
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - 
ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 - 
ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 36/08, in 
Uradni list RS, št. 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 
1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 26. redni seji, dne 10. junija 2010 sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur 

 
 

1. člen 
 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev 
Ipavcev Šentjur (Uradni list RS, št. 4/05 in 108/07) se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da 
se glasi: 
 »Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja.« 

 
2. člen 

 
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj 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 ter izpolnjuje 
druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo 
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj  v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali 
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.« 
Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi: 
»Mandat ravnatelja traja pet let.« 
Doda se novi, peti odstavek 25. člena, ki se glasi: 
»Ne glede na določbo 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08) je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor lahko v 
skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 12/96) 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/2008) in 9.a člena tega zakona 
opravlja vzgojno-izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo 
opravljal naloge ravnatelja, ima ob uveljavitvi tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje, 
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje, in 
izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.« 
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek. 
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek. 
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek. 
 

3. člen 
 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 004-12/2004 (242) 
Šentjur, 10. junij 2010 

Župan 
   mag. Štefan Tisel 

 


