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OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007- 3/2014 
Datum:  2. 4. 2014 

 
O B Č I N S K I    S V E T 

 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 
ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Glasbena šola Laško – Radeče  - skrajšani postopek 
 
Gradivo pripravil:  
- Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 10. 4. 2014 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007 - UPB,17/2010 in 45/2011) 

 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 – 
ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF)  

 
 
Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško - Radeče, sprejme 
po skrajšanem postopku. 
 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško - Radeče v predlagani 
vsebini.  

 
Obrazložitev: 
 

Zaradi sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je      
JZ Glasbena šola Laško – Radeče zaprosil obe ustanoviteljici, da sprejmeta Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola                    
Laško – Radeče.  

 
Spremeni se prvi odstavek 24. člena, ki govori o izobrazbi ravnatelja (prej: za 

ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo) (sedaj: za 
ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po 
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje …).  
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Drugi odstavek 25. člena Odloka o ustanovitvi se uskladi z 2. odstavkom 54. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, da če v osmih (prej v  
60) dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca 
dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.  

 
Prav tako se na podlagi sprememb ZOFVI spremeni 2. odstavek 43. člena Odloka o 

ustanovitvi, in sicer se doda beseda »lahko«, tako da se na novo glasi: »Razmejitev 
pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se lahko določi s pravili zavoda.« 

 
Občinskemu svetu predlagamo, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena  šola Laško - Radeče sprejme po skrajšanem 
postopku v predlagani vsebini. 
   
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Glasbena šola Laško - Radeče 
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PREDLOG 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,8/96, 36/00 – ZPDZC),              
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,                      
št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/2011, 40/2012),            
18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 - UPB1, 110/09, 92/12) in                
21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007 - UPB,  17/2010 in 45/2011),          
je Občinski svet Občine Radeče na 23. redni seji dne 10. 4. 2014 in Občinski svet Občine 
Laško na ___ seji dne _______ sprejel 

Odlok o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško - Radeče 

1. člen 

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola 
Laško – Radeče (Ur.l. RS, št. 65/2010). 

2. člen 

Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po 
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje 
druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo 
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik 
ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.«  

 

3. člen 

Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 
»Če v 8 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti 
vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh pristojni 
minister.« 

4. člen 
 
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 
»Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se lahko določi s pravili 
zavoda.« 

5. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 007- 3 /2014 

Laško, dne ______________ 

                                                                                                            Župan Občine Laško 
                                                                                                              Franc Zdolšek, l.r. 
Številka: 900-  /2014        

Radeče, 10. 04. 2014  

                                                                                                            Županja Občine Radeče 
                                                                                                               Rafaela Pintarič, l.r. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051

