
 

MESTNA OBČINA PTUJ  

ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE  

JA VNE SLUŽBE  

-------.---  
Številka: 015-04-10/04  

 Datum:  26.2.2014  

OBČINAM  

USTANOVITELJICAM  

 

Zadeva:  

Spoštovani!  

 

Osnutek (predlog) odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  

vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj - skrajšani  

postopek  

     
Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji 36. redni seji, dne 20. 1. 2014, potrdil in sprejel  

Osnutek (predlog) Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -  

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj po skrajšanem postopku (v nadaljevanju:  

osnutek odloka), ki vam ga posredujemo v prilogi tega dopisa, naknadno pa vam bo posredovan  

tudi po elektronski pošti.  

Prosimo vas, da posredovani osnutek odloka čimprej obravnavate na seji občinskega sveta ter  
nam posredujete sprejeti sklep.  

Po potrditvi občinskih svetov vseh občin ustanoviteljic, bo besedilo odloka s podpisi vseh  

županov posredovano v objavo Uradnemu listu RS. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno -  

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj prične veljati naslednji dan po objavi v  

Uradnem listu RS.  

Hvala in lep pozdrav.  

Pripravil:  
Boris Emeršič  
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Priloga:  

Osnutek (predlog) Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-  

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj.  

Poslano: priporočeno s povratnico »AR«  

Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik,  

Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava,  

Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44/a, 2288 Hajdina,  

Občina Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci,  
Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo  
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,  
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci,  

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju,  

Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč in  
Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.  

Vložiti:  

v zadevo.  
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Osnutek (predlog)  

januar 2014  

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 - ZUDE, 55/92 -  

ZVDK, 13/93,66/93,45/94 - Odl. US, 8/96, 31100 - ZP-L, 36100 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)  

ter 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list  

RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36108, 58/09, 64/09 - popr.,  

 65/09 - popr., 20111, 40112 - ZUJF in 57112 - ZPCP-2D) so:  .  

Mestni svet Mestne občine Ptuj na 36 seji dne 20. 1. 2014,  

Občinski svet občine Destrnik na ... seji dne ... ,  

Občinski svet občine Dornava na .. , seji dne .. "  

 Občinski svet občine Hajdina na ....... seji dne , .. ,  

 Občinski svet občine Juršinci na  ...... seji dne ... ,  

Občinski svet občine Kidričevo na .,. seji dne ... ,  

 Občinski svet občine Majšperk na  ...... seji dne .. "  

 Občinski svet občine Markovci na  ...... seji dne".,  

 Občinski svet občine Videm na  ...... seji dne ... ,  

 Občinski svet občine Zavrč na  ..... seji dne i. "  

 Občinski svet občine Žetale na  ..... seji dne, ..  

sprejeli  

ODLOK  
o dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj  

1. člen  

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor  

Ptuj (Uradni list RS, št. 112/05 in 12112; v nadaljevanju: odlok) se v drugem odstavku 9.  

člena odloka dodajo nove peta, šesta, sedma in osma alineja, ki glasijo:  

»- Rl90.01O Umetniško uprizarjanje,  

Rl90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,  

Rl90.030 Umetniško ustvarjanje,  

Rl90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.«.  

2. člen  

Za 9. členom odloka se doda nov 9.a člen, ki glasi:  

»9.a člen  

Zavod opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje dejavnosti:  

organizira, izvaja in posreduje kulturno-umetniške prireditve s področja  

glasbene in plesne in dej avnosti,  

organizira mednarodni poletni festival,  



 

 

orgamzira koncertne, operne, baletne, folklorne in dramske predstave z  

domačimi in tujimi umetniki in ansambli,  

prireja simpozije, predavanja, seminarje, glasbene delavnice in druge oblike  

izobraževanja v okviru svoje dejavnosti,  

organizira produkcijo in koprodukcijo kulturno-umetniških prireditev,  

izdaja publikacije vseh vrst s področja svoje dejavnosti,  

sodeluje s kulturnimi institucijami doma in v tujini,  

spodbuja umetniški razvoj talenti ranih mladih umetnikov,  

predstavlja slovenske skladatelje in njihova dela domači in tuji javnosti.«.  

3. člen  

Ravnatelj zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih  

mesecih po uveljavitvi tega odloka.  

4. člen  

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, po  

predhodnem sprejemu na mestnem svetu in občinskih svetih občin ustanoviteljic.  

Številka:  

Datum:  

Obrazložitev:  

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor  

Ptuj (v nadaljevanju: odlok) je bil objavljen 8. 12. 2005 v Uradnem listu Republike Slovenije.  

V letu 2011 je bila na vseh občinskih svetih sprejeta sprememba odloka, ki je bila objavljena  

v Uradnem listu Republike Slovenije dne 17.2.2012.  

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj želi v prihodnje dodati večji poudarek tudi ukvarjanju s tržno  

delavnostjo, kar bi zajemalo naslednje dejavnosti:  

organizira, izvaja in posreduje kulturno-umetniške prireditve s področja  

glasbene in plesne in dejavnosti,  

organizira mednarodni poletni festival,  

organizira koncertne, operne, baletne, folklorne in dramske predstave z  

domačimi in tujimi umetniki in ansambli,  

prireja simpozije, predavanja, seminarje, glasbene delavnice in druge oblike  

izobraževanja v okviru svoje dejavnosti,  

organizira produkcijo in koprodukcijo kulturno-umetniških prireditev,  

izdaja publikacije vseh vrst s področja svoje dejavnosti,  

sodeluje s kulturnimi institucijami doma in v tujini,  

spodbuja umetniški razvoj talentiranih mladih umetnikov  

predstavlja slovenske skladatelje in njihova dela domači in tuji javnosti.  



Za občine ustanoviteljice bo Glasbena šola Karol Pahor Ptuj po sprejetju Odloka na občinskih  

svetih občin ustanoviteljic izvajala nadstandardne programe. Občina ustanoviteljica katera si  

bo zaželela nad standard za svoje občane bo tudi plačnik teh storitev.  

Osnutek (predlog) Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -  

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je Mestni svet Mestne občine Ptuj  

potrdil na 36. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj dne 20. 1.2014.  

Pripravil:  
Boris Emeršič  
 


