Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A,
36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica
na svoji 27. seji dne 30.6.2010 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA DOMŽALE
1. Člen
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Domžale (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/98, 7/00, 7/07, v
nadaljevanju: odlok) tako, da se po novem glasi:
»Dejavnost zavoda se izvaja na sedežu v Domžalah in dislociranih oddelkih oziroma enotah
na Brdu pri Lukovici, v Dobu, Mengšu, Moravčah in Radomljah.«
2. Člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena odloka tako, da se po novem glasi:
» Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji so:
-85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
-85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
-68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
-82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
-90.030 Umetniško ustvarjanje,
-90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
-59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij.«
3. Člen
Spremeni se tretji odstavek 16. člena odloka tako, da se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev zavoda
- trije predstavniki staršev.«
4. člen
Dodatno izvoljenima predstavnikoma delavcev zavoda v svetu zavoda poteče mandat s
potekom mandata predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda.
5. Člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter začne veljati naslednji dan po
zadnji objavi.
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