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PREDMET: Odluka o proširenju djelatnosti Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin  
                      osnivanjem glazbenog odjela 
                      - prijedlog, dostavlja se. 
 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 
4/13.), Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin osnivanjem 
glazbenog odjela upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu Odluke o proširenju djelatnosti Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin osnivanjem glazbenog odjela određuje se Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog 
odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 
 
 
          Gradonačelnik 
            Grada   Pazina 
                      Renato Krulčić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          PRIJEDLOG  

 Na temelju članka 21., a u vezi s člankom 27. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne 
novine „ broj 130/11.), u skladu s člankom 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 
94/13.),  Odlukom o prijenosu osnivačkih prava Ministarstva prosvjete i športa KLASA: 602-02/02-
01/148, URBROJ: 532/1-02-1, od 20. veljače 2002., kao i Prethodnim pozitivnim mišljenjem 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, za proširenjem djelatnosti Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin osnivanjem glazbenog odjela KLASA: 602-02/14-01/00006, URBROJ: 533-25-14-0004, 
od 18. lipnja 2014. godine i Zaključkom gradonačelnika KLASA: 612-01/13-01/30, URBROJ: 
2163/01-01-01-14-22, od 24. lipnja 2014. godine, Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici 
održanoj __ srpnja 2014. godine donijelo je 

 

O D L U K U 
o proširenju djelatnosti Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 

osnivanjem glazbenog odjela  
 
 

Članak 1. 
Proširuje se djelatnost Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin (dalje: Osnovna škola) 

osnivanjem glazbenog odjela. 
 

Članak 2. 
 Osnovna škola će uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama Zakona i ishoditi od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta rješenje za početak rada s proširenom djelatnošću. 

Za provedbu odredbi iz stavka 1. ovog članka Odluke zadužuje se Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

 
Članak 3. 

Glazbeni odjel Osnovne škole nastavlja djelovati u prostorima u kojima je djelovala Osnovna 
glazbena škola do izdvajanja iz sastava Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (dalje: Učilište). Uvjete 
korištenja prostora za provođenje djelatnosti osnovnog glazbenog obrazovanja urediti će Učilište i 
Osnovna škola međusobnim sporazumom. 

 
Članak 4. 

 Ovlašćuje se ravnateljica Osnovne škole da pred nadležnim registarskim sudom pokrene 
postupak za izmjenu upisanih podataka u skladu s ovom Odlukom i Statutom. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 602-02/14-01/ 
URBROJ: 2163/01-03-02- 
Pazin,__ srpnja 2014. 
 



 

OBRAZLOŽENJE 
 

OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Osnovna glazbena škola osnovana je 1970. kao područno odjeljenje Glazbene škole Ivana 

Matetića Ronjgova u Puli, a krajem 1972. postala je podružnicom Narodnog sveučilišta, danas Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu. 

Hrvatski sabor je u listopadu 2011. godine donio Zakon o umjetničkom obrazovanju objavljen 
u Narodnim novinama broj 130/11. Odredbama članka 27. Stavka 3. i 4. toga Zakona propisano je da 
su sve plesne i glazbene škole koje rade u sastavu pučkih otvorenih učilišta dužne uskladiti svoje 
ustrojstvo, rad i poslovanje, statute i opće akte s odredbama tog Zakona najkasnije do 31. kolovoza 
2014. godine, odnosno da školama koje djeluju u sastavu pučkih otvorenih učilišta s danom 31. 
kolovoza 2014. godine prestaje pravo obavljanja poslova u sastavu pučkih otvorenih učilišta. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta se na zaprimljeni zahtjev Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin za prethodnim pozitivnim mišljenjem za proširenjem djelatnosti Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin u Pazinu osnivanjem glazbenog odjela za izvođenje osnovnoškolskog 
glazbenog obrazovanja, u dopisu od 18. lipnja 2014. KLASA: 602-02/14-01/00006, URBROJ:533-25-
14-0004 , očitovalo davanjem pozitivnog mišljenja za proširenje djelatnosti Osnovnoj školi Vladimira 
Nazora i osnivanjem glazbenog odjela za izvođenje osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja, što je 
temelj za osnivanje Glazbenog odjela u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. 

 
TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVOM ODLUKOM 

Odlukom o proširenju djelatnosti Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin osnivanjem 
Glazbenog odjela, uređuje se nastavak provođenja djelatnosti osnovnog glazbenog obrazovanja u 
Pazinu, osnivanjem Glazbenog odjela u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin (dalje: Osnovna 
škola).  

Odlukom se zadužuju Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, te Školski 
odbor i ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za poduzimanje svih potrebnih radnji do 
okončanja postupka izdvajanja Osnovne glazbene škole iz sastava Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 
i proširenja djelatnosti Osnovne škole osnivanjem Glazbenog odjela. (usklađivanje ustrojstva, rada i 
poslovanja, Statuta i općih akata s odredbama zakona). 

S obzirom na trenutne prostorne uvjete Osnovne škole uređeno je da Glazbeni odjel u 
Osnovnoj školi nastavlja djelovati u prostorijama u kojima je djelovala OGŠ do izdvajanja iz sastava 
Učilišta, do osiguravanja odgovarajućih uvjeta, a uvjete korištenja prostora urediti će Učilište i 
Osnovna škola međusobnim sporazumom. 
 
RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE 

Cilj ove odluke je omogućiti nastavak provođenja djelatnosti osnovnoškolskog glazbenog 
obrazovanja u Pazinu u skladu sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju, kao i drugim važećim 
zakonima i podzakonskim aktima. 

 
 

 


