OBRAZLOŽITEV
PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI – druga obravnava
I.

UVOD

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ter OBRAŽITEV SPREMEMB:
Občinski sveti Občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju,
so leta 1998 sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob
Dravi ter spremembe in dopolnitve v letu 2003 (MUV, št. 28/1998, 12/2003 – v
nadaljevanju Odlok).

S strani ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi smo prejeli predloge za
spremembo odloka, in sicer:


sprememba sedeža Glasbene šole Radlje ob Dravi, na Koroško cesto 13, še
ni bila vsebinsko usklajena, zato je potrebno v določilih odloka spremeniti
določbo, ki se nanaša na sedež zavoda (2. člen odloka);



navedba dislociranih enot, ki sodijo v sestavo zavoda, to so: Muta, Vuzenica,
Ribnica na Pohorju, Podvelka in Kapla (2. člen odloka);



določilo o zapisu na pečatu glasbene šole (6. člen odloka);



navedba šifre dejavnosti glasbene šole po standardni klasifikaciji dejavnosti
(11. člen odloka);



sprememba pri imenovanju članov Sveta zavoda, pri čemer se spremembe
nanašajo na predstavnike ustanoviteljic, in sicer na stalnega predstavnika
Občine Radlje ob Dravi v svetu javnega zavoda Glasbene šole Radlje ob
Dravi (16. člen odloka).

2. PRAVNA PODLAGA
3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
3. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem predlaganih sprememb odloka ne bo imel neposrednih finančnih posledic na
proračun.

4.

SPREJEM ODLOKA

Občinski sveti občin ustanoviteljic Javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi so
na sejah občinskih svetov občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica
na Pohorju obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi.
Sprejeti sklepi so priloga k obrazložitvi.
Vse občine ustanoviteljice so sprejele sklepe, da je predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, pri čemer sta sklep s pripombo sprejeli
Občina Vuzenica in Občina Podvelka, in sicer se pripomba nanaša na predlog
spremembe 16. člena:
V 16. členu se spremeni četrti odstavek, tako da se glasi:
»V svetu zavoda je od treh predstavnikov ustanoviteljic stalen eden predstavnik
ustanoviteljice Občine Radlje ob Dravi, članstvo v svetu zavoda s strani ostalih občin
ustanoviteljic, pa se imenuje po sistemu letnega rotiranja, pri čemer se upošteva
abecedni vrstni red imena posamezne občine.«
Občinski svet Občine Vuzenica ter Podvelka predlagata, da bi se člani Sveta zavoda,
imenovani s strani ostalih občin ustanoviteljic, imenovali po sistemu mandatnega
rotiranja, pri čemer se upošteva abecedni vrstni red imena posamezne občine.
V nadaljevanju je v vsebini predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi upoštevana pripomba
Občine Vuzenica in Podvelka.
Po vsebinski uskladitvi in potrditvi predloga odloka s strani vseh občin ustanoviteljic, je
bil le-tem Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Glasbena šola Radlje ob Dravi posredovan za sprejetje na občinskih svetih.

II.

VSEBINA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1), 3. in 8. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
Sporazuma o premoženjski delitveni bilanci občin Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka-Ribnica in
Vuzenica (MUV, št. 28/97), 7. in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 35/2017),
_____________ Statuta Občine Muta (MUV, št. _________________), ___. člena Statuta
Občine Vuzenica (MUV, ______________), ___. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št.
____________________), ___. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (Ur. list RS, št.
_________________________), so občinski sveti Občine Radlje ob Dravi na svoji __. seji, dne
___________, Občine Muta na svoji ___. seji, dne _____________, Občine Vuzenica na svoji
____. seji, dne ________________, Občine Podvelka na svoji __. seji, dne
_____________________, Občine Ribnica na Pohorju, na svoji ____. seji, dne
______________, sprejeli
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/1998,
12/2003, v nadaljevanju: odlok) se v drugem odstavku 2. člena spremeni sedež glasbene šole,
tako da se glasi:
»Sedež zavoda: Radlje ob Dravi, Koroška cesta 13.«
2. člen
Doda se nov četrti odstavek 2. člena, ki se glasi:
» V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki, in sicer:






Muta;
Vuzenica;
Ribnica na Pohorju;
Podvelka;
Kapla.«
3. člen

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glasbena šola ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega
sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež zavoda.«

4. člen
V 11. členu se šifra dejavnosti glasbene šole M780.102, nadomesti s šifro »M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol«.
5. člen
V 16. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:




en predstavnik ustanoviteljice občine Radlje ob Dravi in dva predstavnika ostalih občin
ustanoviteljic;
pet predstavnikov delavcev zavoda;
trije predstavniki staršev.«

Spremeni se peti odstavek 16. člena odloka, tako da se glasi:
»Članstvo v svetu zavoda s strani ostalih občin ustanoviteljic (Muta, Podvelka, Ribnica na
Pohorju in Vuzenica) se imenuje po sistemu mandatnega rotiranja, pri čemer se upošteva
abecedni vrstni red imena posamezne občine.«
6. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
7. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Radlje ob Dravi se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Številka: 007-0010/2018-09
Datum: _________________
Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Muta
Mirko VOŠNER
Župan Občine Vuzenica
Franc Franjo GOLOB

Župan Občine Podvelka
Anton KOVŠE
Župan Občine Ribnica na Pohorju
Srečko GEČ

207
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, štev. 12/91), 100. a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 57/94), Sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci občin Radlje ob Dravi,
Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica (MUV, št. 28/97) ter 16. člena
Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 23/99, 20/00), 6. in 15. člena Statuta
Občine Muta (MUV, št. 16/99, 18/00 in 24/02), 15. člena Statuta Občine Vuzenica
(MUV, štev. 5/99, 10/01 in 3/03), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št.
13/99 in 20/00 ), 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (Ur. list RS, št.
44/99, 100/00, 47/02 in 94/02), so občinski sveti Občine Radlje ob Dravi na svoji 3.
seji, dne 27. januarja 2003, Občine Muta na svoji 2. seji, dne 20. februarja 2003,
Občine Vuzenica na svoji 6. seji, dne 11. aprila 2003, Občine Podvelka na svoji 1.
seji, dne 20. decembra 2002, Občine Ribnica na Pohorju, na svoji 4. seji, dne 13.
marca 2003, sprejeli
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Glasbene šole Radlje ob
Dravi
1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob
Dravi in se pravilno glasi:
"S tem odlokom občine Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na
Pohorju (v nadaljnjem besedilu: (ustanoviteljice) ustanavljajo na področju
osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: zavod)
GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI."
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni in se pravilno glasi: "Glasbena šola s svojo
dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na
področju občin:






Vuzenica,
Muta,
Podvelka,
Ribnica na Pohorju in
Radlje ob Dravi."
3. člen

Dopolni se 11. člena odloka in se glasi:

"Dejavnost glasbene šole je:









M/80.107 - osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.421 - dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
O/92.31 - umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
M80.422 - drugo izobraževanje
DE/22.14 - izdajanje posnetih zvočnih zapisov
O/92.32 - obratovanje objektov za kulturne prireditve
I/60.24 - cestni tovorni promet (prevoz stvari, glasbil za lastne potrebe v
notranjem in mednarodnem prometu)
I/60.23 - drugi kopenski potniški promet (prevoz oseb za lastne potrebe v
notranjem in mednarodnem prometu).

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu."
4. člen
Spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati osmi dan po objavi v
Medobčinskem uradnem vestniku.
Župan Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik, s. r.
Županja Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, s. r.
Župan Občine Muta
Boris Kralj, s. r.
Župan Občine Vuzenica
Miran Kus, s. r.
Župan Občine Podvelka
Anton Kovše, s. r.
Številka: 012-167/96-06
Datum: 11. april 2003

