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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 
8/96, 36/00, 118/06 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 8. člena Statuta Občine 
Šentjur pri Celju (Ur. list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine 
Šentjur na 10. redni seji, dne 7. novembra 2007 sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ja vnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev I pavcev Šentjur 

 
1. člen 

 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev 
Ipavcev Šentjur (Ur. list RS, št. 4/2005)  se v drugem odstavku 2. člena izpiše beseda ulica in 
se tako glasi: »Sedež zavoda: Ulica Dušana Kvedra 29, Šentjur.«  
 

2. člen 
 
V 11. členu se besedilo v celoti spremeni, tako da se novo besedilo glasi: 
 »Dejavnosti zavoda so: 

- L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 
- N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
- O/85.100 predšolska vzgoja, 
- O/85.200 osnovnošolsko izobraževanje, 
- O/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in 

umetnosti, 
- O/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
- O/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje, 
- R/90.010 umetniško uprizarjanje, 
- R/90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, 
- R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve, 
- R/91.011 dejavnost knjižnic. 

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.« 
 

3. člen 
 

Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se glasita: 
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije 
predstavniki staršev. 
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva. 
Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.« 
 

4. člen 
 

V tretjem odstavku 24. člena se v trinajsti alinei črta besedilo:.. »imenuje in razrešuje svojega 
pomočnika.« 
 

5. člen 
 

Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 25. člena se nadomesti z novim besedilom, tako da se 
glasi: 
»Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. 
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja 



o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne 
skupnosti in mnenje sveta staršev. 
Če učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so zanj zaprošeni, 
lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Župan v skladu s poslovnikom, po pridobitvi 
zaprosila za mnenje s strani zavoda, skliče občinski svet.« 

 
6. člen 

 
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek in se glasita: 
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja. 
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja 
funkcijo vršilca dolžnosti  ravnatelja največ dvakrat.« 

 
7. člen 

 
V drugem odstavku 28. člena se za peto alineo doda nova, šesta alinea, ki se glasi: 
»- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,« 
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea. 

 
8. člen 

 
V tretjem odstavku 32. člena se za tretjo alineo doda nova, četrta alinea, ki se glasi: 
»- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,« 
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea. 

 
9. člen 

 
V drugem odstavku 33. člena se črta drugi stavek. 
 

10. člen 
 

V 35. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
»Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, ki: 

- je bila pravnomočna obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.« 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11 . člen 

 
Dosedanji mandati organov zavoda prenehajo veljati v skladu z določili o njihovem 
imenovanju. 

12. člen 
 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 11. 
člena odloka, ki se prične uporabljati 1. 1. 2008.  
 
 
Številka: 004-12/2004 (242) 
Šentjur, 7. november 2007 

 
Župan 

   mag. Štefan Tisel 


