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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA  
                          MESTNA OBČINA KOPER 

            COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 
 
 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS – novi, št. 
45/94, 8/96 in 36/00), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izob-
raževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in 101/01- odločba US), 30. člena Statuta 
Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99 in 8/00), 27. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) in 17 . člena Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 10/99) so  
občinski sveti Občine Izola na seji dne 17. aprila 2003, Mestne občine Koper na seji dne 26. sep-
tembra 2002 in Občine Piran na seji dne  26. septembra 2002 sprejeli 
 
 

O D L O K 
 

o spremembah in dopolnitvah  
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za glasb eno vzgojo Koper 

 
 

1. člen 
 
V naslovu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za glasbeno vzgojo Koper (Uradne objave, 
št. 9/99), (nadaljevanju: odlok) se besedna zveza »Center za glasbeno vzgojo Koper« nadomesti z 
besedno zvezo »Glasbena šola Koper«. 
 

2. člen 
 
V 1. členu odloka se besedna zveza »Center za glasbeno vzgojo Koper« nadomesti z besedno 
zvezo »Glasbena šola Koper«. 
 
Prvi odstavek 1. člena se dopolni tako, da se na koncu odstavka pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: 
»ki je matična šola.« 
 

3. člen  
 
Prvi odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Ime zavoda:   Glasbena šola Koper; 

Scuola di musica Capodistria. 
Skrajšano ime zavoda:  GŠ Koper – SM Capodistria.« 
 

4. člen 
 
Spremeni se besedilo 3. člena odloka tako, da se glasi: 
 
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja na območju Mestne 
občine Koper, Občine Izola in Občine Piran.« 
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5. člen 

 
Spremeni se prvi odstavek 4. člena tako, da se glasi: 
 
Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 2/2002) so naslednje: 
M/80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;  
DE/22.11 Izdajanje knjig; 
DE/22.12 Izdajanje časopisov; 
DE/22.31 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 
DE/22.32 Razmnoževanje video zapisov; 
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 
K/71.34 Dajanje drugih strojev in opreme v najem;  
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..« 
 

6. člen 
 

Spremeni se 5. člen tako, da se glasi: 
 
»Za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja na različnih lokacijah se v okviru zavoda poleg 
matične šole organizirata naslednji podružnici: 

- Podružnica Izola, Gregorčičeva 76, Izola; 
- Podružnica Piran, Levstikova 8, Piran. 

 
Podružnici nista pravni osebi. 
Pouk posameznih predmetov oziroma inštrumentov se lahko organizira v dislociranih oddelkih.« 
 

7. člen 
 
V prvem odstavku 8. člena se spremenita b) in c) točka tako, da se glasita: 
 
»b) pet predstavnikov delavcev zavoda, med katerimi mora biti najmanj po en predstavnik delavcev 
matične šole in obeh podružnic in 
c) trije predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev, in sicer po en predstavnik staršev učencev 
matične šole in obeh podružnic.«  
 

8. člen 
 

Za 16. členom se uvrsti nov 16.a člen, ki se glasi: 
 
»Ravnatelj lahko v skladu z normativi imenuje pomočnika, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih 
in pedagoških nalog. 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v nje-
govi odsotnosti.«   
  

9. člen 
 
Spremeni se 17. člen tako, da se glasi: 
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»Podružnico vodi vodja podružnice, ki ga imenuje ravnatelj. Vodja opravlja dela in naloge učitelja ter 
ima naslednje pristojnosti: 

- predlaga ravnatelju program razvoja podružnice; 
- opravlja organizacijske in druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.« 

 
 

10.  člen 
 
Za 17. členom se uvrsti nov 17.a člen, ki se glasi: 
 
»Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. 
Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsaka od naslednjih skupin instrumentov oziroma predme-
tov: 

- godala in brenkala; 
- pihala; 
- trobila in tolkala; 
- instrumenti s tipkami in petje; 
- predšolska glasbena vzgoja in pripravnica in  
- ples 

matične šole in podružnice po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku 
skupine instrumentov oziroma predmeta. 
 
Mandat predstavnika staršev v svetu staršev je vezan na status učenca v zavodu. 
Svet staršev opravlja naloge določene v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izob-
raževanja.« 
 

11.  člen 
 
Za novim 17.a členom se doda novi 17. b člen, ki se glasi: 
 
»Strokovni organi šole so: 

- učiteljski zbor; 
- oddelčni učiteljski zbor in 
- strokovni aktivi.  

 
Strokovni organi opravljajo naloge določene v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja.« 
 

12.  člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
 
Št. 025-01-1/98                 Županja Občine Izola   
Izola, 17.4.2003                Breda Pečan 
 
 
 
Št. K0153-7/98       Župan Mestne občine Koper 
Koper, 26.9.2002        Dino Pucer, univ.dipl.ekon. 
 
 
 
Št. 02200-7/99-2002         Županja Občine Piran 
Piran, 26.9.2002              Vojka Štular, prof.    


