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2.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spre-
membe), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in iz-
obraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB5 in spremembe) in 17. čle-
na Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet 
Občine Radovljica na 20. seji dne 31.5.2017 sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta 
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole Radovljica 

z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja

1. člen

V Odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (DN 
UO, št. 6/97, 91/08, 92/08-redakcijski popravek in 121/09; v na-
daljevanju: odlok) se spremeni naziv akta, tako da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica.«

2. člen

V 5. členu odloka se doda nov 2. odstavek, ki se glasi: 
»V okviru osnovnošolskega izobraževanja šola izvaja tudi osnovno 
glasbeno izobraževanje – modul Avsenikova glasba.«

Dosedanji 2. in 3. odstavek postaneta 3. in 4. odstavek.

3. člen

15.d člen odloka se črta.

4. člen

17. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so 
lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko za-
poredoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik 
sveta najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov 
sveta. Na prvi seji prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta 
in izmed sebe izvolijo predsednika ter njegovega namestnika.
Svet šole se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena ve-
čina predstavnikov. Mandat sveta zavoda začne teči z dnem konstitu-
antne seje.«

5. člen

V 18. členu odloka doda nova 5. alineja, ki se glasi:
»- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,«
Dosedanje 5. do 11. alineja postanejo 6. do 12. alineja.

6. člen

22. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko pred-
pisane pogoje.«

7. člen

24. člen odloka se črta.

8. člen

25. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje svet šole po postop-
ku, ki ga določajo zakonski predpisi, ki urejajo področje organizacije 
in financiranja vzgoje in izobraževanja.«

9. člen

V 26. členu odloka se v 2. odstavku beseda »direktorja« nadomesti z 
besedo »ravnatelja«.

V 26. členu odloka se spremeni 3. odstavek, tako da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora 
pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. 
Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učitelj-
ski zbor.«

10. člen

V 30. členu odloka se črtata 2. in 3. odstavek.

11. člen

2. stavek 1. odstavka 36. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Svet šole na predlog ravnatelja sprejema tiste splošne akte, za kate-
re tako določajo veljavni predpisi. Vse ostale splošne akte sprejema 
ravnatelj.«

2. odstavek 36. člena odloka se črta.

Dosedanja 3. in 4. odstavek postaneta 2. in 3. odstavek.

12. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, 
glasilu občine Radovljica – Uradne objave.
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