OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik
Številka: 410-0008/2015
Datum: 30. 1. 2015
OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
GLASBENA ŠOLA KAMNIK – SKRAJŠANI POSTOPEK

PREDLAGATELJ:

Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

POROČEVALCI:

Katarina Ščetinin Sever, višja svetovalka za družbene dejavnosti
mag. Ivan Kenda, direktor občinske uprave
Tina Trček, strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve
Neža Gruden, ravnateljica Glasbene šole Kamnik

PRAVNA OSNOVA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl.US:U-I104/92, 8/96, 18/98, Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
10. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl.US, 36/08, 22/09
Odl.US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl.US:U-I-356/07-13, 58/09, 64/09 popr., 65/09 - popr., 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I312/08, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23), 16. člen Statuta Občine
Komenda (Uradne objave GOK-UPB-1, št. 02/2009) in 14. člen Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik v prvi
obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Glavni razlog za predlagane spremembe je uskladitev posamičnih členov z obstoječim
stanjem in zakonodajo.

2. Cilji in načela predloga odloka
Cilj predloga sprememb in dopolnitev odloka so spremembe in dopolnitve 2., 11. in 17. člena
v skladu s prej navedeno vsebino.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:
Sprejem odloka ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun.
4. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka, predlagatelj v skladu z 143. členom
poslovnika predlaga občinskemu svetu, da navedeni odlok obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik
- Besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl.US:U-I-104/92,
8/96, 18/98, Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07
Odl.US, 36/08, 22/09 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl.US:U-I-356/07-13, 58/09, 64/09 popr., 65/09 -popr., 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08, 20/11, 34/11
Odl. US: U-I-205/10-23), 14. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10
in 34/12) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK-UPB-1, št. 02/2009) sta
Občinski svet Občine Kamnik na ………seji dne …………. in Občinski svet Občine Komenda
na ….. seji dne …………….. sprejela
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA
ŠOLA KAMNIK
1. člen
2. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Kamnik (Uradni list RS, št. 38/00 in 93/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Kamnik.
Sedež zavoda: Kajuhova pot 11, Kamnik.
V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki Komenda, Duplica, Stranje in Šmartno, ki
delujejo v odvisnosti od izraženih potreb po glasbenem izobraževanju.«
2. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost Glasbene šole Kamnik, izvajana kot javna služba, je po standardni
klasifikaciji dejavnost:
80.421 – Glasbeno izobraževanje.
Zavod lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi programe in opravlja druge dejavnosti, s
katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, in so vodene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod
šiframi:
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov,televizijskih oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/74.200 Fotografska dejavnost
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
P/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
R/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
4. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanoviteljici. Odlok se objavi v Uradnem
listu RS oziroma v uradnem glasilu Občine Komenda in začne veljati naslednji dan po zadnji
objavi.
Št. 410-0008/2015
Kamnik, dne …………………
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

Št. ……..
Komenda, dne …………………
Župan
Občine Komenda
Stanislav Poglajen

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Kamnik.
Sedež zavoda: Kajuhova pot 11, Kamnik.
12. člen
Dejavnosti zavoda so:
M/80.421 – Glasbeno izobraževanje
M/80.422 – Drugo izobraževanje
DE/22.11 – Izdajanje knjig
DE/22.31 – Razmnoževanje zvočnih zapisov
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, predstavniki
delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev štiri člane;
– izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev enega člana.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenuje občinski svet posamezne občine ustanoviteljice
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izmed delavcev občinske
uprave ali občinskih organov ter članov posameznih naselij šolskega okoliša. Dva
predstavnika občin ustanoviteljic imenuje Občina Kamnik, enega pa Občina Komenda.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po
postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika
predsednika.
Kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti namestnik predsednika iz Občine
Komenda in obratno.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le
dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok
(učencev oziroma varovancev) v zavodu.

