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ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL 

 
Na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in nadaljnji) je Zveza slovenskih glasbenih šol, s 
sedežem na naslovu Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo zastopa predsednica Radmila Bikić Magdić, na 
zboru članic dne 06. 04. 2022 sprejela naslednja 

 
 

 
PRAVILA 

ZVEZE SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL 
 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Zveza slovenskih glasbenih šol (v nadaljevanju: ZSGŠ) je strokovno združenje slovenskih glasbenih šol, 
glasbenih šol v zamejstvu in Akademije za glasbo - UL. 

 
 

2. člen 
ZSGŠ nadaljuje delo Skupnosti glasbenih šol Republike Slovenije in Zveze društev glasbenih pedagogov 
Slovenije. 

 
 

3. člen 
Ime: ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL, skupnost zavodov 
Skrajšano ime: ZSGŠ 
Sedež: Na naslovu glasbene šole, iz katere prihaja predsednik ZSGŠ. 
 
V primeru spremembe predsednika ZSGŠ in posledično spremembe sedeža ZSGŠ, se sprememba sedeža uredi 
na podlagi sklepa volilne skupščine iz katerega izhaja, da se lahko sedež prenese na glasbeno šolo, od koder 
prihaja nov predsednik ZSGŠ. 

 
 

4. člen 
ZSGŠ je pravna oseba in samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti. 
 
ZSGŠ zastopa in vodi predsednik ZSGŠ, v njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. Predsednik ZSGŠ 
lahko za opravljanje posameznih zadev oziroma za izvedbo posamezne naloge iz svojih pristojnosti s posebnim 
pisnim pooblastilom pooblasti tudi posamezne člane ZSGŠ. 
 
Vsebino, obseg in trajanje pooblastila določi v pisnem pooblastilu. 
 
Predsednik ZSGŠ deponira svoj podpis pri pristojnem sodišču in se vpiše v sodni register kot pooblaščena 
oseba.  
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5. člen 
ZSGŠ ima pečat okrogle oblike s premerom 40 milimetrov, in sicer: 
 
1. pečat ZSGŠ, na zunanjem robu je zapisano ime »Zveza slovenskih glasbenih šol«, v sredini pečata je logotip 
ZSGŠ.  
 
2. pečat tekmovanj TEMSIG (glasbenikov), na zunanjem robu je zapisano »Republika Slovenija Tekmovanje 
mladih slovenskih glasbenikov«, v sredini pečata je zapisano »TEMSIG«.  
 
3. pečat tekmovanja BALTEK (baletnih plesalcev), na zunanjem robu je zapisano »Republika Slovenija 
Tekmovanje mladih slovenskih baletnih plesalcev«, v sredini pečata je zapisano »TEMSIG«.  

 
 

 

2. TEMELJNE NALOGE 

6. člen 
Temeljne naloge ZSGŠ so: 

• povezovanje in zavzemanje za kakovostno rast in razvoj slovenskega glasbenega šolstva, 

• usklajevanje aktivnosti, ki jih zaokrožajo vzgojno izobraževalni procesi, 

• sprotno informiranje o vseh pomembnih vprašanjih in nalogah, 
dajanje pobud in predlogov za izpopolnjevanje šolskega sistema in spreminjanja zakonskih in drugih 
predpisov, ki urejajo življenje in delo glasbenih šol in Akademije za glasbo – UL, 

• organiziranje in izvedba vsakoletnih predtekmovanj in državnih tekmovanj mladih slovenskih 
glasbenikov in baletnih plesalcev, 

• organiziranje in soorganiziranje revij šolskih orkestrov, področnih revij in drugih nastopov solistov in 
komornih skupin ter drugih dejavnosti, s katerimi se v javnosti izkazujejo najboljši rezultati pedagoškega 
dela slovenskega glasbenega šolstva, 

• zavzemanje za razvijanje glasbene kulture v slovenskem prostoru, 
• razvijanje glasbene kulture in povezovanje z glasbenimi šolami in društvi v zamejstvu ter širšem 

mednarodnem prostoru, 

• pospeševanje strokovnega napredka šol na pedagoških, materialnih in drugih področjih, 

• izmenjava izkušenj na področju pedagoškega vodenja, 

• sodelovanje in povezovanje z glasbenimi društvi, zvezami in glasbenimi inštitucijami ter sodelovanje z 
drugimi skupnostmi šol, 

• obveščanje javnosti o delu in uspehih ZSGŠ, 

• opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo članice ZSGŠ, 

• podeljevanje nagrad za življenjsko delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter priznanj za 
dolgoletno uspešno delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja. 

 
7. člen 

Za reševanje posameznih nalog lahko ZSGŠ imenuje stalne ali občasne komisije, delovne skupine, oziroma 
povabi k sodelovanju zunanje sodelavce. 

 
 
 

3. ČLANSTVO 
8. člen 

Članice ZSGŠ so lahko: 

• javne glasbene šole, ki izvajajo program osnovnega glasbenega izobraževanja, 

• zasebne glasbene šole, ki izvajajo javno veljavni program osnovnega glasbenega izobraževanja in so 
vpisane v razvid najmanj 6 let, 

• zamejske slovenske glasbene šole, ki so v Republiki Sloveniji vpisane v sodni register, 

• izvajalke srednješolskih, visokošolskih in univerzitetnih javnih glasbenih programov. 
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9. člen 
  Članstvo v ZSGŠ je prostovoljno. 

 
Glasbena šola ali višja oz. visoka šola, ki želi postati članica ZSGŠ, mora izpolnjevati pogoje iz 8. člena teh pravil 
in mora podati pisno vlogo za sprejem v zvezo. 
 
Vključitev glasbene šole ali višje oz. visokošolske institucije kandidatke v ZSGŠ potrdi zbor članic z 
ugotovitvenim sklepom na osnovi poročila predsednika ZSGŠ o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena teh pravil. 
 
Ravnatelj glasbene šole oz. dekan višje oz. visokošolske institucije, ki je postala članica ZSGŠ, podpiše pristopno 
izjavo. Sestavni del pristopne izjave so Pravila ZSGŠ. 

 
 

10.  člen 
Članstvo v ZSGŠ preneha: 

• z izstopom, 

• z izključitvijo, 

• s prenehanjem ZSGŠ. 
 
Šola oziroma članica lahko izstopi iz ZSGŠ, če poda pisno zahtevo za izstop, ki jo naslovi na zbor članic. Zbor 
članic sprejme ugotovitveni sklep o izstopu. 
 
O izključitvi članice iz ZSGŠ odloči zbor članic z ugotovitvenim sklepom zbora članic, v primeru, če šola ne 
izpolnjuje več pogojev iz 8. člena teh pravil ali v primeru neplačevanja članarine. 
 
 

11. člen 
Članice ZSGŠ se povezujejo v regijske zveze glasbenih šol: 

 

1. Primorsko-notranjska regija: 
• Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, 
• Glasbena šola Idrija, 

• Glasbena šola Ilirska Bistrica, 

• Glasbena šola Koper, 

• Glasbena šola Nova Gorica, 

• Glasbena šola Postojna, 
• Glasbena šola Sežana, 

• Glasbena šola Tolmin, 

• Glasbena matica Furlanija-Julijska krajina. 

2. Dolenjsko-posavska regija: 

• Glasbena šola Brežice, 

• Glasbena šola Črnomelj, 

• Glasbena šola Kočevje, 

• Glasbena šola Krško, 
• Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, 

• Glasbena šola Ribnica, 

• Glasbena šola Sevnica, 

• Glasbena šola Trebnje. 

3. Celjsko-koroška regija: 

• Glasbena šola Celje, 

• Glasbena šola Laško-Radeče, 

• Glasbena šola Nazarje, 
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• Glasbena šola Radlje ob Dravi, 
• Glasbena šola Ravne na Koroškem, 

• Glasbena šola Rogaška Slatina, 

• Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur, 

• Glasbena šola Slovenj Gradec, 

• Glasbena šola Slovenske Konjice, 

• Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, 

• Glasbena šola Risto Savin Žalec, 

• Zasebna glasbena šola Muta, Melodija d.o.o. 
 

  4. Štajersko-pomurska  regija: 

• Konservatorij za glasbo in balet Maribor, 

• Glasbena šola Slovenska Bistrica, 

• Glasbena šola Gornja Radgona, 

• Glasbena šola Lendava, 

• Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 

• Glasbena šola Murska Sobota, 

• Glasbena šola Ormož, 

• Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, 

• Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, 

• Zavod Antona Martina Slomška, Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška, 

• Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci OE Glasbena šola Beltinci. 

 5. Gorenjska regija: 

• Glasbena šola Jesenice, 

• Glasbena šola Kranj, 

• Glasbena šola Radovljica, 

• Glasbena šola Škofja Loka, 

• Glasbena šola Tržič, 

• Glasbeni center DO RE MI, Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje. 

6. Regija okolica Ljubljane in Zasavje: 

• Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, 

• Glasbena šola Domžale, 

• Glasbena šola Grosuplje, 

• Glasbena šola Hrastnik, 
• Glasbena šola Kamnik, 

• Glasbena šola Litija-Šmartno, 

• Glasbena šola Logatec, 

• Glasbena šola Trbovlje, 

• Glasbena šola Vrhnika, 
• Glasbena šola Zagorje ob Savi. 

7. Ljubljanska regija: 

• Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo 

• Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 

• Glasbena šola Franca Šturma, 
• Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje, 

• Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik, 

• Glasbeni atelje Tartini, 

•    Glasbeni center Edgar Willems, zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje, 
• Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik, 

• Zavod sv. Stanislava, PE Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava. 
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12.  člen 
ZSGŠ se lahko povezuje in včlani v mednarodna združenja, ki imajo sorodne programske usmeritve. 

 
 
 

4. ORGANI ZSGŠ 

13.  člen 

Organi ZSGŠ so: 

• zbor članic, 

• predsednik, 

• podpredsednik, 

• izvršni odbor, 

• nadzorni odbor, 

• strokovne komisije, 

• strokovni aktivi. 
 

  Zbor članic 
14. člen 

Zbor članic je najvišji organ ZSGŠ, v katerem članico ZSGŠ predstavlja po en zakoniti zastopnik (ravnatelj). 

Zbor članic: 

• sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila in druge akte ZSGŠ, 

• obravnava dejavnost ZSGŠ ter določa smernice njenega delovanja, 

• voli in razrešuje predsednika ZSGŠ, 

• voli in razrešuje nadzorni odbor, 

• na podlagi predlogov regijskih zvez imenuje izvršni odbor ZSGŠ, 

• sprejema program dela in letni načrt dela ZSGŠ, 

• odloča o višini članarine, 
• potrjuje (sprejema) finančni načrt, 

• sprejema letno poročilo in poročilo o finančnem poslovanju ZSGŠ na podlagi opravljenega nadzora 
nadzornega odbora ZSGŠ, 

• odloča o pritožbah, 

• odloča o izključitvi članic zaradi kršitve pravil, 
• odloča o podelitvi naziva častni član, 

• na podlagi predloga komisije za glasbena in plesna tekmovanja sprejema vsebinski in finančni načrt 
izvedbe glasbenih in plesnih tekmovanj, 

• odloča o povezovanju in sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnimi društvi in združenji, 

• podeljuje nagrade in predlaga kandidate za državne nagrade na področju šolstva, 

• odloča o prenehanju delovanja ZSGŠ, 

• odloča o drugih zadevah, določenih s temi pravili in drugimi akti ZSGŠ. 
 

Zbor članic sklicuje predsednik ZSGŠ, ki je tudi predsednik izvršnega odbora. Zbor članic zaseda po potrebi, 
vendar najmanj dvakrat letno. 

 
Poleg predsednika ZSGŠ lahko izredni sklic zbora članic zahteva tudi večina članov izvršnega odbora ali večina 
članic ZSGŠ. 
 
Vabila za zasedanje zbora članic morajo biti poslana najmanj sedem dni pred sklicem.  
 
V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidene okoliščine ali potrebe po takojšnjem sklicu seje, se lahko skliče 
seja zbora članic v krajšem roku od 7 dni, in sicer po telefonu ali po elektronski pošti. 
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Zbor članic opravlja svoje delo na sejah. Seje so lahko redne, izredne ali korespondenčne. 
 
Korespondenčne seje se sklicujejo na podlagi teh pravil v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic redne ali  
izredne seje. 

 
Zasedanje zbora članic je sklepčno, če je  prisotna vsaj polovica vseh članic ZSGŠ. V kolikor ob uri sklica ni 
navzočih vsaj polovica članov, se začetek zasedanja zbora članic odloži za 30 minut. Po preteku tega časa zbor 
članic začne z delom in veljavno odloča ne glede na število navzočih članov. 
 
Sklepe  zbor članic  sprejema z večino prisotnih članov, razen v primeru, ko se odloča o prenehanju zveze. V 
tem primeru je potrebna dvotretjinska večina vseh članic ZSGŠ.  
 
 

15. člen 
Zasedanje zbora članic vodi delovno predsedstvo, ki ima predsednika in dva člana in  ga izvoli zbor članic na 
predlog Izvršnega odbora. Zbor članic izvoli tudi  verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in overovatelja zapisnika. 
 
 

16. člen 
Zasedanja zbora članic so javna. Javnost se zagotavlja z dostopnostjo zapisnikov organov ZSGŠ vsem članicam. 
Na zasedanje zbora članic in na druge seje organov ZSGŠ so lahko vabljeni tudi nečlani zveze. 
 
Za zagotavljanje javnosti dela je zadolžen predsednik ZSGŠ. 
 
 

17. člen 
Na zboru članic ZSGŠ se vodi zapisnik. Zapisnikar je praviloma strokovni sodelavec ZSGŠ. 
 
Zapisnik mora biti oddan predsedniku najpozneje v desetih dneh po zasedanju zbora članic. 

 
         

  
18. člen 

Zapisnik zbora članic prejmejo članice najkasneje v roku 30 dni po zasedanju zbora članic, razen če se  
na zasedanju ne dogovorijo drugače. 
 
Prva točka vsakega zasedanja je pregled in potrditev zapisnika prejšnjega zasedanja zbora članic. 
Zapisnik zbora članic je dokument, ki se mora hraniti v arhivu ZSGŠ. 

 
 

Predsednik ZSGŠ 
19. člen 

Zvezo vodi in jo predstavlja predsednik ZSGŠ, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ga na 
predlog predsednika ZSGŠ imenuje in razrešuje zbor članic. 

 
Predsednik je odgovoren za zakonitost delovanja in poslovanja ZSGŠ, je odredbodajalec in podpisnik vseh 
finančnih in materialnih listin. 

 
Predsednik: 

• sklicuje zbor članic, 

• predlaga dnevni red in gradiva za sklice zbora članic, 

• predlaga letni načrt dela, 

• pripravlja letno poročilo in finančno poročilo ZSGŠ, 
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• pripravlja poročila o realizaciji letnega načrta za preteklo leto, 
• skrbi za izvrševanje sklepov zbora članic, 

• obvešča javnost o delu ZSGŠ oz. za to pooblasti drugo osebo, 

• v primeru izrednih razmer ima predsednik možnost oz. pravico hitrega odločanja, brez predhodnega 
obveščanja izvršnega odbora, po predhodnem posvetovanju s podpredsednikom zveze, 

• opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članic. 

 
Mandat predsednika traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno izvoljen. 

 
 
20.  člen 

Volitve predsednika 
 

Volitve predsednika ZSGŠ razpiše izvršni odbor ZSGŠ največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata 
predsednika. Izvršni odbor s sklepom o razpisu volitev določi dan in kraj izvedbe volitev. 
 
Kandidate za predsednika ZSGŠ lahko predlagajo regijske zveze glasbenih šol ali posamezne članice ZSGŠ. 
 
Predlogi kandidatov za predsednika ZSGŠ morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi  
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidature se pošiljajo na sedež ZSGŠ. 
 
Listo kandidatov za volitve predsednika ZSGŠ oblikuje izvršni odbor ZSGŠ na podlagi prispelih predlogov in 
prijav. Izvršni odbor seznani članice ZSGŠ s kandidatno listo in programi kandidatov najmanj 8 dni pred dnevom 
volitev predsednika. 
Kandidati za predsednika na dan volitev zboru članic predstavijo svoj program in vizijo dela ZSGŠ. Volitve 
predsednika ZSGŠ so tajne ali javne, o čemer odloči zbor članic. 
 
Volitve izvede tričlanski volilni odbor, ki ga imenuje zbor članic na dan volitev. Volilni odbor objavi rezultate 
takoj po volitvah. 

 

 
Izvršni odbor 

21. člen 
Izvršni odbor je izvršni organ ZSGŠ, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter 
vodi delo zveze med dvema zboroma članic po programu in sklepih, sprejetih na zboru članic. Izvršni odbor je 
za svoje delo odgovoren zboru članic. 
Izvršni odbor ZSGŠ imenuje zbor članic. 
 
Izvršni odbor ZSGŠ sestavljajo predsednik zveze in 12 predstavnikov regijskih zvez glasbenih šol, ki jih zboru 
članic predlagajo regijske zveze na naslednji način: 

• Primorsko-notranjska regija predlaga 2 predstavnika, 

• Dolenjsko-posavska regija predlaga 1 predstavnika, 

• Celjsko-koroška regija predlaga 2 predstavnika, 

• Štajersko-pomurska  regija predlaga 2 predstavnika, 
• Gorenjska regija predlaga 1 predstavnika, 

• Regija okolica Ljubljane in Zasavje predlaga 2 predstavnika, 

• Ljubljanska regija predlaga 2 predstavnika. 

 
Predsednik izvršnega odbora je predsednik ZSGŠ. 

 
Mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 
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22.  člen 
Izvršni odbor: 

• izvršuje sklepe zbora članic, 

• obravnava letni načrt dela, 
• obravnava finančni načrt in finančno poročilo ZSGŠ, 

• predlaga višino članarine in kotizacij, 

• odloča o pogodbenih razmerjih z zunanjimi izvajalci nalog (delo strokovnega sodelavca,  
računovodje in morebitnih drugih sodelavcev), 

• predlaga povezovanje in sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi društvi in združenji, 

• predlaga zboru članic kandidate za državne nagrade na področju šolstva, 

• predlaga zboru članic podelitev naziva častni član, 

• predlaga zboru članic člane stalnih in občasnih komisij in delovnih skupin, 

• zaprosi pristojne organe in inštitucije za potrditev kandidatov v strokovne komisije, ki delujejo pri 
ZSGŠ, 

• imenuje komisijo TEMSIG, 

• imenuje tri člane v komisijo za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča, 

• ustanavlja in imenuje strokovne komisije, delovne skupine in aktive ter jim določi naloge, 
• pripravlja predloge pravil in drugih aktov zveze, 

• opravlja druge naloge, ki jih določi zbor članic. 
 
 

Nadzorni odbor 

23.  člen 
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. 
 
Člani nadzornega odbora ne smejo biti člani izvršnega odbora. 
 
Nadzorni odbor nadzoruje finančno in materialno poslovanje ZSGŠ ter o svojih ugotovitvah enkrat letno 
poroča na zboru članic ZSGŠ, ki mu tudi odgovarja za svoje delo. 
 
Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 

 
Pristojnosti nadzornega odbora: 

• nadzira izvajanje pravil in drugih aktov ZSGŠ, 

• obvezno opravi letni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ZSGŠ, 

• nadzoruje porabo presežka prihodkov nad odhodki in podaja oceno, ali so bila sredstva porabljena za 
doseganje namena in ciljev ZSGŠ, 

• nadzira izvajanje sklepov organov ZSGŠ, 

• skrbi za varstvo pravic in interesov članic ZSGŠ. 
 
 

24.  člen 
Volitve nadzornega odbora 

 

Volitve nadzornega odbora ZSGŠ so lahko tajne ali javne, o čemer odloči zbor članic. 
Volitve izvede tričlanski volilni odbor, ki ga imenuje zbor članic. 

 
Volilni odbor objavi rezultate takoj po volitvah. 
 
Kandidate za nadzorni odbor ZSGŠ predlagajo regijske zveze glasbenih šol. Predlog liste kandidatov mora 
biti javno objavljen najmanj 8 dni pred dnevom volitev. 
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Strokovne komisije 

25. člen 
Zbor članic izvoli enega delegata, ki poleg predsednika predstavlja ZSGŠ v Skupščini Evropske zveze glasbenih 
šol. Mandat delegata traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno izvoljen. 
 

 
26.  člen 

Zbor članic izvoli dva člana, predstavnika ZSGŠ, v Republiški odbor Združenja ravnateljev osnovnega in 
glasbenega šolstva. Mandat članov je vezan na volitve Republiškega odbora. Člana sta po poteku mandata 
lahko ponovno izvoljena. 
 

27. člen 
   Strokovne komisije so stalna ali občasna delovna telesa ZSGŠ. 

 
Strokovne komisije ustanavlja in imenuje izvršni odbor ZSGŠ, ki ob ustanovitvi določi tudi njihove naloge. 
Strokovne komisije obravnavajo posamezna strokovna vprašanja, za katera so ustanovljena.  
Strokovni aktivi delujejo znotraj posamezne regije.  

 
 

  Komisija za glasbena in plesna tekmovanja 

28. člen 
Stalna strokovna komisija je komisija za glasbena in plesna tekmovanja (v nadaljevanju: komisija TEMSIG), ki 
pripravlja in skrbi za izvedbo tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in plesalcev. 

Naloge komisije TEMSIG so: 

• pripravlja vsebinski in finančni predlog programa tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in 
plesalcev, ki ga da v potrditev zboru članic, 

• sprejema pravila tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in plesalcev ter v sodelovanju z ZSGŠ 
organizira njihovo izvedbo, 

• sprejema kriterije za posamezne oblike dela z nadarjenimi mladimi glasbeniki in plesalci ter predlaga 
kriterije za štipendiranje le-teh, 

• sodeluje v evropskih oziroma mednarodnih zvezah tekmovanj mladih glasbenikov in plesalcev, 

• daje strokovne predloge in pobude resornim ministrstvom v zvezi s konceptom, organizacijo in izvedbo 
glasbenih in plesnih tekmovanj v zvezi s posebnimi oblikami dela z nadarjenimi mladimi glasbeniki, 
baletnimi plesalci in sodobnimi plesalci, 

• lahko sprejme poslovnik o delu komisije TEMSIG, 
• opravlja druge potrebne naloge za izvedbo tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in plesalcev. 

 
 

29. člen 
Komisijo TEMSIG sestavlja sedem članov: 

• predsednik ZSGŠ, 

• en predstavnik srednjih glasbenih in baletnih šol, ki ga imenuje izvršni odbor ZSGŠ, 

• trije člani osnovnih glasbenih šol, ki jih imenuje izvršni odbor ZSGŠ, 

• en predstavnik za ples, ki ga imenuje izvršni odbor ZSGŠ, 
• en predstavnik Akademije za glasbo - UL, ki ga predlaga Akademija za glasbo - UL in imenuje izvršni 

odbor ZSGŠ. 
Člani komisije izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika. Namestnik predsednika 
nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti. 
Predsednik ZSGŠ ne more biti predsednik komisije TEMSIG. 

 
Mandat članov komisije TEMSIG traja štiri leta. Po poteku mandata je posamezni član lahko ponovno 
imenovan. 
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30. člen 
Administrativno in strokovno tehnično delo opravlja za komisijo TEMSIG strokovni sodelavec ZSGŠ. 
 

 
Komisija za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča 

 

31. člen 
Stalna strokovna komisija je komisija za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča, ki pripravlja in skrbi 
za izvedbo podelitve nagrad in priznanj Frana Gerbiča. 

 
Naloge komisije so: 

• vsakoletna objava razpisa za nagrade in priznanja, 

• izbor nagrajencev na podlagi prijav, 

• organiziranje slovesne podelitve nagrad. 

 

 

32. člen 
Komisijo sestavlja pet članov: 

• predsednik ZSGŠ, 

• gostitelj prireditve, 

• trije člani, ki jih imenuje izvršni odbor ZSGŠ. 
 

Mandat članov komisije traja štiri leta. Po poteku mandata se posameznemu članu, ki ga je imenoval izvršni 
odbor, lahko mandat še enkrat ponovi. 

 
Člani izmed sebe imenujejo predsednika komisije. Predsednik ZSGŠ ne more biti predsednik komisije. 

 
 

33. člen 
Predsednik komisije opravlja naslednje naloge: 

• sklicuje in vodi seje komisije, 

• predstavlja komisijo v javnosti, 
• organizira pripravo materialov za delo komisije, 

• skrbi, da se vodi zapisnik sej, 

• seznanja člane komisije z informacijami, ki so potrebne za delo komisije. 
 
 
 

5. ČASTNO ČLANSTVO 
34. člen 

ZSGŠ lahko kot najvišje priznanje poleg nagrad in priznanj Frana Gerbiča podeli tudi naziv častni član. 
 
Naziv častni član lahko prejme oseba, ki je s svojim dolgoletnim izrednim strokovnim prispevkom, odmevnim 
in uspešnim delom ter z izjemnimi dosežki bistveno prispevala k delovanju, ugledu in razvoju ZSGŠ in ima zato 
posebne zasluge. 
 

 
35. člen 

Naziv častni član podeljuje zbor članic na predlog izvršnega odbora. 
O nazivu odloča zbor članic z večino glasov. Zbor članic odloča z javnim glasovanjem. 
 

 
36. člen  

Častni član prejme listino o imenovanju za častnega člana. 
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Listino se svečano podeli na zasedanju zbora članic. 
Častne člane se vabi na pomembnejše dogodke, ki jih organizira ZSGŠ. 
 
 
 
6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

37. člen 
Zveza je dolžna zbirati podatke in voditi uradne zbirke podatkov v skladu z zakonodajo in predpisi s področja 
varstva osebnih podatkov ter internimi pravili zveze. Osebni podatki se uporabljajo izključno v namen 
delovanja in organizacije dejavnosti zveze. 

 
 
 

7. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 
38. člen 

Zveza pridobiva sredstva za svoje poslovanje in delovanje : 

• s članarino in kotizacijo članic, 

• z dotacijami, 
• z dohodkih iz lastne dejavnosti, 

• s sredstvi sponzorjev in donatorjev, 

• s kandidiranjem na javnih razpisih in natečajih, 

• z drugimi prihodki. 
 
 

39. člen  
(namenska poraba sredstev in ureditev finančnega poslovanja) 

 
Denarna sredstva ZSGŠ se porabijo za namene,  za katere so bila pridobljena. Sredstva, za katera ni bil 
predhodno določen namen, se namenijo za potrebe izvajanja ciljev in nalog za katere je bila ZSGŠ ustanovljena. 
in za tekoče poslovanje zveze  (administrativne stroške, stroške računovodstva in strokovnega sodelavca, 
drobnega inventarja, pisarniškega in drugega potrebnega materiala, najemnine, stroške fotokopiranja, stroške 
telefona, poštne stroške, dnevnice, stroške dogovorjene reprezentance ipd.) in z v skladu s 43. členom teh 
Pravil.  

 

40. člen 

  Članarina je za članice ZSGŠ obvezna. 
Višino letne članarine in kotizacije določi zbor članic na predlog izvršnega odbora. 
 

 
41. člen 

Finančno poslovanje ZSGŠ se odvija preko transakcijskega računa. 
 

 
42. člen 

Materialno in finančno poslovanje ZSGŠ mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. 
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ZSGŠ, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. 

 
 

43. člen 
Predstavnik članice ZSGŠ lahko prejme finančno nagrado za nadpovprečno delo pri izvajanju nalog, 
opredeljenih v 6. členu Pravil ZSGŠ. 
 
Nagrado članu ZSGŠ za nadpovprečno delo predlaga Izvršni odbor ZSGŠ, praviloma enkrat letno in jo potrdi 
zbor članic z večino glasov. 
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Višino zneska na predlog Izvršnega odbora ZSGŠ določi  in z večino glasov izglasuje zbor članic z upoštevanjem 
finančnega stanja ZSGŠ. 
 
Sredstva za finančno nagrado zagotavlja ZSGŠ iz članarine. 

 
ZSGŠ kot izplačevalec nagrade v skladu z zakonom ob izplačilu nagrade plača predpisane dajatve in davke. 
Izplačila nagrade v okviru nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem ZSGŠ spremlja nadzorni odbor v 
skladu s 23. členom Pravil ZSGŠ. 

 
 

44. člen 
Predsednik ZSGŠ vsako leto prejme finančno nagrado za opravljanje del in nalog, opredeljenih v 6. členu 
Pravil ZSGŠ. Nagrada znaša 1200.00 € neto. 
 
Predsednik komisije TEMSIG vsako leto prejme finančno nagrado za opravljanje del in nalog, opredeljenih v 
28. členu Pravil ZSGŠ. Nagrada znaša 600,00 € neto. 
 
Nagrada se izplača v mesecu potrditve letnega poročila obeh predsednikov.  
 
ZSGŠ kot izplačevalec nagrad, v skladu z zakonom, ob izplačilu nagrad plača predpisane dajatve in davke. 
Izplačila nagrad v okviru nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem ZSGŠ spremlja nadzorni odbor v 
skladu s 23. členom Pravil ZSGŠ. 

 
 

8. PRENEHANJE ZSGŠ 
45. člen 

ZSGŠ lahko preneha obstajati z večinsko sprejetim sklepom zbora članic. 
 
Z dnem prenehanja obstoja ZSGŠ, se njeno premoženje prenese v sorazmernih deležih na članice ZSGŠ. 
Seznam članic ZSGŠ je kot priloga sestavni del teh Pravil. 

 
 
 

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 

Predsedniku ZSGŠ, podpredsedniku ZSGŠ, članom izvršnega ter nadzornega odbora, članom Komisije za 
glasbena in plesna tekmovanja in trem članom Komisije za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča 
preneha mandat z iztekom dobe za katero so bili izvoljeni oziroma imenovani. 

 
 

47. člen 
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na zboru članic, to je z dnem 06. 04. 2022. 

 
 

48. člen 
Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati Pravila Zveze slovenskih glasbenih šol sprejeta na zasedanju članic 
dne 07. 10. 2021. 
 
Cerknica, 06. 04. 2022 

Predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol 
Radmila Bikić Magdić 

 


