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Predlog

Na podlagi 3. 6lena Zakona o zavodih (Uradni list Rs, 5t 12l91, 8/96, 36/00 : zP9z9.in 127106 _

iiiil, ii 6tena zakona o izobraievanju odraslih (Uradni list RS, 5t 6/18), 16. dlena Statuta

oueine nogasl€ slatina (uradni list RS, 5t. 67t17), 16. elena statuta obdine smarje pri Jelsah

lgrrini rirths, St.57117i, 17. dlena Statuta obdine Poddetrtek (Uradni list RS,5t 431'18-UPB),

i6. 6tun, Statuta Ob6ine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 29i18), 19 dle.l9 Statuta O!6rne {ozje

iu;rili iiraia, it a1nt1, tgl etend, Statuta Obdine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, St 82/16-

i-.rpBt .o obdinski svet Ob6ine RogaSka Slatina na 
-. 

redni seji, dne .............:.=-.:::-, 
-obdinski 

svet

Oneil,. Sriri" pri Jet5ah, na _. r6dni seji, dne Obdinski svet Ob6ine Poddetrtek na

. redni seii, dne 

-, 

Obdinski svet Obdine Rogatec na 
-' 

redni seji, dne ----:::----':--'
Ob6inski svei OUiine Xozp na _. redni seji, dne in Obdinski svet Obdine Bistnca ob

v odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza RogaSka slatina (Uradni list RS, 5t

&tZOiOt, sztiOO3, 116/i008,-43t2012, 48t2013,37t2016) se prvi in drugi odstavek 9. 6lena

spremenita tako, da se glasita:

)zavodopravljaizobraZevanjemladineinodraslihpojavnoveljavnihindrugihprogramih,kiso
;;F; ;; #i" in po portopr, dolodenim z zakonom ter dejavnost vedgeneracijskega centra.

Poleg izobraZevanja iz prvega odstavka tega elena opravlja zavod tudi:

- rilosno in strolovno izobraievanje ter usposabljanje seminarskega tipa'

svetovalno dejavnost Pri:
-vkljudevanjuVprogramosnovneSolezaodrasleinprinadaljevanjuizobraievalne

poti,
- vkljudevanlu v javnoveljavne izobraZevalne programe za odrasle' po katerih se ne

pridobi javnoveliavna izobrazba,
- vkljudevanju v neformalne izobraZevalne programe za odrasle'

- ugotavtlanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in ve56in' pridobljenih v

nEiormitni. izouraievan.lu in 
-priloznoitnem 

udeniu na podlagi dokumentacije, in

iicerza osebnostni razvoj, nadaljnie izobraZevanje in vkljuditev na trg dela' ter

- samostojnem udenju,

druge dejavnosti: izmenjava znanja
nacionalno pomembnih nalog v izobraZ
izobraZevanja odraslih, mednarodna
promocija in druge naloge.(

in druge oblike udenja, usklajevanje in izvajanje

evanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospesevanju

dejavnost, publicistidna dejavnost' informiranje,

Sotli na 
-. 

redni seji, dne 

- 

sprejeli

ODLOK

1 . dlen

2.6len

Prvi odstavek '13. ilena se spremeni tako, da se glasi

>Organi zavoda so:

- svet zavoda,
direktor,

- andragoSki zbor in

- strokovni aktiv.(

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univefza
Rogaska Slatina
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Predlog

3. dlen

v Sesti alinei prvega odstavka 16. dlena se na koncu besedila doda besedna zveza

)kot drugostopenjski organ,(

4. Elen

25. dlen se spremeni tako, da se glasi:

5.6len

) Direktor opravlja naslednje naloge:

- organizira, na6rtuje in vodi delo javnega zaYoda za izobraievanje odraslih;

- im-enuje in razresule vodjo izobrazevalnega podrodja in vodjo organizacijske enote;

oripravliapredlogaletnegadelovnegainfinan6neganadrtajavnegaza.voda.zaizobrazevanje
iOiastitr ter preAt-oga poro6ila o njegovi uresniditvi in je odgovoren za njuno izvedbo;

-pripravipredlograzvolnegaprogramajavnegazavodazaizobruaevanjeodraslih;_ je odgovoren zi uresnidevanje pravic in dolznosti udele2encev izobrazevanja;

- vodi delo andragoikega zbora;
_ spodbuja oziroma zigotavlja strokovno izobrazevanje in izpopoln.ievanje zaposlenih in

zunan.iih sodelavcev;

- organizira mentorstvo za pripravnike;
prlostvuje pri delu strokovnih in drugih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;

predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive;

- zagolavlja izvrSevanje odlodb drzavnih organov;

- doloda sistemizacijo delovnih mest;

- izvrBuje pravice in dolZnosti delodajalca;

.ie odgovoren za presojanje in razvijanje kakovo.sti in pripravo letnega porodila o

samoe-valvaci.ii javnega zavoda za izobraLevanie odraslih ;

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi (

26. dlen se spremeni tako, da se glasi:

)zadirektorjajavnegazavodazaizobraievanjeodraslihjelahkoimenovan,kdorima:
_izobrazbo,-pridobljenopoStudijskihprogramihzapridobitevizoblazbedrugestopnje,

oiiro.a ,"i"n izobrazbe, pridobljeno po itudilstin programih, ki v skladu z zakonom, ki

ureja visoko Solstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;

- pedagoSfo-andrago5ko izobrazbo v skladu z zakonom, ki ure.ia organizacijo in financiranje

vzgoje in izobrazevania',

- opiavljen strokovni izpit s podrodia vzgoje in izobraievanja in

- nl;rri,; pet let delovnih izkuienj, od tega najmanj tri leta v izobra2evanju odraslih'

Direktor je imenovan na podlagijavnega razpisa, ki ga objavi svet zavoda'

svet zavoda si mora pred odloditvijo o izbiri kandidata za direktor.ia o vseh kandidatih, ki

izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenji andragoSkega zbora in ustanovitel.ja'

Po prejemu mnenj svet zavoda odlodi o imenovanju direktorja s sklepom. o odloditvi obvesti

vse prijavl.iene kandidate.

Mandat direktorja traja pet let. Po preteku roka je lahko ponovno imenovan (
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Predlog

27. dlen se spremeni tako, da se glasi:

>ee direktorju preddasno preneha mandat ali ie nihde izmed prijavljenih kandidatov za direktorja

nii..norrn, svet zavoda imenuje vr5ilca dolznosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda

oziromaizmeaprijavljenihkandidatov,kiizpolnjujejopogojezastrokovnegadelavcavskladuz
zakonom, ki urela izobraievanje odraslih, vendar najved za eno leto'

ee svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem mandata direktorja ne imenuje niti direktor.ia niti

uAif", AofZno.ti Oirei<to r1a, imenuje wSilca dol2nosti direktorja v naslednjih osmih dneh

ustanovitelj.

SVetzavodamoravprimeruizprej5njegaodstavkatakojzadetispostopkomzaimenovanje
direktorja.

Pod ooooii. ki iih doloca zakon, ki ureja izobrazevanje odraslih, lahko ista oseba v zavodu

opr"rtjairnt cijo rriilca dol2nosti direktorja najved dvakrat zaporedoma (

7.6len

28. 6len se spremeni tako, da se glasi:

)DirektorlahkoimenujevodjoizobraZevalnegapodro.jainVodjoorganizacijskeenote,

Za vodio izobrazevalnega podrodja je lahko imenovan,.kdor izpolnjuie pogo''je za. strokovnega

a"rr*d , skladu z zakonom, ki ureia izobraZevanje odraslih, in ima najmanj tri leta delovnih

izkuienj v izobraievanju odraslih.

Vodja izobra2evalnega podrodja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor in

obsegajo vsaj:

- vodenie dela strokovnega aktiva,

- nadrtovanje in organiziranje izobraZevanja odraslih,

- analiziranje izobriievalnega dela in njegovih rezultatov,

- spremlianle napredovanja udeleZencev,

- ooravliiniL in orqaniziranje dejavnosti svetovanja in

- opravtjanle drugih nalog, dolodenih z letnim delovnim na'rtom'

Vodio izobraievalnega podrodja razreii direktor. Direktor vodjo izobraZevalnega podroaia, ki ga

razrL5i. seznani z ruzlogi za razreSitev'

Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor ima: r-..-^ ^.^^^i^ ^,._ izo6razbo, prioontleno po Strail.rin programih za pridobitev iaobtazbe druge stopnje, oziroma

or"n 
-iro6i".u", 

irriuobri"* p'o itrbi;rlir, programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko

Solstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,

- peJ"goSfo-andragoiko izobrlzbo ' iklad' z zakonom' ki ureja organizacijo in linanciranle

vzgo;e in izobraievanja,

- opi"rtl"n strokovni izpit s podro6ja vzgo.ie- in izobraZevanja in

- nalmah; tri leta delovnih izkusenj v izobrazevanju odraslih'

Vodja organizacijske enote opravlja naslednje naloge: .. .

_- ldiilii", nr6rtrl" in rodi ,trokorno deio organizacijske enote terie odgovoren zani,

- pripravi predlog program a razvola in letnega 
-programa 

dela ter odgovarja za njuno izvedbo'

3
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odgovarja za uresnidevanje letnega
programa organizaclj
vodi delo andragoSkega
strokovnih delavcev,

programa dela, finandnega nadrta

ske enote in pripravlja predlog letnega porodila,

zbora, spodbuja strokovno izobrazevanje in

Predlog

in razvojnega

izpopolnjevanje

zagotavlia zakonitost dela organizacijske enote v okviru svo.iih pooblastil'

sk6i za iakovosl izvedbe programov in dejavnosti in drugih nalog organizacijske enote,

odgovarja za namensko porabo finan6nih sredstev organizacijske enote'

je odgovoren za uresnidevanje pravic udeleZencev ter

tpoutj" Utg" naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (

8. dlen

29. 6len se spremeni tako, da se glasi:

)Strokovna organa zavoda sta

andragoSki zbor in

- strokovni aktiv.

zasestavoinpristojnostistrokovnihorganovzavodaseuporabljajodolodbezakona,kiure]a
izobraZevan.ie odraslih in drugi akti zavoda'

Strokovna organa sprejmeta poslovnik o svojem delovanju <

9. dlen

e leni 30., 31 ., 32. in 33. se drtajo

10. 6len

11 . dlen

Zavod uskladi svoje splosne akte s tem odlokom v Sestih mesecih po n.iegovi uveliavitvi'

12. 6len

Stevilka:
RogaSka Slatina, dne

34. 6len se spremeni tako, da se glasi:

D Taoosleni v zavodu so strokovni delavci v javnoveljavnih programih za izobrazevan,ie odraslih,

,rc1lr"i delavci v dejavnostih in drugi delavci, ki opravljajo administrativna' tehnlcna rn oruga

dela.

Pogoje,kljihmorajoizpolnjevatistrokovnidelavciizprvegaodstavkatega6lenadolodazakon,ki
ureja izobraZevanje odraslih.

Podrobnostigledepogojevindodatnihzahlevzazasedbodelovnihmeslzavoduredizintemim
aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (

4
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Predlog

lupan
Obaine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

Zupanja
Obdine Kozje
Milenca Krajnc

Zupan
Ob6ine Poddetrtek

Peter Misja

Zupan
Ob6ine RogaSka Slatina

mag. Branko Kidrid

Zupan
Obdine Rogatec

Martin Mikolid

Zupan
Obdine Smarje pri Jel5ah

Matija eak5
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OBCINA ROGASKA SLATINA
lzletni5ka ulica 2, 3250 RogaSka Slatina

OBE INAM USTANOVITELJ ICAM
JZ LJUDSKA UNIVERZA ROGASKA SLATINA

T: 03 81 81 700
F: 03 8'l 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www. rogaska-slatina. si
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Stevilka
Datum:

014-0056/20'l I
12. 11.2019

Zadeva: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
JZ Ljudska univerza Rogaika Slatina

Odlok o ustanovitvi JZLU Roga5ka Slatina smo od uveljavitve v letu 2001 z zakonodajo usktajevali
petkrat. v letu 2003 z usklajevanjem dejavnosti in sedeZa, v letu 2008 in 2013 z zakonskimi
spremembami sestave zavoda, lela 2012 s trajanjem mandata direktorja in z izobrazbo za
kandidate za direktorja in leta 2016 z dopolnitvijo dejavnosti, kijih opravlja zavod.

Bistvo predlagane spremembe oz. dopolnitev odloka je uskladitev odloka z novim Zakonom o
izobraZevanju odraslih (Uradni list RS, 51.6/2018). Glavne spremembe so opisane v obrazloZitvah,
ki jih je pripravil JZ LU Roga5ka Slatina.

Sicer predlagamo obravnavo odloka po rednem postopku. ee pa na predlog v prvi obravnavi ne bi
bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi bilo besedilo predloga odloka v drugi obravnavi enako
besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, pa predlagamo, da se prva in druga obravnava predloga
odloka zdruZita in se odlok sprejme na isti seji, kar omogoca tudi vaS Poslovnik o delu Obdinskega
sveta.

Odlok mora biti sprejet na vseh obdinskih svetih v enaki vsebini
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w l.JUDSt(A
UNIVERZA
ROGASKA
SLA'I'INALURS

ffi crctiJA RoGA::l<"A srer:lrA
Datum; 5.11.2019
Stevilka: 1OO12O19

OBEINA ROGASKA SLATINA
IZLETNISKA ULICA 2

3250 ROGASKA SLATINA
V vedncsl

Zadeva: Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvijavnega zavoda
Liudska univerza Roga5ka Slatina

Spo5tovani,

dne 17.2.2018 je stopil v veljavo Zakon o izobralevanju odraslih (Ur.l.RS, 5t. 6/2018, v
nadaljevan ju ZIO-1), katerega glavni namen je z javno sluZbo na podrodju izobralevanja
odraslih in mreZo izvajalcev javne sluZbe vzpostaviti stabilno in predvidljivo finandno okolje
zaizvajalce javne sluZbe v izobraLevanju odraslih, kar bo imelo vpliv na vedje vkljucevanje
zainteresiranih odraslih obdank in obdanov v vseZivljenjsko izobraievanje in ucenje na

obmodju vseh obdin ustanoviteljic javnega zavoda Ljudska univerza RogaSka Slatina.

V priponki vam po5iljamo predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi iavnega
zavoda Ljudska univerza Roga5ka Slatina (v nadaljevanju Odlok), ki je z novim ZIO'1 v
celoti usklajen. Podrobna obrazloZitev razlogov za sprejem akta je razvidna iz priloge.

Glede na77 . clen ZIO-1 , kiv 77 . dlenu doloda, da se izvajanje svetovalne dejavnosti javne

sluZbe zadne najpozneje z drugim proradunskim letom, ki sledi letu po uveljavitviZlO-1 (to
je 1.1.2020), vas viludno prosimo za dimprej5njo obravnavo ter potrditev
predlaganega gradiva na seji obdinskega sveta.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo

D rica
INC

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Od loka o usta

i:$,11, 2019Pr*jeto:

o'fu
i) , rl,:

I
Sifi o :ed.

/VrtJ.; /-

id

.c

r'5
Priloga

zavoda Ljudska univerza Roga5ka Slatina z obrazloZitvijo
nega



Obrazloiitev
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi

Javnega zavoda Ljudska univerza Roga5ke Slatina

1. Pravni temelj

Pravni temelji za sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Roga5ka Slatina so naslednji:

- 3. dlen Zakona o zavodih (Uradni list RS, St. 12l91, 8/96, 36/00 -ZPDZC in 127/06

- ZJZP), ki doloda, da se za opravljanje javnih sluZb ustanovijo javni zavodi ter da jih

(med drugimi) ustanovijo obdine,

- 27. ilen Zakona o izobraievanju odraslih (Uradni list RS, 5t. 6/18), ki doloda, da
javno organizacijo za tzobraievanje odraslih ustanovi samoupravna lokalna skupnost
ali ved samoupravnih lokalnih skupnosti in

- 16. dlen Statuta Obdine RogaSka Slatina, ki med drugim doloda, da ima obdinski
svet tudi pristojnost sprejemati statut, odloke in druge obcinske akte.

2. Razlogi in cilji zaradi katerih je sprememba akta potrebna

Razlog za spremembe oziroma dopolnitve ustanovitvenega akta Javnega zauoda
Ljudska univerza Roga5ka Slatina je potrebna zaradi uskladitve akta o ustanovitvi z

novim Zakonom o izobraZevanju odraslih (Uradni list, RS, 5t. 6/2018, v nadaljevanju
besedila ZIO-1), ki je pridel veljati februarja 201 8. Glavni namen zakona je z javno

sluZbo na podrodju izobra|evanja odraslih in mreZo izvajalcev javne slu2be vzpostaviti
stabilno in predvidljivo finandno okolje za izvajalce javne sluZbe v izobraZevanju
odraslih, kar bo imelo vpliv na vedje vkljudevanje odraslih v vse2ivljenjsko
izobra2evanje in udenje na obmodju obdin ustanoviteljic zavoda.

3. Poglavitnespremembe

Glede na nov ZIO-1 je potrebno dopolniti 9. ilen, ki doloda osnovne dejavnosti, ki so

opredeljene kot javna sluZba in sicer tako, da sta dodani dve novi alineji, v katerih so

te opredeljene in sicer so to svetovalna dejavnost ter druge dejavnosti kot so:

izmenjava znanja in druge oblike udenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno
pomembnih nalog v izobraZevanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeievanju
izobra2evanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistidna dejavnost, informiranje in
promocija. V prvem odstavku se doda 5e dejavnost vedgeneracijskega centra, saj se
je zavod uspe5no prijavil na vedletni projekt, v sklopu katerega LURS sodeluje kot
partner in izvaja dejavnosti vedgeneracijskega centra.

Redakcijsko se popravi Sesta alineja 16. dlena, ki doloda pristojnosti sveta zavoda.

Nadalje je dolodeno, da ima zavod po ZIO-1 samo dva strokovna organa, zato je bilo
potrebno uskladiti 13. dlen.

Pogoji za imenovanje direktorja so opredeljeni tako kot dolo6a ZIO-1, in sicer v 26
dlenu. ZIO-1 dolo6a, da v primeru, da svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem
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mandata direktorja ne imenuje niti direktorja niti vrSilca dolZnosti direktorja, imenuje
vr5ilca dolZnosti direktorja v naslednjih osmih dneh ustanovitelj, ne pa ved pristojni
minister, kot je to dolodal prejinji zakon. Navedeno doloda drugi odstavek 27 ilena
odloka.
Pomodnika direktorja, ki ga je dolo6al prej5nji zakon, ZIO-1 ne predvideva ved, zato je
to drtano iz akta, predvideva pa dve vodji in sicer vodjo izobraZevalnega podrodja ter
vodjo organizacijske enote, katerih pristojnosti rn pogoje za imenovanje doloda 28. dlen

akta.

Spremlnja se tudi 29. dlen, ki doloda strokovne organe zavoda, ki sta po novem samo
andragoSki zbor in strokovni aktiv, vodja izobraieva lneg a podrodja pa po ZIO-1 ni ved

strokovni organ, zato je 6rtan iz 29. 6lena.

Nadalje so irtani 30., 31., 32. 33. 6len, saj drugi odstavek 29. dlena Odloka vsebuje

dolodbo napotilne narave na ZIO-1 , ki ure,ia naloge in sestavo strokovnih organov, za

ureditev dodatnih podrobnosti strokovnih organov pa odlok v tretjem odstavku 29.

dlena napotuje na sprejem poslovnika.

Nazadnje se spreminja 5e 34. 6len Odloka, ki je dolodal strokovne delavce tn druge

delavcster posebnosii glede znanja stovenskega jezika. e len je spremenjen na nadin,

da se uposteva ZIO-1, ki doloda, kdo so strokovni delavci v javnoveljavnih

izobraZevalnih programih za odrasle, kdo so strokovni delavci v (svetovalni)

dejavnostih ter druge delavce, ki po Zlo-1 nimajo statusa strokovnih delavcev, so pa

poirebni za udinkovito izvalanle registriranih dejavnosti zavoda (ad m inistrativni,

iehniini in drugi podporni kader). Odlok glede pogojev za zasedbo ponovno odkazuje
na dolo6be Zlb-1 , podrobnosti pa bo zavod uredil v internem aktu o organrzaciji in

sistemizaciji delovnih mest.

Roga5ka Slatina, 5.11.2019 orlca
ovrnc
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