OBČINSKI SVET

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih ( Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00,
127/06), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list Rs, št.
16/07, 36/08, 58/09) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave, Primorske novice št.
41/03 in 17/07) ter Uradni list RS št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji
dne…………………..sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

1. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova
Gorica ( Uradno glasilo št. 11/97, Uradni list RS, št. 100/06, 83/08) ( v nadaljevanju: odlok) se
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
» Zaposleni na tajnih in neposrednih volitvah izvolijo v svet zavoda 5 predstavnikov:
- enega predstavnika upravno-administrativni oziroma tehnični delavci zavoda,
- enega predstavnika strokovni delavci podružnične šole,
- tri predstavnike strokovni delavci matične šole«.

2. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine
ustanoviteljice.
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Datum. 15.4.2010

Župan
Andrej Maffi

Obrazložitev:
Temeljni razlog za sprejem predlaganega odloka je sprejetje Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( ZOFVI-H), ki v

prehodnih določbah določa, da mora ustanovitelj javnih vrtcev in šol uskladiti akte o
ustanovitvi v skladu z določbami tega zakona najkasneje v roku enega leta po njegovi
uveljavitvi. Zakon je pričel veljati 11.8.2009.
Z odlokom se uskladi sestava sveta zavoda tako, da se poveča število predstavnikov
delavcev, kar pomeni, da bodo imeli delavci pet predstavnikov, predstavniki ustanovitelja in
staršev pa po tri predstavnike.
Ta odlok morajo v enakem besedilu sprejeti vse občine ustanoviteljice javnega zavoda
Glasbena šola Nova Gorica.

Župan
Andrej Maffi

