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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96 in 36/00 ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/2007 - uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5 in 36/2008, 58/2009) 33. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, št. 41/05 in št. 92/05) ter 16.
člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS št. 54/02, št. 83/02 in št. 91/05) sta Občinski svet
Občine Ajdovščina na 39. seji dne 27.5.2010 in Občinski svet Občine Vipava na seji dne ______
sprejela

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka
Vodopivca Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, Uradni list RS št. 74/2004 in 1/2008) se prvi
odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi: “Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.”.
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: “V svetu zavoda morajo biti
enakomerno zastopani delavci matične šole in podružnične šole ter dislociranega oddelka, v
kolikor je le-ta ustanovljen. ”.
2. člen
V 20. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
“- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,”.
Za šestnajsto alineo se doda nova sedemnajsta alinea, ki se glasi:
“-odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja, ”
Dosedanja sedemnajsta alinea postane osemnajsta alinea.

3. člen

V tretjem odstavku 22. člena se za triindvajseto alineo doda nova štiriindvajseta alinea, ki se
glasi:
“- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega
poročila o samoevalvaciji šole,”.
Dosedanja štiriindvajseta alinea postane petindvajseta alinea.
4. člen
V prvem odstavku 22.a člena se besedilo “visokošolsko izobrazbo” nadomesti z besedilom
“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”.
5. člen
V 22. č členu se navedba člena “23.c” pravilno glasi “22.c”.
6. člen
V 24. členu se za besedilom “učiteljski zbor” doda naslednje besedilo “programski učiteljski
zbor,”.
7. člen
Drugi in tretji odstavek 29. člena se črtata.
8. člen
V prvem odstavku 30. člena se beseda “lahko” ter besedi “posameznega oddelka” črtajo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ne glede na določbo 22.a člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, Uradni list RS št. 74/2004
in 1/2008) se za imenovanje ravnatelja upoštevajo tudi določbe 9. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 58/2009).
10. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradni list št. 1/2008), se v prvem odstavku
1. člena številka Uradnega lista “30/04” zamenja s številko “74/04”.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka:
Datum:
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak s.r.

Župan
Občine Vipava
Ivan Princes s.r.

Obrazložitev:
1. Pravna podlaga za spremembo odloka
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževana (Uradni list RS, št. 36/2008 in 58/2009).
2. Razlogi za spremembo odloka in ocena stanja
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), ki je bil sprejet dne 27.7.2009, v 1. členu navaja
spremembo zakona in sicer: Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.« Pred spremembo
zakona je svet zavoda štel devet članov in sicer so bili člani sveta 3 predstavniki
ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev zavoda in 3 predstavniki staršev, z novelo zakona pa
se povečuje število predstavnikov zaposlenih iz treh na pet. Ker ima Glasbena šola v Vipavi
ustanovljeno podružnico je v odloku predvideno, da so v svetu zavoda enakomerno
zastopani zaposleni matične šole in podružnice. Enakomerno zastopanost zaposlenih se
predvideva tudi v primeru ustanovitve dislociranega oddelka. Po podatkih glasbene šole naj
bi bila praksa takšna, da vsi učitelji, ki poučujejo na podružnični šoli, poučujejo tudi na
matični šoli v Ajdovščini.
V 12. členu novela zakona določa, da morajo ustanovitelji javnih vrtcev in šol (torej občina)
uskladiti akte o ustanovitvi v skladu z določbami 1. člena novela zakona v roku enega leta po
uveljavitvi zakona, kar v praksi pomeni do 11.8.2010.
Z odlokom se usklajuje tudi določbe povezane s pristojnostjo ravnatelja, ki je odgovoren za
zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo (analiziranjem svojih aktivnosti in
samoocenitvijo) in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole, svetu zavoda pa je
dodana naloga, da sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole. Dodana oz. spremenjena je
določba glede najemanja kreditov in sicer svet zavoda lahko odloča o najetju kredita, vendar
mora predhodno pridobiti soglasje občine kot ustanoviteljice.
V odloku povzemamo na novo določene zakonske pogoje glede zahtevane izobrazbe
ravnatelja. Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja je zahtevane pogoje glede
izobrazbe ravnatelja uskladil z zakonodajo s področja visokega šolstva. Za ravnatelja se
zahteva izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje, oz. raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje. Kot nov strokovni organ se tudi v odloku uvaja programski
učiteljski zbor, katerega sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo posamezen program. Programski
učiteljski zbor med letom spremlja oz. analizira izvajanje kurikula (učnega načrta) in
sprejema ustrezne ukrepe ter druge strokovne naloge, ki niso v pristojnosti drugih organov v
skladu z zakonom in izvršilnimi predpisi.
Z zakonom je bila črtana določba, ki je opredeljevala način razpolaganja presežkov
prihodkov nad odhodki, ki jih zavodi pridobijo s prodajo proizvodov oz. storitev, ker to
področje ureja Zakon o javnih financah, zato tudi v odloku to določbo črtamo.

3. Ocena finančnih posledic za proračun
Sprememba odloka ne prinaša nobenih finančnih posledic na izvrševanje proračuna.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlog sprememb odloka.

Pripravila:
Majda Sever, višji svetovalec II, l.r.
Župan
Mag. Ivan Princes
Priloga:
- členi, ki se spreminjajo

