna 
sredstva, nepridobitna dejavnost. Kot sodilo za razmejitev pridobitne od nepridobitne 
dejavnosti izračunamo razmerje med prihodki iz pridobitne dejavnosti in vsemi prihodki v %. 
V davčnem izkazu prikažemo vse prihodke in odhodke iz teh izvzamemo prihodke od 
nepridobitne dejavnosti ter sorazmerni del odhodkov. Za leto 2018 se davek od dohodkov 
pravnih oseb obračuna po stopnji 19% z upoštevanjem vseh z zakonom določenih davčno 
priznanih in davčno nepriznanih stroškov ter olajšav. Obračun davka od dohodkov pravnih 
oseb ( DDPO) za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018 bo v skladu s Pravilnikom o davčnem 
obračunu davka od dohodkov pravnih oseb z vsemi obveznimi prilogami, oddan FURS-u 
preko e davkov v zakonitem roku do 31.03.2019. 

GLASBENA ŠOLA KOPER: 

Dobavitelj 

Petrol d.d. Ljubljana 

Energija plus d.o.o. Maribor 

E3 d.o.o. Nova Gorica 

Gen-i d.o.o. Nova Gorica 

Cene električne energije 

2017 2018 

0,04228 0,05074 

0,04258 0,05367 

0,04265 0,05398 

0,04761 0,05452 

cene brez DDV za ET v €/kWh, 

količina za povpraševanje cca 112 MWh oz. 112.450 kWh 

2019 

0,05285 

0,05299 

0,07240 

0,06615 

cene električne energije 
0,08 

Petrol d.d. Ljubljana Energija plus d.o.o. Maribor E3 d.o.o Nova Gorica Gen-i d.o.o. Nova Gorica 

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 
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Pregled prejetih računov dobaviteljev za posamezno poslovno leto 

DEJANSKO PR 

januar 

februar 

marec 

april 

maj 

junij 

julij 

avgust 

september 

oktober 

november 

december 

SKUPAJ PR 

PR za O.S. 

PR za stroške in D.l. 

400.000,00 

350.000,00 

300.000,00 

250.000,00 

200.000,00 

150.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

0,00 

PR v 2012 

20.153,27 

25.596,99 

35.203.13 

22.464,68 

20.835,75 

16.557,25 

21.072,50 

39.933,06 

28.129,71 

20.418.14 

20.949,06 

23.153,44 

2012 

294.466,98 

64.006,05 

230.460,93 

PR v 2013 

16.927.92 

18.971,21 

18.224,68 

21.567,09 

37.255,80 

19.577,42 

12.267.92 

22.851,85 

43.422,37 

36.237,00 

11.746,03 

16.647,17 

2013 

275.696,46 

40.645,78 

235.050,68 

PR v 2014 

23.416,78 

20.902,47 

29.687,40 

19.703,92 

33.068,86 

14.853,04 

15.518,23 

34.603,34 

18.144,08 

25.240,77 

15.798,02 

23.038,15 

2014 

273.975,06 

30.269,16 

243.705,90 

PR v 2015 

19.840,62 

28.730,83 

27.128,21 

19.249,88 

21.921,76 

16.117,47 

46.497,69 

36.480,12 

23.734,45 

23.647,23 

16.645,72 

12.849,91 

2015 

292.843,89 

31.213,47 

261.630,42 

PR v 2016 

32.685,02 

25.147,48 

31.684.36 

25.567,02 

18.834,03 

17.796,15 

11.324,96 

9.148,74 

17.241,44 

14.948.36 

19.707,94 

22.668,13 

2016 

246.753,63 

32.204,41 

214.549,22 

PR v 2017 

32.376,83 

25.976.54 

22.424,56 

21.754.55 

30.027,55 

16.233,80 

12.696,61 

12.470,92 

17.789.56 

17.693,11 

15.875,18 

28.466,13 

2017 

253.785,34 

34.723,32 

219.062,02 

PR v 2018 

35.194,64 

25.058,86 

26.142,90 

22.789,00 

61.075,42 

27.118,54 

36.358,27 

37.897,81 

25.629,01 

32.163,18 

21.978,47 

20.997,72 

2018 

372.403,82 

105.221,32 

267.182,50 

Prejeti računi dobaviteljev 

■ SKUPAJ PR 

■ PR za O.S. 

■ PR za stroške in D.l. 
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POSLOVNI IZID 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad 
odhodki. 

Poslovni izid iz naslova delovanja zavoda kot javne službe je znašal pred obdavčitvijo 
863, po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb pa prav tako 863. 

1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov 
po načelu denarnega toka. 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu znaša 50.544 in je posledica financiranja 
stroškov prireditev 70 let GŠ KP, financiranja novih uporabnih površin v levem traktu pritličja 
v GŠ KP Gallusova 2 in neplačane terjatve MIZŠ zahtevka po sodni odločbi. 

2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih 
uporabnikov. V letu 2018 navedenih terjatev in naložb nismo imeli. 

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov izkazujemo samo 
razliko prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki za leto 2018 znaša 50.544, kar 
pomeni zmanjšanje sredstev na računih. Nimamo najetih kreditov in s tem tudi ne 
neodplačevanja dolga. 

4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti: sodil za merjenje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ni, saj ne izvajamo 
tržne dejavnosti - ne posegamo na trg (zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti - ZPFOLERD), ampak beležimo samo prihodke v okviru 
izvajanja javne službe. V Ur. Listu 33/2011 je bil objavljen Zakon o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) s katerim se ureja 
preglednost finančnih odnosov med državnimi organi in organi lokalnimi skupnostmi na eni 
strani ter javnimi podjetji in izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, 
ki so pravne osebe na drugi strani. Preglednost finančnih odnosov se nanaša na poročanje o 
dodelitvi in uporabi javnih sredstev za določene namene. Evidentiranje finančnih odnosov 
po zakonu za nas ni obvezno, saj za javna podjetja, katerih letni čisti prihodek v dveh 
poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali 
uporabljena, znaša manj kot 40 milijonov eur. 

Pri izpeljavi, vodenju in poročanju o javnih naročilih smo ravnali v skladu z zakonom o 
javnem naročanju-zadnja sprememba je ZJN-3 (UL RS 91/2015 z dne 30.11.2015), ki velja od 
1.4.2016, Pravilnikom o izvajanju postopkov javnih naročil manjše vrednosti, Pravilniku o 
vrstah podatkov o oddaji javnih naročil, Pravilnikom o vrstah in načinu zbiranja podatkov za 
letno statistično poročilo o oddaji javnih naročil ( UL RS 39/2016 z dne 3.6.2016) ter Uredbe o 
informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročil 
male vrednosti ( UL RS 37/2016 z dne 23.5.2016) S 15.4.2009 je bil na Portalu javnih naročil 
vzpostavljen sistem za objavo naročil. Od 1.1.2009 dalje Ministrstvo za javno upravo zajema 
statistične podatke neposredno iz obvestil o oddaji naročil, ki jih naročniki oddajo na Portalu. 
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Mejne vrednosti javnih naročil splošnega področja so za blago in storitve od 20.000 do 135.000 
eur, za gradnje od 40.000 do 500.000 eur, mejne vrednosti za infrastrukturno področje pa so za 
blago in storitve od 50.000 do 418.000 eur in za gradnje od 100.000 do 1.000.000 eur. 
V skladu s 3. odstavkom 105. a člena Zakona o javnem naročanju, smo kot naročniki statistične 
podatke o tako imenovanih evidenčnih naročilih, tj. naročilih, ki jih glede na vrednost iz 12. 
člena ZJN-1 , 17. člena ZJNVETPS oz. 7 .člena ZJNPO, ki zajemajo vrednosti posameznih 
naročil od 10.000 do 20.0000 eur in jih ni treba objaviti na portalu javnih naročil, dolžni do 
28.2.2019 sporočiti vsa evidenčna naročila v letu 2018. Podatke o evidenčnih naročilih bomo 
do 28.2.2019 posredovali preko portala javnih naročil Ministrstva za javno upravo na obrazcu 
Sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih. 
V poslovnem letu 2018 smo izvedli eno naročilo po postopku javnega naročila male vrednosti 
(klavir) in nobenega po postopku velikih naročil. 
Tudi v letu 2018 smo se ravnali po Sklepu z dne 5.9.2010 ravnatelja Glasbene šole Koper g. 
Iztoka Babnika o razveljavitvi Pravilnika o izvajanju postopkov javnih naročil manjše vrednosti 
Glasbene šole Koper z dne 8.1.2007, zato javna naročila malih vrednosti izvajamo v skladu z 
zgoraj navedenim veljavnim zakonom in pravilniki. 
Po pregledu cen na trgu in ponudbah smo za obdobje 1.1.2018 do 31.12.2018 izbrali za 
dobavitelja električne energije in omrežnine, PETROL d.d. Ljubljana, ki je bil najugodnejši. 
Po pogajanjih in uskladitvah smo 06.12.2012 z Adriatic d.d. podpisali zavarovalne police za 
celotno zavarovanje za odboje od 2013 do 2020. Zavarovalne premije od 1.1.2018 do 
31.12.2018 znašajo 3.944 eur in so redno poravnane. Glasbena šola Koper ima tako vsa 
zavarovanja vseh treh šol sklenjena za Adriatic d.d. in z istim datumom izteka. 

Glasbena šola Koper od leta 2010 spremlja tudi Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ki je prinesel obveznosti tudi za javne zavode, ki so posredni uporabniki državnega 
proračuna. Po 14. členu ZIntPK morajo vse pogodbe v vrednosti nad 10.000 eur, ki jih javni 
zavod sklepa s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali izvajalci del, vsebovati protikorupcijsko 
klavzulo. Glasbena šola Koper v pogodbe, ki presegajo vrednost 10.000 eur vnaša 
protikorupcijsko klavzulo. Po istem zakonu smo kot javni zavod v letu 2011 oblikovati načrt 
integritete, ter o tem obvestiti Komisijo. V letu 2013 je Glasbena šola Koper opravila 
Posodobitev načrta integritete in register tveganj. V 2018 nismo zaznali nobenih kršitev Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije. V skladu 24. členom smernic za izdelavo, uvedbo in 
izvajanje načrtov integritete, smo komisiji za preprečevanje korupcije junija 2017 poročali o 
izvedenih ukrepih iz načrta integritete za obdobje maj 2016 do maj 2017. 

Do konca leta 2016 smo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja, prilagodili katalog javnega značaja vključno z novimi metapodatkovnimi 
opisi podatkovnih zbirk in evidenc. V letu 2018 ni bilo zakonskih sprememb, podatke pa sproti 
posodabljamo. 

V marcu 2014 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma in njegovimi spremembami (ZPPDFT), vendar mu 
GŠ Koper ni podvržena, ker tudi v 2018 nimamo gotovinskega poslovanja. 

V letu 2011 je bil objavljen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki naj bi uredil 
plačilno nedisciplino in je uvedel obvezni večstrankarski pobot pravnih subjektov. Pobot izvaja 
AJPES. V Uradnem listu 57/2012 z dne 27.7.2012 z veljavnostjo 28.7.2012 je bil objavljen 
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Vil. členu zakon eksplicitno določa, 
da plačilni roki ne smejo biti daljši od 30 dni in uvaja IZVRŠILNICO kot listino, ki vsebuje 
izjavo dolžnika s katero se zaveže plačati določen denarni znesek. Izvršilnico lahko izda le 
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gospodarski subjekt ali javno organ med katerega spadajo tudi javni zavodi. Glasbena šola 
Koper tudi v 2018 ni imela zamud pri plačilih svojih obveznosti. Držali smo se plačilnih rokov 
urejenih bodisi po podpisanih pogodbah ali naročilnicah in svoje obveznosti poravnavali v 30 
dnevnem roku. Prav tako nismo zaznali potrebe za izdajo izvršilnice. Svoje terjatve 
obvladujemo in jih redno spremljamo. Pri plačilih le-teh ni bilo daljših zaostankov ali večjih 
neplačanih zneskov do pravnih oseb. Ker smo se držali plačilnih rokov, se tudi nismo prijavili 
v noben večstrankarski pobot. 
Tudi po Zakonu o izvrševanju proračuna RS 2018 in 2019 in njegovimi popravki ostajajo roki 
plačil proračunskih uporabnikov v 2018, nespremenjeni (32. člen). 

Leta 2012, je bil objavljen Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). S 1.6.2012 so se 
tako plače zaposlenih linearno znižale za 8%. Ukinila se je tako imenovana varovana plača. 
Zmanjšal se je tudi regres za letni dopust, ki je uvedel višino regresa glede na plačne razrede 
zaposlenih. Zaposlenim ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. So pa bila sproščena 
napredovanja v višji plačni razred in v višji naziv s 1.4.2014. Višina regresa za prehrano med 
delom od 1.1.2018 do 30.6.2018 je znašala 3,79 od 1.7. 2018 pa je znašala 3,88 eur. Povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja 
bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra. Znižale so se tudi 
dnevnice in potni stroški za službeno pot zaposlenih. Spremenili so se pogoji izplačila 
odpravnine ob upokojitvi in sama upokojitev. Uvedle so se omejitve zaposlovanja, omejitve 
sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter določene omejitve zaradi opravljanja dela dijaka 
ali študenta. S spremembami dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 
in 2018 in 2018-2019 ter Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 
2017 in 2018 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJ17) in Aneksa s h kolektivni pogodbi 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS so se določene omejitve iz prejšnjega obdobja sicer 
sprostile in so se uveljavili novi plačni razredi, vendar so določene anomalije plačnega sistema 
tako imenovane skupine J ostale, kljub napredovanju s 1.1.2019 za en plačni razred vseh 
zaposlenih. 
V 2013 je bil sprejet Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev po 
katerem lahko delodajalec s 1.7.2013 refondira del prispevkov od plač. S 1.1.2013 se uporablja 
tudi Zakon o Pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s 12.4.2013 pa še Zakon o delovnih 
razmerjih in s 12.4.2013 še Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela in 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. V Uradnem listu RS je bila objavljena 
višina minimalne plače za delo s polnim delovnim časom 842,79 eur, ki velja od 1.1.2018 do 
31.12.2018. Nova zakonodaja iz decembra 2018 pa se bo izvajala s 1.1.2019. Glasbena šola 
Koper je pri zaposlovanju in obračunu plač upoštevala vse zakonske spremembe. 
S 2.1.2016 seje začel izvajati Zakon o davčnem potrjevanju računov, vendar GŠ po tem 
zakonu ni zavezana, saj nimamo gotovinskega poslovanja. Izdane račune z univerzalnim 
plačilnim nalogom za šolske pristojbine, pa kupci oziroma v našem primeru starši učencev, 
plačajo neposredno na naš transakcijski račun in jih ni potrebno davčno potrjevati. 

S 1.1.2016 so stopili v uporabo novi-prenovljeni Slovenski računovodski standardi 2016, 
ki se nanašajo predvsem na gospodarske družbe, uporabljajo pa jih tudi zavodi. Uvajajo 
temeljna pravila računovodenja, predvsem pravila pripoznavanja, odpravo pripoznavanja, 
merjenje in vrednotenje gospodarskih kategorij. Glasbena šola Koper je 6.3.2018 na svetu 
zavoda sprejela nov Pravilnik o računovodenju GS Koper. 

25.4.2016 je bil v UL RS št. 30/16 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o sodnih taksah po katerem je GŠ kot posredni proračunski uporabnik, ki je v celoti v lasti 
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samoupravnih lokalnih skupnosti, oproščen plačila sodnih taks. Tako GŠ v postopkih izvršb 
tudi v letu 2018 ni imela stroškov sodnih taks. 

25.5.2018 je stopila v veljavo oziroma v uporabo Evropska direktiva o varstvu osebnih 
podatkov GDPR, za implementacijo katere je GŠ sklenila Pogodbo o izvajanju s podjetjem 
KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje d.o.o. Ljubljana. 

3.4. NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV od 1.1. do 31.12.2018 po stroškovnih mestih 

IZOLA 
Osnovna sredstva 
Drobni inventar 
SKUPAJ 

6.101 eur 
2.302 eur 
8.403 eur 

Namenska sredstva Občine Izola 2.000 eur 
Lastna sredstva 6.403 eur 

KOPER 
Osnovna sredstva 
Investicija gradnja 
Drobni inventar 
SKUPAJ 

27.709 eur 
45.986 eur 
3.324 eur 

77.019 eur 

Namenska sredstva Občine Koper 
Namenska sredstva Občine Ankaran 
Donacija 
Lastna sredstva 

0 eur 
1.150 eur 

10.000 eur 
65.869 eur 

PIRAN 
Osnovna sredstva 
Drobni inventar 
SKUPAJ 

25.425 eur 
584 eur 

26.009 eur 

Namenska sredstva Občine Piran 1.000 eui 
Lastna sredstva 25.009 eur 

AMORTIZACIJA je bila obračunana po pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredm. in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št.: 120 z dne 27.12.2007), v skladu s pojasnilom 
Direktorata za javno računovodstvo Ministrstva za finance RS št:450 - 17/2008/1 z dne 
31.01.2008 in Pravilnikom o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Uradni list RS št. 58/10 
(za računalnike se letna stopnja odpisa iz leta 2009 ko je bila 25%, vrne nazaj na 50% kot že od 
leta 2010 tudi v 2018) ter sklepom vodstva šole, da se vsi inštrumenti (specifična oprema) 
amortizirajo po letni stopnji določeni za pohištvo (12%), kar pomeni osemletno dobo koristnosti 
(enako kot že od leta 2007). V ULRS 10/2013 z dne 20.12.2013 je bil objavljen Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, vendar se sprememba ni nanašala na naše naše poslovanje kot 
tudi ne nov Pravilnik z dne 23.12.2015(URLS 100/15). Vlaganj v opredmetena osnovna sredstva 
v tuji lasti zavod nima. 
Tako obračunana amortizacija je bila knjižena v odhodke poslovnega leta, razen amortizacije 
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osnovnih sredstev nabavljenih s sredstvi občin - ustanoviteljic (Koper, Izola, Piran,Ankaran) in 
MIZS ter nepremičnin, ki jih ima GŠ v upravljanju in amortizacije iz namenskih sredstev 
donacij, kije bila knjižena v breme sredstev v upravljanju oz. v breme dolgoročnih pasivnih 
časovnih razmejitev-prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije. 

VREDNOST AMORTIZACIJE 
odhodek 

IZOLA 4.093 
KOPER 22.882 
PIRAN 4.410 
ANKARAN 
MIZŠ 
PREJETE DONACIJE 
Skupaj amortizacija 31.385 

v breme sreds. prej. v uprav. 
2.844 eur 

64.859 eur 
18.369 eur 

427 eur 
0 eur 

90 eur 
86.589 eur 

SKUPAJ VREDNOST AMORTIZACIJE 117.974 eur. 

Drobni inventarje 100% odpisan in ob nabavi knjižen v odhodke. Vrednost odpisa znaša IZOLA 
2.302, KOPER 3.325 in PIRAN 584 kar skupno znaša 6.211 eur. 
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3.5. SEZNAM NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA 
od 1.1. do 31.12.2018 po stroškovnih mestih 

IZOLA 
-Tolkala (elektr. boboni,..) 1.703 
-Klima 1 kos 1.430 
-Harmonika 2 kos 2.450 
-Pralni stroj 1 kos 260 
-Sesalec 1 kos 258 

-drobni inventar: klav. stoli, radiator torba za tubo, brezžič. stikalo 2.302 

KOPER 
-Klavir 1 kos 7.400 
-Računalnik 4 kos 4.299 
-Tolkala 1.158 
-Evfonij 3 kos 3.689 
-Pozavna 2 kos 2.380 
-Sax Alt 1 kos 2.512 
-Lesena oprema kuhinja 1.366 
-Notna stojala 20 kos 799 
-Ojačevalec 1 kos 399 
-Oprema lesena (knjižnica, Uč. 10-oboa) 3.487 
-Hladilnik 1 kos 220 

Investicija posl. stavba pritličje levo 45.986 

-drobni inventar: kostumi balet, brezžič.usmer., monitor, tiskalnik, stol za kontrabas, prevleka 
za klavir, radiator, glasb, stolp 3.324 

PIRAN 
-Tolkala 
-Klavir koncertni Ikos 
-Računalnik 1 kos 

1.370 
23.350 

705 

-drobni inventar: pis. stol, elektr. bojler, prevleka za klavir 584 
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3.6. Vrednost nepremičnin in osnovnih sredstev Glasbene šole Koper, Podružnice Izola 
in Piran po stroškovnih mestih (brez umet.del.in D.I.) 

(v eur brez centov) 
IZOLA 
Nabavna vrednost osnovnih sredstev 283.180 
Popravek vrednosti 263.860 
Sedanja vrednost 19.320 

KOPER 
Nabavna vrednost nepremičnin 2.099.589 
Popravek vrednosti 1.124.500 
Nabavna vrednost osnovnih sredstev 921.984 
Popravek vrednosti 831.567 
Sedanja vrednost nepremičnin 975.089 
Sedanja vrednost osnovnih sredstev 90.417 

PIRAN 
Nabavna vrednost nepremičnin 484.593 
Popravek vrednosti 319.832 
Nabavna vrednost osnovnih sredstev 265.892 
Popravek vrednosti 225.171 
Sedanja vrednost nepremičnin 164.761 
Sedanja vrednost osnovnih sredstev 40.721 

NABAVNA VREDNOST 4.055.238 
POPRAVEK VREDNOSTI 2.764.930 
SEDANJA VREDNOST 1.290.308 

49 



Nakup O.S. (brez prenosov v upravljanje in cenitev) v eur brez centov 

2008 

GŠ IZOLA 30.187 

GŠ KOPER 38.384 

GŠ PIRAN 10.267 

SKUPAJ 78.838 

Financiranje 

OBČINA IZOLA 6.000 

MOK 6.285 

OBČINA PIRAN 4.933 
OBČINA 
ANKARAN 0 

MIZŠ 0 

DONACIJE 0 

LASTNA SRED. 61.620 

SKUPAJ 78.838 

2009 2010 2011 

18.073 6.173 10.879 

41.727 18.315 36.086 

13.443 11.209 5.697 

73.243 35.697 52.662 

5.338 6.173 5.725 

6.467 6.673 0 

3.958 11.529 4.115 

0 0 0 

1.950 0 469 

0 0 0 

55.530 11.322 42.353 

73.243 35.697 52.662 

2012 2013 2014 

13.973 8.677 4.739 

42.597 23.345 21.712 

7.436 8.624 3.818 

64.006 40.646 30.269 

5.000 2.500 2.500 

791 3.500 10.895 

4.500 2.500 2.754 

0 0 0 

0 0 0 

450 0 0 

53.265 31.146 14.120 

64.006 40.646 30.269 

2015 2016 2017 

7.290 1.849 2.761 

20.243 21.155 26.913 

3.680 9.200 5.049 

31.213 32.204 34.723 

500 300 300 

977 0 0 

1.500 1.000 1.000 

0 1.055 1.150 

198 0 0 

0 0 0 

28.038 29.849 32.273 

31.213 32.204 34.723 

■ •      —          —i    

skupaj nabava O.S. po letih 

90.000 

80.000 

70.000 ||li 
60 000 pj$ 

I lllllllllll 
SKUPAJ 

■ 2008 »2009 «2010 «2011 «2012 «2013 B2014 «2015 ■ 2016 12017 «2018 

2018 

6.101 

27.709 

25.425 

59.235 

2..000 

0 

1.000 

1.150 

0 

10.000 

45.085 

59.235 
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3.7. Razčlenitev prihodkov in odhodkov Glasbene šole Koper od 1.1. do 31.12.2018 
po stroškovnih mestih 

eur 

Z. št. Prihodki / odhodki Skupaj 1 -12 2018 GŠ IZOLA GŠ KOPER GŠ PIRAN :i 

Dotacija republika 2.125.707,30 414.512,92 1.296.681,46 414.512,92 

1a Dotac.sred.jav.fin.(GIM.KP-MOFAS) 121.436,57 24.287,31 72.861,95 24,287,31 

Ib Prih.iz sred,jav,financ.projekt KINGLA 1.240,00 1.240,00 

Dotacija Občina Izola 35.724,52 35.724,50 

Dotacija MOK 69.522,00 69.522,00 

Dotacija Občina Piran 23.911,67 23.911,67 

Dotacija Občina Ankaran 4.164,00 4.164,00 

Prispevki učencev: šolnina Izola 20% 59.394,53 59.394,53 

Prispevki učencev -šolnina Koper 60% 179.183,64 179.183,64 

Prispevki učencev -šolnina Piran 20% 59.394,53 59.394,53 

Prih. Donacij KP,IZ,Pl,SKLAD 11,110,00 142,00 10.826,00 142,00 

10 Prih.drugi-nastopi,izpiti otrok, tekmovanja 1.355,00 195,00 980,00 180,00 

13 Prih.iz prej.obrač.obdobij 674,96 499,96 175,00 

14 Prih.obresti na podrač.20,60,20% 

SKUPAJ PRIHODKI 2.692.818,70 534.756,22 1.635.634,05 522.428,43 

15 
Čistila, mater.za tek.vzdržev.pis.mater.,del 
orodja, del obleke, obutev  27.474,52 6.249,51 15.804,52 5.420,49 

16 Strokov.lit,notni mat,časopisi, 6.410,44 1.598,56 3.475,56 1.336,32 

17 Električna energija in kurilno olje 29.783,70 9.169,78 14.071,91 6.542,01 

18 Odpis D.l. 6.210,90 2.302,18 3.324,34 584,38 

19 
Drobne delovne stvari, cvetje, pogostitev 
otrok in drugi mat, str.  8.588,29 2.290,09 3.974,61 2.323,59 

20 Str.npnrahe prnstnrnv O Š KP 17 73664 17 73664 

Skupaj stroški materiala 96.203,49 21.610,12 58.386,58 16.206,79 

21 Stroški podjemnega dela 20,60,20% 4.867,98 973,60 2.920,78 973,60 

22 Stroški avtorskih honorarjev 20,60,20% 180,48 36,10 108,28 36,10 

23 Prevozi otrok 9.514,50 2.207,91 5.384,68 1.921,91 

24 Stroški telefona, poštnine in tiskanja 11.987,04 2.786,30 6.357,19 2.843,55 

25 
Tek.vzdrž., varov.šole, voda, komunal. 
stor.,dimnikar.stor., deratiz.  29.232,85 5.252,61 17.617,29 6.362,95 

26 Najemnina prostorov 15.963,49 361,59 7.248,10 8.353,80 

27 Zavarovanje osnovnih sredstev in oseb 3.944,49 447,37 3.049,77 447,35 

28 Dnevnice, nočnine, potni stroški,cest,park. 13.733,21 3.485,16 6.968,24 3.279,81 

29 Izobraževanje delavcev 8.185,55 1.950,27 4.953,58 1.281,70 

30 Odvetniške storitve oz.prav svetovanje 610,00 122,00 366,00 122,00 

31 Oglaševanje in foto storitve 5.269,01 255,00 200,00 4.814,01 

32 Zdravstvene storitve 2.670,12 2.670,12 

33 Študentsko delo 9.722,75 1.068,27 8.584,58 69,90 

33a Intelekt.stor-umet.izobr. 770,00 770,00 
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3.8. Pojasnila k Razčlenitvi prihodkov in odhodkov Glasbene šole Koper od 1.1. do 
31.12.2018 po stroškovnih mestih 

Pri razčlenjevanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih za 2018 smo uporabili sodilo 
20 % za GŠ Izola, 60% za GŠ Koper in 20% za GŠ Piran (določeno in uveljavljeno sodilo na 
podlagi števila učencev in zaposlenih na posamezni šoli). Sodilo vsako leto preverjamo. Takšno 
sodilo smo uporabili povsod tam, kjer so prihodki in odhodki skupne narave (dotacije MIZŠ, 
prispevki učencev-šolnina, stroški podj. dela, avtorskih honorarjev, stroški dela, drugi stroški). 
Ostale prihodke in stroške pa smo evidentirali kot direktne prihodke ali direktne odhodke 
(stroške) posameznega stroškovnega mesta - šole. 

Iz tabele razčlenitve posameznih vrst prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih je razvidno, 
da sta Podružnica Izola in Koper poslovali pozitivno, Podružnica Piran pa negativno. 

Skupni presežek prihodkov nad odhodki je odraz skrbnega gospodarjenja in upravljanja. 
Strošek amortizacije je bil v primerjavi z letom 2017 nekaj nižji, kar pomeni, da seje doba 
enakomernega amortiziranja nabavljenih osnovnih sredstev v preteklih obdobij iztekla, pa tudi 
nekatere nabave novih osnovnih sredstev so se izvršile v drugi polovici poslovnega leta in nas 
njihova amortizacija še ni bremenila v celoti. 

Racionalizacija poslovanja je tudi v letu 2018 plod skupnega prizadevanja vodstva šole in vseh 
zaposlenih na vseh treh šolah, ki se odraža v poslovnem rezultatu. 
Tudi v 2018 kot že od leta 2012, nismo izdali tiskane publikacije Zbornika (objava na naši 
spletni strani). Nismo sklepali novih naročnin revij. Že v februarju 2016 je začela delovati 
optična povezava interneta v GŠ Koper ki je za nas brezplačna in smo prekinili naročnino s 
Siolom. Na račun tega prihranka smo v Podružnici Izola povečali moč interneta. Sami redno 
spremljamo Uradni list, katerega spletna uporaba je brezplačna, tekoče pa nas s spremembami 
tudi brezplačno obvešča naš programski partner SAOP. 
V podružnici Izola smo skrbeli za redno vzdrževanje. Večjih investicijskih vzdrževanj nismo 
izvedli, ker je lastnik Občina Izola jeseni 2017 pričela s 1. fazo celovite obnove Besenghijeve 
palače. V Podružnici Piran smo izvajali tekoče vzdrževanje predvsem na popravilu in servisu 
inštrumentov in drugih osnovnih sredstev. Za nastope naših učencev smo koristili novo dvorano 
v Media domu. 
Tudi v poslovnem letu 2018 smo se trudili racionalizirati poslovanje v čim boljši možni meri 
ne da bi v kakršnem koli segmentu vplivali na vzgojno-izobraževalno delo, nasprotno, uspeli 
smo, celo izboljšati pogoje dela na posamezni šoli oziroma oddelku. 
Zaradi negotovosti v družbi in posledicah sprememb, ki bi lahko vplivale na naše poslovanje in 
financiranje naše dejavnosti, smo nabavo osnovnih sredstev v 2018 izpeljali zelo premišljeno 
v skladu s sprejetim in s strani sveta šole potrjenim planom. Višina presežka prihodkov nad 
odhodki je nižja od 2017 in je predvsem posledica obeležja 70 let GŠ KP, povečanja stroškov 
najema prostorov v Podružnici Piran, oglaševanja vpisa v Podružnici Piran in naraščanju 
stroškov energentov. 

V poslovnem letu 2018 znašajo dejanski materialni stroški UG 16.549,96 eur, za kar od MIZŠ 
nismo prejeli nikakršnega nakazila. 
Izvajanje programa srednjega glasbenega izobraževanja ni bremenilo naših ustanoviteljic, 
ampak smo materialne stroške pokrivali s prihodki tekočega poslovanja z opravljanjem 
dejavnosti javne službe. 
Nosilka programa UG glasbene in likovne smeri je Gimnazija Koper. 
V obdobju 1.1.2018 - 31.12.2018 nam je Gimnazija Koper poravnala 4.675 eur materialnih 
stroškov za UG ( prenakazilo sredstev prejetih iz MIZŠ-MOFAS). 
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Razlika 11.875,29 eur dejanskih materialnih stroškov UG za 2018 je bremenila GŠ Koper. 

ŠOLSKI SKLAD 

Člani Šolskega sklada so dne 15.11.2017 na seji upravnega odbora šolskega sklada 
Glasbene šole Koper izvolili za predsednika Nelfija Paliska in za njegovo namestnico 
Sanjo Lindič za mandatno obdobje 2017/2018 in 2018/2019. 

Finančno Poročilo šolskega sklada z dne 31.12.2018 

Šolski skladje od leta ustanovitve leta 2009 do 31.12.2018 prejel in realiziral naslednje donacije 
v eur: 

Skupaj pridobljena sredstva donacij 6.093,26 
Skupaj realizirana sredstva donacij -5.566,42 
Skupaj nerealizirana sredstva donacij 526,84 

V poslovnem letu 2018 šolski sklad ni prejel donacij, jih je pa realiziral v višini 2.108,82 eur. 

Preglednica poslovanja šolskega sklada 
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3.9. Izvršitev 2018 Glasbena šola Koper (posebej obrazec) 

IZVRŠITEV 2018 GLASBENA ŠOLA KOPER 

Konto 
Podkonto 

7600 

VRSTA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV 

PRIHODKI 

Prihodki Iz proračuna, od tega: 

- prihodki iz državnega proračuna 

- prihodki iz MOK in občine Ankaran 

7602 

7620 

7639 

460 

4600 

4605 

4602 

4604 

4609 

461 

4610 

4611 

4612 

4615 

4613 

4619 

4603,46 

4620 

464 

4640 

4642 

4670 

4680 

4693 

- prihodki iz Občine Izola 

- prihodki iz Občine Piran 

Prihodki prisp.učencev 

Prihodki od obresti 

Izredni prihodki 

ODHODKI 

Stroški mat 

Pis. mat.,drob.or.,del.obleka 

Strok, lit.,not.mat.,časopis 

Str.elektrike.ogrev.fret.ust.) 

Odpis D.l. 

Drugi mat.str.-mat.str.UG 

Stroški storitev 

Str.v zvezi z opr.deiav. 

Str.najemnin 

zavarovane 

Dnevn.,noč.,kilometrina 

Odvet.st.,foto,tak.,oglas.,štud.,zdr. 

Drugi str,štor. 

Str.stor.(ret.ust.) 

voda,komunal.st.,čistila 

tekoče vzdrž. 

izobraž.učiteljev (samo PR za kotiz.) 

varovanje 

Amortizacija 

Stroški dela 

Stroški dela:btto,regr.,,(ref.MIZŠ) 
Sroški dela prehr.in prevoz 
(ref.ust.,IVIIZŠ) 

str.prevoza na delo 

str.prehrane 

Finančni odh.-obresti 

Drugi odhodki-dav.neprizn.str. 

Prevred.odh. 

SKUPNA 
IZVRŠITEV 

2018 
program 

srednje in 
osnovne šole 

2.692.818,70 

2.381.706,04 

2.248.383,87 

73.686,00 

35.724,50 

23.911,67 

297.972,70 

13.139,96 

2.691.956,12 

87.362,18 

18.633,21 

6.410,44 

29.783,70 

6.210,90 

26.323,93 

141.396,62 

26.369,52 

15.963,49 

3.944,49 

13.470,29 

18.271,88 

63.376,95 

46.259,71 

12.645,09 

21.032,85 

8.185,55 

4.396,22 

31.384,61 

2.384.602,70 

2.289.657,41 

94.945,29 

46.145,87 

48.799,42 

563,47 

386,83 

IZVRŠITEV 2018- 
program osnovne 

šole 
(Koper.lzola,Piran) 

2.571.382,13 

2.260.269,47 

2.126.947,30 

73.686,00 

35.724,50 

23.911,67 

297.972,70 

13.139,96 

2.558.644,26 

70.812,22 

18.633,21 

6.410,44 

29.783,70 

6.210,90 

9.773,97 

141.396,62 

26.369,52 

15.963,49 

3.944,49 

13.470,29 

18.271,88 

63.376,95 

46.259,71 

12.645,09 

21.032,85 

8.185,55 

4.396,22 

31.384,61 

2.267.840,80 

2.176.261,69 

91.579,11 

44.295,85 

47.283,26 

563,47 

386,83 

IZVRŠITEV 
2018 

program 
srednje 

šole 

121.436,57 

121.436,57 

121.436,57 

133.311,86 

16.549,96 

16.549,96 

0,00 

0,00 

116.761,90 

113.395,72 

3.366,18 

1.850,02 

1.516,16 

IZVRŠITEV 
2018 

program 
osnovne 

šole 
Podružnica 

Izola 

6 

534.756,22 

474.524,73 

438.800,23 

35.724,50 

IZVRŠITEV 
2018 

program 
osnovne in 

srednje šole 
Koper 

1.635.634,05 

1.444.469,41 

1.370.783,41 

IZVRŠITEV 
2018 

program 
osnovne 

šole 
Podružnica 

Piran 

8 

522.428,43 

462.711,90 

438.800,23 

73.686,00 

59.394,53 

836,96 

532.837,11 

21.610,12 

3.576,32 

1.598,56 

9.169,78 

2.302,18 

4.963,28 

21.811,57 

5.967,81 

361,59 

447,37 

3.485,16 

1.445,27 

10.104,37 

9.876,07 

3.487,61 

3.609,65 

1.950,27 

828,54 

4.092,74 

475.330,38 

457.931,48 

17.398,90 

7.303,54 

10.095,36 

38,86 

77,37 

179.183,64 

11.981,00 

1.618.327,08 

58.386,58 

11.548,45 

3.475,56 

14.071,91 

3.324,34 

25.966,32 

77.041,69 

14.662,65 

7.248,10 

3.049,77 

6.968,24 

11.820,70 

33.292,23 

26.826,94 

7.345,04 

12.743,01 

4.953,58 

1.785,31 

22.881,86 

1.432.472,17 

1.373.794,45 

58.677,72 

28.559,42 

30.118,30 

23.911,67 

59.394,53 

322,00 

540.791,93 

16.206,79 

3.508,44 

1.336,32 

6.542,02 

584,38 

4.235,63 

33.702,05 

5.739,06 

8.353,80 

447,35 

3.279,81 

5.005,91 

10.876,12 

9.556,70 

1.812,44 

4.680,19 

1.281,70 

1.782,37 

4.410,01 

476.800,15 

457.931,48 

18.868,67 

10.282,91 

8.585,76 

485,75 

232,09 

38,86 

77,37 
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Naslov zavoda: 

GLASBENA ŠOLA KOPER 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 - izkaz prihodkov in odhodkov 
po denarnem toku v EUR 

v EUR/brez 
stotinov 

Konto Namen/ dejavnost Realizacija 
2017 

Realizacija 
finančnega 
načrta 2018 
- vir: sklep 

MIZŠ 

Realizacija 
finančnega 

načrta 
2018- 

OSTALO 

Skupaj 
realizacija 

2018 

Indeks 
2018/17 

7=6/3*100 

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.671.133 2.122.755 581.914 2.704.669 101,26 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.671.133 2.122.755 581.914 2.704.669 101,26 

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 2.239.379 2.122.755 143.529 2.266.283 101,20 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 2.105.300 2.122.755 1.738 2.124.493 100,91 

7400 
Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport 2.105.300 2.122,755 1.738 2.124.493 100,91 

7400 
Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga 
ministrstva)   

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 134.079 141.790 141.790 105,75 

7401 Transferni prihodki za tekočo porabo 131.319 136.400 136.400 103,87 

7401 Transferni prihodki za investicije 2.450 4.150 4.150 169,39 

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 310 1.240 1.240 400,00 

del 740 e. Prejela sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
.IAVNF Sl II7RF. 431.754 438.386 101,54 

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne službe  304.639 303.661 303.661 99,68 

del 7102 Prejete obresti 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki  

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 123.366 122.216 122.216 99,07 

72 Kapitalski prihodki 

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.499 12.509 12.509 834,48 

731 Prejete donacije iz tujine 2.250 0,00 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

del 7102 Prejete obresti 

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki  
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del 7141 

del 4000 

del 4001 

del 4002 

400202 

400203 

ostalo 4002 

del 4003 

del 4004 

del 4005 

del 4009 

400901 

400901 

400900 

400902 

400999 

del 4010 

del 4011 

del 4012 

del 4013 

del 4015 

4020 

4021 

4022 

4023 

4024 

4025 

4026 

Drugi tekoči prihodki, ki ne Izhajajo iz izvajanja javne 
službe 

II. SKUPAJ ODHODKI 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

A. Plače In drugi izdatki zaposlenim 

Plače in dodatki 

Regres za letni dopust 

Povračila in nadomestila 

Prehrana 

Prevoz 
Drugo-odhodek po zahtevku za plačilo po sodbi Delovnega 
sodišča 

Sredstva za delovno uspešnost 

Sredstva za nadurno delo 

Plače zadelo nerezidentov po pogodbi 

Drugi izdatki zaposlenim 

Odpravnine ob upokojitvah 

Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški) 

Jubilejne nagrade 

Solidarnostne pomoči 

Drugo 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 

Prispevek za zaposlovanje 

Prispevek za starševsko varstvo 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  

C. Izdatki za blago in storitve 

Pisarniški material in storitve 

Posebni material in storitve 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 

Prevozni stroški in storitve 

Izdatki za službena potovanja 

Tekoče vzdrževanje 

4027 

4029 

402901 

402902 

402903 

402907 

402909 

402940 

Poslovne najemnine in zakupnine 

Kazni in odškodnine 

Drugi operaiivi odhodki 

Plačila avtorskih honorarjev 

Plačila po pogodbah o delu 

Plačila za delo preko študentskega servisa 

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 

Stroški sodnih postopkov 
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po 
ZZRZI 

2.639.559 

2.639.559 

2.052.357 

1.760.157 

55.515 

83.747 

45.330 

38.417 

1 456 

138.284 

13.198 

7.659 

1.848 

3.691 

317.693 

168.462 

134.759 

1.301 

1.900 

11.271 

222.574 

33.142 

8.495 

48.020 

10.807 

15.252 

20.464 

16.479 

69.915 

530 

2.480 

5.984 

2.122.755 

2.122.755 

1.799.336 

1.592.770 

64.985 

132.319 

9.261 

5.132 

3.552 

578 

323.419 

164.804 

131.637 

1.229 

1.850 

23.899 

632.458 

632.458 

252.176 

131.052 

93.019 

47.637 

45.382 

1.912 

23.301 

2.892 

2.892 

9.462 

2.904 

2.149 

20 

33 

4.357 

262.082 

8.115 

8.870 

45.775 

8.727 

16.628 

19.751 

16.293 

37.119 

180 

2.740 

9.885 

8.849 

2.755.213 

2.755.213 

2.051.512 

1.723.822 

64.985 

93.019 

47.637 

45.382 

1.912 

155.620 

12.154 

5.132 

3.552 

578 

2.892 

332.881 

167.708 

133.786 

1.249 

1.883 

28.256 

262.082 

8.115 

8.870 

45.775 

8.727 

16.628 

19.751 

16.293 

37.119 

180 

2.740 

9.885 

8.849 

104,38 

104,38 

99,96 

97,94 

117,06 

111,07 

105,09 

118,13 

131,29 

112,54 

92,09 

67,01 

192,19 

78,37 

104,78 

99,55 

99,28 

95,98 

99,09 

250,70 

117,75 

24,49 

104,42 

95,32 

80,75 

109,02 

96,52 

98,87 

53,09 

516,97 

398,60 

147.88 
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402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 4.708 2.475 2.475 52,56 
4029- 
ostalo Drugi operativni odhodki (70 let GS KR) 56.213 76.675 76.675 136,40 

403 D. Plačila domačih obresti 

404 E. Plačila tujih obresti 

410 F. Subvencije 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 

420 Investicijski odhodki 46.935 108.738 108.738 231,68 

4202 Nakup opreme 46.935 62.751 62.751 133,70 

420 Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno) 45.986 45.986 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu del 400 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

del 402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

del 420 
D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu  

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 31.574 -50.544 -50.544 

- od tega Iz naslova javne službe 31.574 -50.544 -50.544 

od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki 64.886 64.886 

Vpišite vir-MIZŠ po Zahtevku za plačilo po sodni odločbi 64.886 64.886 

Vpišite vir 

Datum:  

Koper, 13.2.2019 

Datum sprejema Letnega poročila na 
svetu zavoda:  

predvidoma v prvi polovici marca 2019. 

Preglednico izpolnil/a: ^igmpodpis odgovorne 

Evelina Žunič 

Tel.št.:  

05 66 63 604 
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FISKALNO PRAVILO 

V skladu z 77. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS zaleti 2017 in 2018 (ZIPRS 1718), 
ki govori o izračunavanju presežkov institucionalnih enot sektorja države kamor spadajo tudi 
javni zavodi, je GŠ izračunala presežek po denarnem toku oz. tako imenovanem fiskalnem 
pravilu. Ta določa da javni zavodi izračunavajo presežek po denarnem toku in ga zmanjšajo za 
vse obveznosti razreda 2 in za neporabljena sredstva investicij iz razreda 9 po bilanci stanja na 
dan 31.12.2018. Izračunan presežek mora posredni uporabnik zbrati na ločenem računu oz. na 
posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 985 napr. 985800-Presežek po Zakonu o 
fiskalnem pravilu. Če javni zavod izračuna negativni znesek presežka odhodkov nad prihodki 
po načelu denarnega toka, NE evidentira na skupini kontov 985 ničesar. 

Izračun: 

1. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih 
knjižb: (R7>R4) 

R7 = 2.704.669,38 
R4 = -2.755.213,69 

Presežek odhodkov nad prihodki = -50.544,31 

Glasbena šola Koper je v poslovnem letu 2018 izračunala 50.544,31 eur presežka 
odhodkov nad prihodki po denarnem toku, zato NE izračunava presežka po 77.členu 
ZIPRS 1718. 
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4. Zaključek s poročilom popisne komisije in predlogom razporeditve poslovnega izida 

Javni zavod GŠ Koper je proračunski uporabnik, ki je po Zakonu o javnih financah in 
Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
zavezan k notranjemu revidiranju. V letih od 2007 do 2015 je notranjo revizijo izvajalo podjetje 
LORIS d.o.o. Dravograd. Novo pogodbo o izvajanju notranjega revidiranja za obdobje 2016 do 
2018 smo sklenili s podjetjem PROCONSILIO d.o.o. Podvelka. 12.12.2018 smo za obdobje 
2019 do 2021 ponovno sklenili pogodbo s PROCONSILIO d.o.o., saj je bilo medsebojno 
sodelovanje uspešno. Sklenjena Pogodba z dne 12.12.2018 je nižja od 20.000 eur, zato ni bilo 
potrebno izvajati postopka v skladu z zakonom o javnem naročanju. 

Državna notranja revizorka, kije vodila postopek revidiranja, je 30.5.2018 izdala POROČILO 
O NOTRANJI REVIZIJI GLASBENE ŠOLE KOPER za leto 2017. 
V povzetku poročila je zapisala: »Z notranjo revizijo smo ugotovili, da ima zavod vzpostavljene 
notranje kontrole, ki delujejo optimalno. Letno poročilo razkriva pravilne informacije, pravilno 
so izkazani prihodki in odhodki. Analitične evidence so usklajene, nove nabave so pravilno 
knjižene. Notranje kontrole na področju prejetih e-računov so vzpostavljene in delujejo 
optimalno. Glasbena šola Koper lahko koristi tudi elektronsko podpisovanje. Za izboljšanje 
poslovanja nimamo priporočil.« 
Poročilo o notranjem revidiranju smo poslali tudi našim trem občinam ustanoviteljicam. 

V skladu z zakonom je Glasbena šola Koper 24.6.2011 izvršila posodobitev Registra tveganja. 
Register tveganj tudi v letu v 2018 nismo posodobili, saj smo smatrali, da se niso pojavila nova 
tveganja in se ni spremenila stopnja obstoječih tveganj in bi s tem povzročili nepotreben strošek. 

Na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov ( ZVOP-1) GŠ vodi tudi zbirko osebnih 
podatkov, ki so objavljeni na spletni strani informacijske pooblaščenke. V letu 2016 je bil 
izveden postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb ZVOP-1. Državna nadzornica 
za varstvo osebnih podatkov ni zaznala večjih nepravilnosti. Izdala je Zapisnik z opozorilom, 
da sklenjena Pogodba s podjetjem s katerim sodeluje GŠ, ne vsebuje dogovora o postopkih in 
ukrepih pogodbene obdelava in zavarovanja osebnih podatkov in določila rok za odpravo 
nepravilnosti. CS je v postavljenem roku i/višila udiejeui ukiep za odpravo nepravilnosti. 
Državna nadzornica IP, ki je vodila postopek, je zaključila, da je zavezanec po prejemu 
opozorila, da mora izvršiti določen ukrep za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, tega v celoti 
odpravil. Tako določbe ZVOP-1 niso več kršene. V postopku niso nastali stroški. 
To področje se je v letu 2018 spremenilo z Evropsko uredbo o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in pri prostem pretoku takih podatkov. 25.5.2018 se je začela 
uporabljati splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva 
osebnih podatkov. Glasbena šola Koper je v skladu s smernicami Informacijskega pooblaščenca 
uredila pogodbena razmerja s svojimi dobavitelji storitev, ki operirajo z določenimi osebnimi 
podatki in za pravilnost vseh postopkov po GDPR podpisala Pogodbo o izvajanju nalog 
pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov s podjetjem 
KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje d.o.o. Ljubljana. 

Glasbena šola Koper je v skladu z osmim odstavkom 60. in 62. člena ZIPRS 1617 ( UL RS 
96/15) in Navodili MIZŠ iz 2015, izdelala Finančni načrt za leto 2018. Finančni načrt so 
sestavljali: Program dela, kadrovski načrt in finančni načrt za 2018-skupni usklajen s proračuni 
občin. Svet zavoda je na svoji dne 6.3.2018 s sklepom št.: 7/4, sprejel usklajen Finančni načrt 
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GŠ Koper za leto 2018 s proračuni ustanoviteljic v predloženi vsebini in obliki. Za FN 2018 so 
občine ustanoviteljice izdale soglasje. 
V skladu s 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 , je Glasbena 
šola Koper kot posredni uporabnik proračuna RS, pripravila Polletno poročilo za leto 2018, ki 
je zajemalo: A: Enotni obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, B: 
Račun finančnih terjatev in naložb in C: Račun financiranja ter Obrazložitev poročila o 
realizaciji finančnega načrta za leto 2018. V obdobju 1-6/2018 nismo beležili bistvenih 
odstopanj od sprejetega finančnega načrta za 2018. Finančnih terjatev in naložb nismo imeli 
kot tudi ne najetih kreditov in s tem odplačevanja dolga. 
Polletno poročilo 2018 je v oceni realizacije 1-12/2018 izkazalo primanjkljaj za 14.634 eur, ki 
je v celoti izhajalo iz naslova javne službe. Ocenjeni primanjkljaj ne bi ogrožal poslovanja 
zavoda. Polletno poročilo 2018 smo z obrazložitvami poslali MIZŠ in vsem štirim občinam. 

Glasbena šola Koper je pripravila Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2018, ga 
vključila v Letno poročilo 2018. Realizacija finančnega načrta za leto 2018 v Izkazu prihodkov 
in odhodkov po denarnem toku izkazuje presežek odhodkov nad prihodki za 50.544 eur, 
katerega vir financiranja je MIZŠ po Zahtevku za plačilo razlike po sodni odločbi 
v višini 64.886. 

Vodstvo Glasbene šole Koper, kot tudi svet Glasbene šole Koper si že od leta 2012 prizadevata, 
da bi občine ustanoviteljice pristopile k reševanju formalno pravne ureditve lastninskih deležev 
na premoženju Glasbene šole Koper, ki so last občin ustanoviteljic. 
Za pripravo Pogodbe o lastninskih deležih na premoženju Glasbene šole Koper je pristojna 
Mestna občina Koper, ki jo nato pošlje v podpis in sprejem ostalima dvema soustanoviteljicama 
Občini Izola in Občini Piran. Na podlagi dopisa Sveta Glasbene šole Koper z dne 3.4.2014, je 
občina Izola ponovno posredovala poziv Mestni občini Koper, da kot domicilna občina prične 
s postopkom ureditve lastninskih deležev na premoženju, kije last občin ustanoviteljic. Žal tudi 
v letu 2018 še ni prišlo do realizacije Pogodbe o lastninskih deležih na premoženju GŠ Koper. 
Glasbena šola Koper bo na dan 31.12.2018 pripravila Premoženjsko bilanco zavoda. O stanju 
nepremičnin, opreme in drugih neopredmetenih sredstev Podružnice Izola in Podružnice Piran 
bo dotični občini pisno obvestila. 
Premoženjsko bilanco na dan 31.12.2018 bo Glasbena šola Koper oddala v skladu s 
Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin ( ULRS 106 z dne 
18.12.2013) in Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske 
bilance države in občin (ULRS 94 z dne 24.12.2014) preko portala AJPES do 31.3.2019. 

Rezultat poslovanja je pozitiven 863 eur presežka prihodkov nad odhodki. 

Vsa finančna sredstva iz naslova financiranja so bila porabljena namensko v skladu s kriteriji 
financerjev in namenom financiranja. 

V poslovnem letu 2018 smo celo leto 
- spremljali stroške in ukrepali, 
- racionalno trošili vse vrste energij in v ta namen vodili še energetsko knjigovodstvo za stavbo 
Gallusova 2 Koper, za stavbo Podružnice Izola in stavbo Podružnice Piran na Levstikovi. 
- spremljali cene nabavljenih artiklov in se pogajali za nižjo ceno 
- redno smo se prilagajali novim informacijskim rešitvam, ki sojih od nas terjali UJP, 
FURS, AJPES, MIZŠ,... 

- s 1.1.2015 smo prejemniki izključno e-računov, ki jih po podpisu Pogodbe hranimo 
v e-arhivu Pošte Slovenije. 
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- redno smo spremljali prilive tako iz naslova šolnin (v 2018 smo vložili pet e-izvršb), kot tudi 
iz naslova terjatev do MIZŠ in občin, 
- iz naslova obveznosti smo sledili plačilnemu roku (30 dni, razen če ni s posameznimi 

pogodbami z dobavitelji drugače določeno), 
- skupne prihodke in odhodke smo delili po stroškovnih mestih s sodilom IZ 20%, KP 60% in 
Pl 20% (sklep sveta šole z dne 21.2.2006). 

Pristojnim občinskim organom in pristojnemu ministrstvu smo sprotno vročali vso potrebno 
dokumentacijo. Sodelovanje in financiranje tako s strani štirih občin, kot z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, je bilo tudi v 2018, zgledno in skoraj v vseh primerih tekoče. 
Od MIZŠ pričakujemo še dokončno poplačilo po Zahtevku za plačilo po sodbi Delovnega 
sodišča v Kopru z dne 7.7.2016. 

Žal smo se morali s šolskim letom 2015/2016 zaradi povečanega števila učencev Osnovne šole 
Koper, izseliti iz baletne dvorane. Novo dvorano za balet smo dobili v Areni Bonifika. Stroški 
uporabe dvorane v Areni Bonifika so nas bremenili v letu 2018 za 4.697 eur. 

Na glasbeni šoli Koper deluje tudi Simfonični orkester, ki združuje učence vseh treh šol in 
dijake Umetniške gimnazije-smer glasba. Za potrebe vaj orkestra smo se s 1.9.2017 dogovorili 
za uporabo Godbenega doma Pihalnega orkestra Koper, za koncerte pa kot že od leta 2016 s 
TIC Mestne občine Koper o uporabi dvorane Svetega Frančiška. Finančno spremljamo vse 
projekte-koncerte in gostovanja simfoničnega orkestra. 

V Piranu smo se za nastope in koncerte dogovorili z upravljalni novega Media doma, da po 
dogovoru koristimo dvorano. Za nastope koristimo še dvorano Krajevne skupnosti Sečovlje. 
Za večje koncerte naših učencev pa gostujemo v Gledališču Tartini. Pouk izvajamo v matični 
stavbi na Levstikovi in učilnicah v Baročni hiši na Tartinijevem trgu. Oddelke posameznih 
inštrumentov imamo še tolkala in šolski pihalni orkester na Osnovni šoli Ciril Kosmač Piran, 
pouk GP in NGL v O.Š. Lucija, pouk klavirja-poloviva oddelka pa v KS Sečovlje. Celoten 
znesek najemnin seje zato povečal in za leto 2018 znaša 8.354 eur. 

V Izoli seje septembra 2017 pričela 1. faza celovite obnove Besenghijeve palače. Že nekaj let 
smo opozarjali na izredno slabo stanje oken in ogrevanja. Investitorje v celoti Občina Izola. S 
L septembrom 2018 smo zaradi prostorske stiske del pouka preselili v Gregorčičevo 21 ( stara 
italijanska osnovna šola) in sicer polovico oddelka pouka klavirja in pouk šolskega pihalnega 
orkestra. 

Za potrebe uskladitve dejanskega stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov s 
knjigovodskim stanjem, je ravnatelj s Sklepom o izvedbi rednega letnega popisa, imenoval 
komisijo za popis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (konti RO) in komisijo za 
popis terjatev in obveznosti (konti Rl, R2 in R9). 

Komisiji sta izvedli popis skupaj z delovnimi skupinami posameznih aktivov (s sklepom 
ravnatelja imenovane delovne skupine po aktivih) in predložile poročila. 

Na podlagi 27. člena Pravilnika o popisu z dne 27.6.2007 Glasbene šole Koper, je ravnatelj 
Iztok Babnik dne 30.1.2019 sprejel Sklep o obravnavanju in sklepanju poročila o popisu. 
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Glasbena šola Koper 
Scuola di mušica Capodistria 

PRILOGE 

LETNO POROČILO 2018 



Glej priloge k letnemu poročilu 2018: 
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (Priloga 1) 
- Poročilo komisije o popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev z dne 11.01.2019 

(Priloga 2) 
- Poročilo komisije o popisu terjatev in obveznosti z dne 25.01.2019 (Priloga 3) 
- Sklep o obravnavanju in sklepanju poročila o popisu (Priloga 4) 

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽEK 
PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2018 IN IZ PRETEKLIH LET 

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2018 v znesku 
863 eur in poslovni izid iz preteklih let v znesku 426.763 eur skupaj 427.626 eur ostanejo 
nerazporejena, oziroma jih bomo namenili za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in 
investicijskega vzdrževanja v okviru načrtovanja in možnosti realizacije. 

Za računovodsko poročilo: 

Vida Batistič, Evelina Žunič 

Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2018 bo obravnaval svet zavoda, na svoji redni seji 
predvidoma marca 2019. 

Podpis predsednika sveta Glasbene šole Koper 

Daturn;  
Iztok Babnik, 

ravnatelj GŠ Koper 



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

GŠ KOPER SM CAPODISTRIA 

Gallusova ulica 2, Koper, 8000 Koper-Capodistria 

šifra: 71064 

Matična številka: 5083184000 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja 

v skladu s 100, členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje dljev poslovanja in uresničevanje 

proračuna 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako. da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev tveganja, da splošni in 

posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna 

tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na GŠ KOPER SM CAPODISTRIA, 

Oceno podajam na podlagi: 

* ocene notranje revizijske službe za področja 

* samoocenltev vodij organizacijskih enot za področja: 

CELOTNEGA POSLOVANJA 

•ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU .. j za področja: 

V / Na GŠ KOPER SM CAPODISTRIA je vzpostavljen(o): 

1. primemo kontrolno okolje 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju. 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi. 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

2. upravljanje s tveganji 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

(predstojnik izbere eno od naslednjin možnosti), 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

O 



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju. 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih podroijlh poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

O 
• 

o 
o 
o 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo 

raven 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju. 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

e) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju. 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja 

d) Se niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

o 

O 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

«) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

o 

O 



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 

financ 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) z lastno notranjerevlzijsko službo. 

b) s skupno notranjerevlzijsko službo 

c) z zunanjim Izvajalcem notranjega revidiranja, 9 

Naziv in sedež zunanjega Izvajalca notranjega revidiranja: 

Navedite matitno Številko zunanjega Izvajalca notranjega revidiranja: 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaSa. presega • hA 

2,086 mio evrov: NE 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega Izvajalca notranjega revidiranja je 30 05 

PROCONSILIO STORITVE d o.o . Podvelka 61, 2363 
PODVELKA 

6852408000 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja 

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1. 2 oziroma 3 pomembne izboljšave) 

-organizirana izobraževanja za zaposlene 

-uvedena e-glasbena šola 

-povečanje deleža ustrezno usposobljenega kadra 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, kijih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1.2 oziroma 3 

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje). 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

Iztok Babnik, ravnatelj GŠ Koper 



■?iULO£A Z/ 

^ ^ GLASBENA ŠOLA KOPER 
Scuola di mušica Capodistria 

Koper, 11. 1.2019 

Poročilo o izvedbi rednega letnega popisa 2018 

Komisija za popis osnovnih sredstev: 

Mirko Orlač, predsednik 
Tatjana Jercog, članica 
Irena Čok, članica 
Breda Pečnik Božič, članica 

Komisija je dne 11. januarja 2013 ugotovila, daje popis zaključen. 

Na podlagi 
■ popisnih listov 
■ evidenc po učilnicah 
■ zapisnikov posameznih delovnih skupin. 

Kot je s sklepom določil ravnatelj, ugotavljamo: 
■ da so se delovne skupine pravočasno sestale 
■ da so vse skupine uskladile dejansko stanje in knjiženo stanje 
■ da so delo opravile natančno. 

Delovne skupine so ugotovile, da se knjižno stanje z dne 31. 12. 2018 ujema z dejanskim 
stanjem. Predlagajo naslednje odpise: 

2.1. Za nauk o glasbi in balet: 
Ni predlogov 

2.2. Za godala: 
0100816 Lok za čelo Paganini 4/4 0000002 

2.3. Za klavir: 
Ni predlogov 

2.4. Za flavto, blok flavto, fagot in oboo: 
Delovna skupina predlaga, da se obe ukrivljeni glavi Vamaha 0100504 in 0100508 preneseta 
v izposojo v Koper, zaradi trenutne neuporabe v podružnici Izola. 

2.5. Za klarinet, saksofon: 
Ni predlogov 



2.6. Za trobila in tolkala: 
0100726 Tolkala stol pisar. FLEX Visok Gallusova 11 

2.7. Za brenkala in harfo: 
0100356 Kovček za klasično kitaro 

2.8. Za harmoniko 
Ni predlogov 

2.9. Za računalniško opremo: 
0100779 1 kos Računalniško stikalo Linksys SB 24 z usmerjevalnikom: trajna okvara 
0000310 1 kos Tiskalnik HP laser jet 1200: trajna okvara 

2.10. Za knjižnico: 
Priloga 2 
Seznam pogrešanega gradiva na dan 31. 12.2018 

2.11.0. Za ostalo opremo GŠ Koper 
0100139 čistilec parni DIVA 1 kos 
0100238 kasetofon z mikrofonom 1 kos 
0100158 miza odlagalna hrast 3 kos 
0100167 miza odlagalna hrast 7 kos 



0100212 miza klub hrast 9 kos 
0100160 miza pisalna stara 1 kos 
0100159 obešalnik stenski 
0100172 omara uč. 10, 1 kos 
0100143 omara hrast 10 kos 
0000098 omara za čistila 1 kos 
0000095 omara vadnica 1 kos 
0100220 omara elite 1 kos 
0100153 stol tap. platno 21 kos 

2.11.1. Za ostalo opremo GŠ Koper - podružnica Izola 
0100711 sesalec whisper V8 230/50 CEVI 
0100383 Radiator zidni Airelec 2 kos 
0100403 Stroj pralni Zanussi adv 55 
0100464 Ventilator stoječi 4 kos 

2.11.2. Za ostalo opremo GŠ Koper - podružnica Piran: 
Ni predlogov 

2.12. Za popis opreme jazz ansambla: 
0000743 MIKROFON PL37 

PROEL STOJALO MIKROFON 2SM 100CR 
PROEL KABEL J-CBVLK200LU10 

0000768 GOBICA ZA MIKROFON WS6 MBK 
PROEL GOBICA ZA MIKROFON WS6 BK 

S predlogi se komisija strinja. Predlagamo, da se odpisana oprema izloči iz popisnih listov oz. 
knjigovodske evidence in se poskrbi za odstranitev in uničenje. Za fizično odstranitev odpisane 
opreme se zadolži hišnike po posameznih šolah takoj po popisu, saj oprema za odpis nima več 
ne knjigovodske in ne tržne vrednosti in je trajno neuporabna. 

Tatjana Jercog, članica Irena Čok, članica 



GLASBENA ŠOLA KOPER 
Scuola di mušica Capodistria 

Koper, 25.1.2019 
PRILOGA 3 

POROČILO O POPISU TERJATEV IN OBVEZNOSTI 
GLASBENA ŠOLA KOPER NA DAN 31.12.2018 

Na podlagi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe) in 8. člena pravilnika o 
popisu Glasbene šole Koper, je ravnatelj Iztok Babnik s sklepom o izvedbi rednega letnega popisa z 
dne 6.11. 2017 o popisu sredstev, terjatev in obveznosti imenovala komisijo v sestavi: 
1. Vida Batistič - predsednica komisije, Vanja Gregorič - namestnica predsednice 
2. Tanja Grubač - članica komisije 
3. Nives Oblak - članica komisije 

Inventurna komisija (v nadaljevanju komisija) je v času od 18.1.2019 do 25.1.2019 popisala vsa 
denarna sredstva, terjatve in obveznosti za leto 2018. Popis denarnih sredstev, terjatev in 
obveznosti Glasbene šole Koper za leto 2018 je komisija popisala v računovodstvu Glasbene šole 
Koper, Gallusova 2, 6000 Koper. Priprave za popis so bile opravljene dobro. 
O izvedenem popisu in ugotovljenem stanju poroča komisija naslednje: Vsi dogodki so knjiženi sproti 
in na podlagi verodostojnih listin. 

POPIS DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI GLASBENE ŠOLE KOPER NA 
DAN 31.12.2018 

1. DENARNA SREDSTVA 
Tolarska sredstva na računih OTO 110 
Stanje transakcijskega računa Glasbene šole Koper, št. 01250-6030710633 odprt pri UJP Koper, 
znaša na dan 31.12.2018 (izpisek št. 243 z dne 31.12.2018) 373.400.43 EUR Stanje na CTO 110 v 
glavni knjigi se ujema z dejanskim stanjem. 

2. POPIS KRATKOROČNIH TERJATEV 
Kratkoročne terjatve Glasbene šole Koper na dan 31.12.2018 znašajo 290.782.29 EUR in 
predstavljajo naslednje: 

I. KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV: 35.653,10 EUR 
- Terjatve do kupcev CTO 120 35.653,10 EUR 

Pri pregledu in preverjanju ustreznosti kratkoročnih terjatev do kupcev v državi iz opravljanja 
dejavnosti javne službe - šolnina, je bilo ugotovljeno, da določene terjatve niso bile poravnane. Na 
podlagi sklepa ravnatelja z dne 3.1.2019 ter sklepa sodišča o ustavitvi izvršba z dne 21.9.2018 je 
odpisanih terjatev iz naslova šolskih pristojbin v skupnem znesku 386,83 EUR. Za ostale zapadle 
neporavnane terjatve do kupcev so bili redno poslani opomini in IOP. 

II. DANI PREDUJMI IN VARŠČINE: 184,00 EUR 
- Dani predujmi in varščine CTO 130 184,00 EUR 

Plačilo vstopnic operne predstave v marcu 2019. 



III. KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIK. EKN: 254.847,67 EUR 
- Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države CIO 140 
- Terjatve do drugih posrednih uporabnikov proračuna (MOFAS) CTO 142 
- Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine CTO 143 
- Terjatve do ZZZS CTO 144 
- Terjatve do zakladniškega podračuna (EZR) CTO 145 

239.263,63 EUR 
9.369,23 EUR 
3.845,85 EUR 
2.368,96 EUR 

0,00 EUR 

Del CTO 143 v znesku 3.845,85 EUR predstavlja terjatev do Občine Izola za obdobje-december 
2018 skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Koper Podružnica Izola za leto 
2018 in do občine Ankaran za 12-2018 materilani stroški .Terjatve do neposrednih uporabnikov 
proračuna države (CTO 140) predstavljajo sredstva za izplačilo regres 2018 poračun, premije KADin 
podj.delo ter strošek plače za mesec december 2018 v skupnem znesku 174.377,65 € razlika pa 
obveznosti po sodbi delovnega sodišča. Vse ostale terjatve do uporabnikov EKN se ujemajo z 
izkazanim stanjem v glavni knjigi in se predvsem nanašajo na zahtevke za mesec december 2018 z 
zapadlostjo januar 2019. 

IV. DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE: 0,00 EUR 
- Kratkoročne terjatve do držav, inštitucij CTO 170 

V. NEPLAČANI ODHODKI : 0,00 EUR 

VI. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 97,52 EUR 
- Kratkoročno odloženi odhodki CTO 190 97,52 EUR 

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (mobilne storitve Al 
Slovenija d.d.), ki v letu 2018 še ne bremenijo poslovni izid. 

3. POPIS DOLGOROČNIH TERJATEV IN FINANČNIH NALOŽB 
Dolgoročne terjatve in finančne naložbe Glasbene šole Koper na dan 31.12.2018 znašajo 0,00 EUR 

4. POPIS KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI 
Kratkoročne obveznosti Glasbene šole Koper na dan 31.12.2018 znašajo 229.734.37 EUR in 
predstavljajo naslednje: 

I. KRATK.OBV.ZA PREJETE PREDUJME: 1.509,01 EUR 
- Kratkoročne obveznosti za prejete predujme CTO 200 1,509.01 EUR 

V kratkoročnih obveznostih za prejete predujme so zajeta preplačila šolnin. 

II. KRATK.OBV.DO ZAPOSLENIH: 185.538,84 EUR 
- Obveznosti za čiste plače, regres, jub.nag. CTO 210 
- Obveznosti za nadomestila plače CTO 211 
- Obveznosti za prispevke od plač CTO 212 
- Obveznosti za davke iz plač CTO 213 

100.673,22 EUR 
1.254,19 EUR 

61.073,62 EUR 
22.537,81 EUR 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunane plače in obračunani drugi stroški 
dela za mesec december-2018, izplačane v januarju 2019. Komisija je ugotovila, da so navedene 
terjatve vknjižene na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin. 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: 28.159,70 EUR 
- Obveznosti do dobaviteljev-v državi CTO 220 
- Obveznosti do dobaviteljev-tujina CTO 221 

28.159,70 EUR 
0,00 EUR 



Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni 
material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2018. Obveznosti so usklajene s 
prejetimi IOP obrazci. 

IV. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: 13.849,98 EUR 
- Druge kratk. obv. iz poslovanja(prehrana, prevoz, potni stroški, podjemne 11.386,12 EUR 
pog.) CTO 230 - Ostale kratkoročne obveznosti (premija KAD) OTO 234 2.463,86 EUR 

Druge kratkoročne obveznosti na CTO 230 vključuje obračun prehrane in prevoz na delo in iz dela, 
stroški službenih potovanj in podjemnih pogodb, vse opravljeno v letu 2018, izplačano v januarju 
2019. Ostale kratkoročne obveznosti na CTO 234 pa predstavlja obveznost do Kapitalske družbe za 
premije KDPZ za javne uslužbence za mesec december, plačane v mesecu januarju 2019. 

V. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA: 0,00 EUR 
- Kratkoročne obveznosti za zamudne obresti CTO 260 0,00 EUR 

VI. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 676,84 EUR 
- vnaprej vračunani odhodki CTO 290 676,84 EUR 

Vnaprej vračunane odhodke predstavljajo neizkoriščena sredstva vplačana v šolski sklad, 
neizkoriščene prejete donacije za izpeljavo projektov predvidenih v letu 2019. 

VII. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. EKN: 0,00 EUR 

Vlil. NEPLAČANI PRIHODKI: 0,00 EUR 

5. POPIS LASTNIH VIROV IN DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI 
V dolgoročnih obveznostih Glasbene šole Koper na dan 31.12.2018, brez upoštevanja tekočega 
poslovnega izida za leto 2018, v znesku 1.747.595.46 EUR so zajete naslednje obveznosti: 

I. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE: 
a. Prejete donacije za nadomešč. stroš. amortizacije CTO 922 1.308,88 EUR 
b. Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva CTO 980 1.319.522,92 EUR 
c. Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let CTO 950 ter 985 426.763,66 EUR 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na CTO 980 so bila usklajena z MO Koper, Občino 
Izola, Občino Piran, Občino Ankaran ter MIZŠ. 

Inventurna komisija: 

Vanja GREGORIČ, namestnica predsednice komisije 

Tanja GRUBAČ, članica komisije 

Nives OBLAK, član komisije 

Priloge: 
- kartice odprtih postavk terjatev in obveznosti po kontih s prilogami 
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Scuola di mušica Capodistria 

Na podlagi 27. člena Pravilnika o popisu z dne 27.6.2007 Glasbene šole Koper, 
izdaja ravnatelj Iztok Babnik 

SKLEP 
O OBRAVNAVANJU IN SKLEPANJU O POROČILU POPISA 

Dne 30.1.2019 smo na seji. v navzočnosti predsednika popisne komisije osnovnih sredstev 
Mirka Orlača, namestnice predsednice komisije za popis terjatev in obveznosti Vanje 
Gregorič, računovodje Eveline Žunič, obravnavali poročila obeh popisnih komisij in delovnih 
skupin. 

Kot ravnatelj odločim: 

1. Ugotovljenih ni bilo ne inventurnih presežkov in ne mankov. 
2. Za neugotovljene presežke in manke ni podlage za knjiženje. 
3. Potrjujem predlagane odpise in izločitve osnovnih sredstev in drobnega inventarja po 

poročilu komisije. 
4. Ni ugotovljenega kala, razsipa ali razbitja (nimamo zalog materiala-3100). 
5. Po inventurnem poročilu komisije za popis osnovnih sredstev z dne 11.1.2019 razlik v 

vrednosti odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja ni, saj sc drobni inventar 
100 % odpiše že ob nabavi. Izločena osnovna sredstva in drobni inventar pa zaradi 
dotrajanosti, okvare in neuporabnosti tudi nimajo ne knjigovodske in ne tržne vrednosti. 

6. Odpis, popravek vrednosti dvomljivih, spornih neizterljivih in zastarelih 
terjatev šolskih pristojbin pri popisu obveznosti in terjatev na dan 31.12.2018 znaša 
skupaj 386,83 eur, ne beležimo pa odpisa sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi. 

7. Pri izpeljavi inventure nismo ugotovili nepravilnosti pri finančno- knjigovodskem 
poslovanju. 

8. Potrjujem, da se za fizično odstranitev odpisane opreme-drobnega inventarja zadolži 
hišnike po posameznih šolah, takoj po popisu. 

Ugotavljam, daje bil popis izveden v rokih in na način kot ga določa pravilnik o popisu. 
Popisne delovne skupine, komisija za popis osnovnih sredstev in komisija za popis 
terjatev in obveznosti-ter komisija za knjižno in notno gradivo, so svoje delo opravile v 
dogovoijenem roku, natančno in z vso odgovornostjo. Poročilo je bilo zapisano jasno in 
nedvoumno. 

Poročilo o popisu z odpisi se zajame v prilogi Letnega poročila Glasbene šole Koper za 
leto 2018. 



Svet šole bo po 10. členu akta o ustanovitvi Glasbene šole Koper, Letno poročilo 
Glasbene šole Koper za 2018, obravnaval in sprejel na svoji redni seji predvidoma 
v prvi polovici marca 2019. 

Navzoči na seji dne 30.1.2019: 

Mirko Orlač 

Vanja Gregorič 
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