'1

~

MESTNA OBCINA KRANJ

Zupan

10.

510venski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106
E: talnlstvo.zupana@kranl,sl S: www.kranl.si

Svetnice in svetniki
Mestni svet

Stevilka:
Datum:

600-15/2018-4-(47/10)
1. 6. 2018

Zadeva:

Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Ljudska univerza Kranjpredlog

Mestni svet Mestne obeine Kranj je na svoji 38. redni seji, dne 23. 5. 2018 sprejel osnutek Odloka 0
ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Ljudska univerza Kranj.

1.

UPOSTEVANE 50 BILE 5LEDECE PRIPOMBE IN PREDLOGI:

Mestna uprava v nadaljevanju podaja obrazlozitve na pripombe in vprasanja, ki jih je podala:
Statutarno pravna komisija:
predlaga, da se tretji odstavek 10. elena popravi na naein, kot Statutarno pravna komisija predlaga
glede tretjega odstavka 9. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno izobrazevalnega zavoda
Glasbena sola Kranj
Predlagana pripomba je bila upostevana in sicer se po novem tretji odstavek 10. elena glasi »Svet
zavoda odloea 0 zadevah, ki jih doloea zakon, ta odlok ter 0 zadevah, 0 katerih ni pristojen odloeati
drug organ zavoda.«
Na seji mestnega sveta so svetniki predlagali pripombe in predloge.
Svetnica Vlasta Sagadin
predlagala je, da se preveri kolik5en je normativ, kl v 24. elenu predvideva sistemizacijo mesta
pomoenika direktorja. Predlagala je, da se smiselno uporabi, da ima zavod »Iahko« pomoenika
dlrektorja. Osebno meni, da tako majhen zavod pomoenlka direktorja ne potrebuje.
Pripomba je bila upostevana, tako, da se prvi stavek prvega odstavka 24. elena po novem glasi »V
zavodu se v skladu z normativi lahko sistemizira mesto pomoenika direktorja, ki pomaga direktorju
pri opravljanju andragoskih in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.«
Svetnik Boris Kozelj
predlagal je, da se v 24. elenu dodata besedi »ima lahko« pomoenika direktorja
Pripomba je bila upostevana, tako, da se prvi stavek prvega odstavka 24. elena po novem glasi »V
zavodu se v skladu z normativi lahko sistemizira mesto pomoenika direktorja, ki pomaga direktorju
pri opravljanju andragoskih in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.«
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2.

PRIPOMBE IN PREOLOGI, KI NISO Bill UPOSTEVANI:

Statutarno pravna komisija:
komisija predlaga, naj se doda novi, drugi odstavek 9. elena, ki se glasi: »Svet zavoda odloea na
rednih, izrednih in dopisnih sejah. Na dopisnih sejah se lahko odloea 0 manj pomembnih
zadevah In 0 zadevah, ki nimajo finanenih posledie za delovanje zavoda.«
Predlagana pripomba se ne uposteva, ker predlagana dolocba ne spada v odlok, temvec v
poslovnik javnega zavoda.
k vsebini predlaganega novega odstavka 9. elena Boris Kozelj podaja loceno mnenje, da naj se
besedilo elena dopolni se z doloebo, da se na dnevni red seje ne sme uvrstiti zadev, 0 katerih
je svet zavoda ie odlocal, razen ce se v zvezi s to zadevo pojavijo nova dejstva. Ostala elana pa
sta mnenja, da navedena doloeba ne spada v odlok, temvec poslovnik
Predlagana pripomba se ne uposteva, ker predlagana dolocba ne spada v odlok, temvee v
poslovnik javnega zavoda.
v zvezi z 19. elenom naj mestna uprava preveri, ali je predlagatelj kandidature lahko posamezni
udeleienee izobraievanja ali pa 0 predlogu posameznega udelezenea izobraievanja za
kandidaturo odloeijo udeleienei izobraievanja na oddelenem sestanku s sklepom
Mestna uprava zastopa stalisee, da 0 predlogu posameznega udelezenea izobrazevanja za
kandidaturo odloeijo udelezenei izobrazevanja na oddelenem sestanku s sklepom.
v 36. elenu naj se beseda »pravila« nadomesll z besedo »poslovnik« v ustreznih sklonih
Predlagana pripomba se ne uposteva, ker predlagatelj zaradi konsistentnosti ureditve lega
podroeja v ostalih odlokih sledi doloeilu iz Odloka 0 uslanovilvi javnega vzgojno-izobrazevalnega
zavoda Kranjski vrlei.
Komisija za socialne dejavnosti. zdravstvo in solstvo:
komisija predlaga, da se osnutek odloka dopolni z doloeilom, da se sejnine clanom sveta zavoda
lahko izplacajo zgolj iz sredstev pridobljenih na trgu
Predlagana pripomba se ne uposteva, ker predlagatelj sledi priporoeilu driave, da se sejnine
svelom zavodov v javnih vzgojno-izobrazevalnih zavodih, kalerih uSlanovileljiea je driava ali
lokalna skupnosl, ne izplaeujejo.
podan je bil pomislek glede pet clanske sestave sveta zavoda in glede tega, da je peti clan
predstavnik udeleieneev izobraievanj
Zakon 0 izobrazevanju odraslih doloea, da je Svel javnega zavoda za izobrazevanje odraslih organ
upravljanja, ki ga seslavljajo dva predslavnika uslanovilelja, dva predslavnika delaveev, lahko pa
ludi en predslavnik odraslih, ki se izobrazujejo v javnem zavodu za izobrazevanje odraslih, ee je
lako doloeeno z aklom 0 ustanovitvi. Predlagalelj oeenjuje, da je zaradi uveljavljanja inleresov
lislih, ki se izobrazujejo v zavodu in zaradi neparnega slevila elanov sveta zavoda pray, da je
predslavnik udelezeneev izobrazevanja ludi clan svela zavoda. Pripomba ni bila uposlevana.
Na seji meslnega svela so svelniki predlagali sledeee pripombe in predloge:
Svelnik Boris Kozelj:
predlagal je, da se v 24. elen doloei, da potrditev zaposlitve pomoenika direktorja opravi svet zavoda
Pripomba se ne uposteva, ker predlagana doloeba ne spada v odlok, lemvee je 10 stvar organizacije
dela javnega zavoda.
predlagal je, da se v odloku doloei, da mora biti predsednik sveta zavoda predstavnik ustanovitelja
Pripomba se ne uposteva, ker imajo pravieo voliti in biti voljeni vsi delavci zavoda, razen direklorja in
pomoenika direktorja.
predlagal je, da so sejnine doloeene v odloku v skladu z Odredbo 0 sejninah in povraeilih stroskov
v javnih skladih, javnih ageneijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
Predlagana pripomba se ne uposteva, ker predlagalelj sledi priporoeilu drzave, da se sejnine svelom
zavodov v javnih vzgojno-izobrazevalnih zavodih, katerih uSlanoviteljiea je drzava ali lokalna
skupnost, ne izplaeujejo.
predlagal je, da predstavniki ustanovitelja v vseh svetih zavodov enkrat letno pripravijo mestnemu
svetu poroeilo 0 svojem delovanju v tem zavodu, kaj so delali, za katere stvari so se zavzemali,
katere so podprli
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Pripomba se ne uposteva. Posebne obveznosti uradno seznanjati ali poroeati mestnem svetu 0 svojih
aktivnostih vteh zavodih niso predpisane oziroma predvidene. Mestni svet na podlagi Statuta Mestne
obeine Kranj s sklepom imenuje predstavnike Mestne obCine Kranj kot predstavnike ustanovitelja.
predlagal je, da se konkretno za Ljudsko univerzo v odloku opredeli, da se presezek prihodkov nad
odhodki lahko ali ne sme deliti med place zaposlenih.
Presezek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti Ie za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
o razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presezka odhodkov nad prihodki
po zakljuenem raeunu odloea ustanovitelj na predlog sveta zavoda. Pripomba se ne uposteva.
3.

FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE:

Predlagani odlok nima finanenih posledic. Zavod bo moral v primeru neskladja z doloeili tega odloka
uskladiti svojo organizacijo, oblikovati organe zavoda in sprejeti ali uskladiti splosne akte v roku sestih
mesecev od uveljavitve tega odloka. Dosedanji organi se 'tejejo kot konstituirani v skladu z doloebami
tega odloka in nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.

Mestnemu Svetu Mestne obeine Kranj predlagam v sprejem naslednji
5 K L E P:
Sprejme se Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Ljudska univerza Kranj predlog.

Nada Bogataj-Krzan
Vodja urad:;:.jbene dejavnosti

Prilogi:
Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Ljudska univerza Kranj - predlog
Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Ljudska univerza Kranj - z zaznambo
sprememb
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Na podlagi 41. elena Zakona 0 organizaeiji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07 uradno preeiseeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D,
47/15,46/16,49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj), 3. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, 51. 12/91,8/96, 36/00ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 27. elena Zakona 0 izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, st. 6/18) in 22. elena Statuta
Mestne obeine Kranj - urad no preeisceno besedilo (Uradni list RS, 51. 30/17 -UPS1) je Mestni svet Mestne obeine
Kranj na svoji _. redni seji dne

sprejel naslednji
ODLOK

o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
I. SPLOSNA DOLOCBA
1.

elen

Mestna obeina Kranj, Siovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja na podroeju izobrazevanja
odraslih javni zavod Ljudska univerza Kranj (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOCBE
2.

clen

Ime zavoda: Ljudska univerza Kranj.
Skrajsano ime zavoda: LUK.
Sedez zavoda: Cesta Staneta Zagarja 1, Kranj.
V mednarodnem poslovanju zavod uporablja ime: LUK - Adult education centre.
3.

clen

Zavod ima in uporablja peeat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Peeat vsebuje ime in sedez zavoda. Sredi
peeata je grb Republike Siovenije.
Direktor zavoda 5 sklepom doloei stevilo, uporabo, naein varovanja in unieenja peeatov ter doloei delavee, ki so
zanje odgovorni.
4.

elen

Zavod opravlja dejavnost izobrazevanja odraslih na obmoeju Mestne obeine Kranj.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5.

elen

Zavod izvaja dejavnosti, v javnem interesu na podrocju izobrazevanja odraslih:
1.

2.

izvajanje Izobrazevalnih programov za odrasle:

-

javnoveljavni izobrazevalni program osnovne sole za odrasle,

-

javnoveljavni izobrazevalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,

-

neformalni izobrazevalni programi za odrasle.

izvajanje dejavnosti na podrocju izobrazevanja odraslih:
svetovalna dejavnost pri:
o

o

vkljucevanju v program osnovne sole za odrasle in pri nadaljevanju izobrazevalne poti,
vkljucevanju v javnoveljavne izobrazevalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi
javnoveljavna izobrazba,

o

vkljucevanju v neformalne izobrazevalne programe za odrasle,
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•

ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in vescin, pridobljenih v neformalnem
izobrazevanju in priloznostnem ucenju na podlagi dokumentaeije, in sieer za osebnostni
razvoj, nadaljnje izobrazevanje in vkljucitev na trg dela, ter
• samostojnem ucenju;
- raziskovalno-razvojne dejavnosti: raziskave, razvoj programov in metod neformalnega izobrazevanja,
razvoj ucnih gradiv, razvoj kadrov, razvoj presojanja in razvijanja kakovosti, razvoj in vzdrzevanje
informacijskega sistema in druge razvojne dejavnosti,
druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike ucenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno
pomembnih nalog v izobrazevanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospesevanju izobrazevanja
odraslih, mednarodna dejavnost, publicisticna dejavnost, informiranje, promoeija in druge naloge,
- izvajanje programov medgeneracijskega sodelovanja.
6. clen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaeiji dejavnosti so:
P/85.200
Osnovnosolsko izobrazevanje
P/85.310
Srednjesolsko splosno izobrazevanje
P/85.320
Srednjesolsko poklieno in strokovno izobrazevanje
P/85.41O
Posrednjesolsko izobrazevanje
P/85.41O
Posrednjesolsko netereciarno izobrazevanje
P/85.421
Visjesolsko izobrazevanje
P/85.422
Visokosolsko izobrazevanje
P/85.510
Izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrocju sporta in
rekreacije
Izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrocju kulture in
P/85.520
P/85.590

umetnosti
Drugo nerazvrsceno izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P/8S.600
0/88.910
0/88.109
0/88.999

Dnevno varstvo otrok
Drugo soeialno varstvo brez nastanitve za starejse in invalidne osebe
Drugo drugje nerazvrsceno socialno varstvo brez nastanitve

Pomozne dejavnosti za izobrazevanje,

7. clen
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot trzne dejavnosti:
C/1O.710
Proizvodnja kruha, svezega peciva, slascie
C/18.120
C/18.130
C/18.140
G/47.990
1/55.201
1/56.101
1/56.102
1/56.103
1/56.104
1/56.210

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigovestvo in sorodne dejavnosti
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnie
Pocitniski domovi in letovisca
Restavraeije in gostilne
Okrepcevalniee in podobni obrati
51ascicarne in kavarne
Zacasni gostinski obrat
Priloznostna priprava in dostava jedi

1/56.290
J/58.110
J/58.190
J/63.110

Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Drugo zaloznistvo
Obdelovanje podatkov in 5 tern povezane dejavnosti

J/63.990
L/68.200
M/70.210
M/70.220
M/71.129

Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremicnin
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetnisko in poslovno svetovanje
Druge inzenirske dejavnosti in tehnicno svetovanje
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M/72.200

Raziskovalna in razvojna dejavnost na podroeju druzboslovja in humanistike

M/73.11O

Dejavnost oglasevalskih agencij

M/73.200

Raziskovanje trga in javnega mnenja

M/74.300

Prevajanje in tolmaeenje

N/77.330

Dajanje pisarniske opreme in raeunalniskih naprav v najem in zakup

N/81.100

Vzdrzevanje objektov in hisniSka dejavnost

N/81.300

Urejanje in vzdrzevanje zelenih povrsin in okolice

N/82.190

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamiene pisarniSke
dejavnosti

N/82.300

Organiziranje razstav, sejmov, sreeanj

N/82.990

Drugje nerazvrseene spremljajoee dejavnosti za poslovanje

R/90.030

Umetnisko ustvarjanje

R/90.040

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

R/91.011

Dejavnost knjiznic

R/93.299

Drugje nerazvrseene dejavnosti za prosti cas

R/96.090

Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrseene
8.

elen

Zavod ne sme zaeeti z opravljanjem nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja
ustanovitelja.

IV. ORGAN I ZAVODA
9.

elen

Organi zavoda so:

- svet zavada,
- direktor,
- strokovna organa.
Svet zavoda 0 naeinu svojega dela sprejme poslovnik.
Svetzavoda
10. elen
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda odloea z veeino glasov vseh elanov, ee zakon ne doloea drugaee.
Svet zavoda odloea 0 zadevah, ki jih doloea zakon, ta odlok ter 0 zadevah, 0 katerih ni pristojen odloeati drug
organ zavoda.
Svet zavoda:

imenuje in razresi direktorja,
sprejme letni delovni nacrt, financni nacrt in poracila 0 njuni uresnicitvi,
sprejme razvojni program in spremlja njegovo izvajanje,
odloea 0 pritozbah v zvezi s statusom udelezenca kot drugostopenjski organ,
odloea 0 pritozbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predlozijo organi javnega zavoda za izobrazevanje odraslih ali drugi pristojni

organi,
sprejme letno poroeilo 0 samoevalvaciji zavoda,
odloea 0 uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poroeila 0 vzgojni oziroma izobrazevalni problematiki,
sprejema pravila in druge splosne akte zavoda,
sprejema zakljueni raeun,
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predlaga ustanovitelju spremembo ali razsiritev dejavnosti,
daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja 0 posameznih vprasanih,
razpisuje volitve predstavnikov delaveev in predstavnika udelezeneev izobrazevanja odraslih,
sprejema program razresevanja preseznih delavcev,
obravnava pobude delaveev in reprezentativnega sindikata ter
opravlja druge naloge, doloeene z zakonom ali aktom 0 ustanovitvi.
11. elen
Svet zavoda steje pet elanov:
- dva predstavnika ustanovitelja,
- dva predstavnika delaveev zavoda,
- enega predstavnika odraslih, ki se izobrazujejo v zavodu (predstavnik udelezeneev).
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne obeine Kranj (v nadaljevanju: Svet Mestne obeine Kranj).
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih razresijo po postopku, dolocenim stem odlokom.
Pravieo voliti in biti voljen imajo vsi delavei zavoda, razen direktorja in pomoenika direktorja.
Predstavnika odraslih, ki se izobrazujejo v zavodu izvolijo in razresijo udelezenei izobrazevanja odraslih po
postopku, doloeenim stem odlokom.
Pravieo biti voljen imajo vsi udelezenci izobrazevanja odraslih, ki so v zavodu vkljueeni v najmanj SO-urni program
izobrazevanja odraslih v posameznem izobrazevalnem letu.
Vsakokratna poimenska sestava sveta zavoda se objavi na spletni strani zavoda skupaj s kontaktnim elektronskim

naslovom sveta zavada.
12. elen
Ciani sveta zavada so imenovani oziroma izvoljeni za stiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
najvee dvakrat zaporedoma.
Clanu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma

izvoljen, ce:
izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavada;
je razresen;
odstopi;

umre.
Predstavniku udelezeneev izobrazevanja odraslih preneha mandat z dnem, ko zakljuei izobrazevalni program za
odrasle v zavodu, predstavniku delaveev zavoda pa z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu.
Odstop elana sveta zavoda priene veljati z dnem, ko svet zavoda prejme pisno izjavo elana sveta zavoda 0
odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je elanu sveta zavoda prenehal mandat, 0 tern takoj obvesti pristojne za imenovanje
oziroma za izvolitev novega elana sveta zavoda. Ce je potekel mandat predstavniku delaveev zavoda ali
predstavniku udelezeneev, svet zavoda najkasneje v osmih dneh od ugotovitve ci prenehanju mandata razpise
nadomestne volitve.
Ce clanu sveta zavoda predeasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov
clan po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen clan sveta zavoda, kateremu je prenehal manda!.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev elana sveta zavoda ni potrebna, ee je prenehal mandat manj kot
tretjini clanov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot sest meseeev.
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Dolocba iz prejsnjega odstavka ne velja v primeru prenehanja mandata Clana sveta zavoda, ki je predstavnik
ustanovitelja.
13. clen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji po imenovanju ali izvolitvi vseh njegovih clanov, z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva zacne teci mandat clanom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi sklice direktor zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma
imenovanju vseh clanov sveta v skladu s prvim odstavkom tega clena. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve
predsednika sveta zavoda najstarejsi novoizvoljeni oziroma novo imenovani clan sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta
zavoda.
Imenovanje oziroma volitve clanov sveta zavoda
14. clen
Postopek imenovanja oziroma volitev se pricne najvec 150 in najmanj 80 dni pred potekom mandata dosedanjim
clanom sveta zavoda ali v primeru prenehanja mandata posameznemu clanu sveta zavoda v roku, ki ga doloca
peti odstavek 12. clena tega odloka.

o

pricetku postopka sprejme svet zavoda sklep, s katerim seznani delavee, predstavnika udeleleneev
izobralevanja odraslih in ustanovitelja, ki ga pozove k imenovanju svojih predstavnikov.
Hkrati sprejme sklep 0 razpisu volitev predstavnikov delaveev zavoda in predstavnika udelelencev izobralevanja
odraslih, s kate rim doloei dan volitev, stevilo elanov sveta, ki se volijo, in imenuje volilno komisijo. Sklep 0 razpisu
volitev mora biti javno objavljen v zavodu.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
Ce svet zavoda ne sprejme sklepov iz tretjega odstavka tega clena najkasneje v roku, dolocenim v prvem odstavku
tega clena, to stori direktor zavoda.
15. clen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne obcine Kranj skladno s svojimi akti.
16. clen
Predstavnike ustanovitelja se imenuje najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.

17. clen
Postopek volitev in razresitve clanov sveta zavoda vodi volilna komisija, ki se izmed zaposlenih v zavodu s sklepom
sveta zavoda imenuje za dobo stirih let.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva clana.
Ciani volilne komisije morajo k imenovanju podati pisno soglasje in ne morejo kandidirati za clana sveta zavoda.
18. clen
Volilna komisija skrbi za zakonitost in pravilen potek volitev, ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za elane sveta
zavoda v skladu stem odlokom, doloca seznam voliveev, sestavlja liste kandidatov, opravlja in neposredno vodi
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tehniena dela v zvezi z valitvami in glasavanjem na valiseu, ugatavlja rezultat glasavanja, ga razglasi in pada
paraeila a poteku valitev.

o naeinu svojega dela lahko sprejme rokovnik volilnih opravi!.
19. elen
Pravieo predlagati kandidate za predstavnike delaveev v svetu zavoda ima vsak zapasleni zavada.
Kandidate za predstavnika udelezeneev izabrazevanja adraslih v svetu zavada lahka predlaga vsak udelezenee
izobrazevanja adraslih na padlagi ski epa, ki ga udelezenei izobrazevanja adraslih sprejmeja na addelenem
sestanku z veeina glasav navzoeih udelezeneev izobrazevanja adraslih.
Predlag kandidata za predstavnika delaveev ali udelezenea izabrazevanja adraslih v svetu zavada, ki se predlozi
valilni kamisiji v roku, ki ga dalaea sklep a razpisu valitev, mora biti pisen 5 padpisi vseh predlagateljev in 5
prilazenim saglasjem predlaganega kandidata h kandidaturi. Ce predlag podaja udelezenei izabrazevanja adraslih
pasameznega oddelka 5 sklepam iz drugega adstavka tega elena, ga padpiseja vsi prisatni udelezenei tega
addelka.
20. elen
Valitve maraja biti arganizirane taka, da je zagatovljena tajnast glasavanja. Vali se z glasavnieami asebna.
Na glasavnici se navedeja imena kandidatav po abeeednem redu priimkov z navedbo, kalika kandidatav se voli.
Vali se taka, da se abkrazi zaparedna stevilka pred imenam tistega kandidata, za katerega se glasuje.
Neizpalnjena glasavniea in glasavniea, na kateri ni mogaee ugataviti valje valivea, je neveljavna. Neveljavna je
tudi glasavniea, ee je valivee glasaval za vee kandidatav, kot jih je potrebna izvaliti.
Valitve so veljavne, ee se jih je udelezila vee kat palaviea volilnih upravieeneev.
Izvaljeni so kandidati, ki so dabili najvisje stevila glasav. Ce sta dva kandidata ali vee kandidatav dabili enaka
stevila glasav, je izvaljen tisti, ki ima daljsa delavna daba v zavadu, aziroma udelezenee izabrazevanja odraslih,
ki je najstarejsi. Ce niti na ta naGin ni magaee ugataviti, kateri kandidat je izvaljen, se glasavanje med kandidati,
ki so dabili enaka stevila glasav, panavi.
Ce se valitev udelezi manj upravieeneev, kat je daloeena v eetrtem adstavku tega elena, se valitve panavija. V
panavljenih valitvah so izvaljeni kandidati, ki dabija veeina glasav valilnih upravieeneev, ki se valitev udelezijo.

o pateku

valitev na valiseih se pise zapisnik, valilna kamisija pa v petih dneh po apravljenih valitvah izdela
paraeilo, ki ga javna abjavi in ga predlazi predsedniku sveta zavada in direktarju.

Razresitev clanov sveta zavada
21. elen
Delavei zavada in udelezenei izobrazevanja adraslih lahko v casu mandata razresija svaje predstavnike v svetu
zavada iz razlagav, ki se nanasaja na dela ali dejanja v zvezi z delam predstavnika v svetu zavada.
Predstavnike ustanavitelja lahka razresija pristajni organi, ki so jih imenovali v skladu 5 pravili a imenavanjih in
razresitvah njihavih predstavnikav.
Pastapek razresitve predstavnikav delaveev zavada aziroma udelezeneev izobrazevanja adraslih se zaene, ka svet
zavada dabi pisni predlag za razresitev pasameznega ali pa vseh predstavnikav delaveev aziroma udelezeneev
izabrazevanja adraslih v svetu zavada. Predlag za razresitev lahka poda tisti, ki je upravieen predlagatelj
kandidature za elana sveta zavada. Ce predlag za razresitev ne vsebuje razlagav za razresitev, ga predsednik sveta
zavada vrne predlagatelju v dapalnitev in hkrati dalaei rak za dapalnitev.
Zahteva se predlazi valilni kamisiji, ki preveri farmalna pravilnast zahteve, ne da bi presajala razlage za razresitev.
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Ce volilna komisija ne zavrne zahteve za razresitev, mora v 30 dneh razpisati glasovanje 0 razresitvi predstavnika
delavcev zavoda ali predstavnika izobrazevanja odraslih v svetu zavoda in dolociti dan glasovanja. Ce je predlog
za razresitev prejet v poletnem casu, pa mora razpisati glasovanje najpozneje v roku 30 dni od zacetka solskega
leta.
ce ni stem odlokom drugace doloceno, se za postopek razresitve se smiselno uporabljajo dolocila, ki dolocajo
pravila volitev clanov sveta zavoda.

o razlogih za razresitev mora biti clan sveta zavoda seznanjen pred zacetkom postopka razresitve. Ce clan sveta,
za katerega se predlaga razresitev, odstopi najkasneje do zacetka glasovanja 0 razresitvi, se postopek ustavi.

Clan sveta zavada je razresen, ce je za razresitev glasovala vecina vseh volilnih upravicencev, v nasprotnem
primeru clan sveta zavoda nadaljuje z mandatom.
Razresenemu clanu sveta preneha mandat z dnem, ko svet zavoda potrdi poroeilo volilne komisije 0 volilnem
izidu za razresitev elana sveta zavoda.
Direktor

22. Clen
Direktor je andragoski vodja in poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktor zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Direktor opravlja naslednje naloge:
zastopa javni zavod za izobrazevanje odraslih in je odgovoren za zakonitost njegovega dela,
organizira, naertuje in vodi delo javnega zavoda za izobrazevanje odraslih,
imenuje in razresi vodjo izobrazevalnega podrocja,
pripravlja predlog letnega delovnega in finanenega nacrta javnega zavoda za izobrazevanje odraslih
ter predlog poroeila 0 njegovi uresnicitvi in je odgovoren za njegovo izvedbo,
pripravi predlog razvojnega programa javnega zavoda za izobrazevanje odraslih,

je odgovoren za uresnicevanje pravic udelezencev,
vodi delo andragoskega zbora,
spodbuja oziroma zagotavlja strokovno izobrazevanje in izpopolnjevanje zaposlenih in zunanjih

sodelavcev,
organizira mentorstVQ za pripravnike,
prisostvuje pri delu strokovnih in drugih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloca 0 napredovanju v placilne razrede,
zagotavlja izvrsevanje odlocb drzavnih organov,
doloea sistemizacijo delovnih mest,
izvrsuje pravice in dolznosti delodajalca,
je odgovoren za presojanje in razvijanje kakovosti in pripravo letnega poroCila 0 samoevalvaciji
javnega zavoda za izobrazevanje odraslih,
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Med zaeasno odsotnostjo nadomesea direktorja pomoenik direktorja oziroma delavec zavoda, ki ga za
nadomescanje pisno pooblasti direktor. Pomocnik direktorja oziroma delavec zavada ima v casu nadomescanja
pristojnosti v skladu s pooblastilom direktorja.
Za direktorja je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja izobrazevanje odraslih.
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Mandat direktorja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje direktorja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.
23. clen
Direktorja imenuje in razresuje svet zavoda po postopku, dolocenem z zakonom.
24. clen
V zavodu se v skladu z normativi lahko sistemizira mesto pomocnika direktorja, ki pomaga direktorju pri
opravljanju andragoskih in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti. Pomocnik direktorja nadomesca direktorja
v casu njegove odsotnosti in opravlja naloge direktorja v skladu s pooblastilom.
Direktor imenuje in razresuje pomocnika direktorja v skladu z zakonom.
Strokovna organa
25. clen
Strokovna organa v zavodu sta andragoski zbor in strokovni aktiv.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske dolocbe in drugi akti zavoda.
Strokovna organa sprejmeta poslovnik 0 svojem delovanju.
V. SREDSTVA ZA DELO
26. clen
Nepremicno in premicno stvarno premozenje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
zagotavlja ustanovitelj, in s katerim upravlja zavod na podlagi sklepa ustanovitelja 0 upravljanju, je lastnina
ustanovitelja.
Premicno stvarno premozenje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira loceno v okviru evidence 0
osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi 0 racunovodstvu.
Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja v zvezi z upravljanjem premozenja ustanovitelja, se
doloCijo s posebno pogodbo.
Zavod je dolzan uporabljati in upravljati s premozenjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
27. clen
Zavod lahko prostore, v katerih opravlja svojo dejavnost, v casu, ko jih ne potrebuje, odda v najem.
28. clen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne sluzbe iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, ter iz donacij,
prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
VI. NACIN RAZPOLAGANJA S PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NACIN KRITJA PRIMANJKUAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
29. clen
Presezek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti Ie za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.

o

razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presezka odhodkov nad prihodki po
zakljucnem racunu odloca ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
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VII. PRAVICE, OBVEZNOSTIIN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
30. elen

lavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj racun v okviru dejavnosti}
doloeenih stem odlokom.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov, s kate rim bi premozenje
obremenil s stvarnimi pravicami.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do visine sredstev, s katerimi razpolaga.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITEUEM IN ZAVODOM
31. elen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi izvrsuje Svet Mestne
obeine Kranj in zupan Mestne obeine Kranj.
Svet Mestne obeine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
odloea 0 statusnih spremembah zavoda,
daje soglasje k spremembam dejavnosti,
imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
daje soglasje k povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
racunovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
daje mnenje k imenovanju direktorja,
daje soglasje k sklepanju pravnih poslov v zvezi z nepremienim premozenjem,
odloea 0 razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presezka odhodkov nad
prihodki,
opravlja druge zadeve v skladu stem odlokom in drugimi predpisi.
Zupan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
ugotavlja skladnost planov in programov del a zavoda s plani in programi Mestne obeine Kranj,
opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v skladu stem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do visine sredstev, ki so v proraeunu ustanovitelja predvidena za
opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolzan ustanovitelju vsako leta poroeati 0 izvajanju letnega delovnega nacrta in razvoja zavoda. Zavod
je dolzan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistiene

namene.

IX. NADZOR
32. elen
Nadzor v izobrazevanju odraslih v skladu z zakonom, ki ureja izobrazevanje odraslih izvaja inspekcija, pristojna za
solstvo, razen doloeb, ki se nanasajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inspekcija, pristojna za delo.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda v skladu s svojimi akti izvaja ustanovitelj.
33. clen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzorujejo proraeunska inspekcija, Racunsko sodisee Republike Siovenije in
pristojni organ ustanovitelja.
Gospodarjenje z nepremieninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
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X. JAVNOST DELA
34. elen
Delo zavada je javno.
Javnost dela zavada se zagotavlja s sporoeili javnosti ter z objavami na oglasnih deskah na sedezu zavada ter z
objavami na spletni strani zavada.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavada ter izobrazevalnem delu zavada predstavniki javnosti ne morejo
prisostvovati, razen ee taka doloea zakon oz'lroma drugi predpis'l ali ee to dovoli direktor oz'lroma, v primeru
prisostvovanja oblikam dela organov zavada, predsednik organa.
Direktor ali oseba, ki jo direktor po oblasti, obvesea javnost a delu zavada.

XI. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
35. elen
Za izvajanje izobrazevanja odraslih, za spremljanje dejavnosti in v statistiene namene zavod vodi, uporablja,
shranjuje in varuje zbirke podatkov v skladu z zakonom in podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi.

XII. SPLOSNI AKTI ZAVODA
36. elen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s
pravili oziroma drugimi splosnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Pravila sprejme svet zavada, druge akte pa pristojni organ zavada samostojno, ee zakon ali drug predpis ne
doloeata drugaee.
Pravila in drugi splosni akti ne smejo biti v neskladju stem odlokom.

XIII. PREHODNE IN KONCNE DOLOC8E
37. elen
Zavod mora v primeru neskladja z doloeili tega odloka uskladiti svojo organizacijo, oblikovati organe zavada in
sprejeti ali uskladiti splosne akte v roku sestih mesecev ad uveljavitve tega odloka.
Dosedanji organi nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.
38. elen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okroznem sodiseu v Kranju, pod vlozno stevilko Srg 151/92.
39. elen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok a ustanovitvi javnega zavada Ljudska univerza Kranj (Uradni
list RS, st. 97/11-UPB, 39/13, 8/15, 45/15) in doloebe splosnih aktov zavada, ki so v nasprotju stem odlokom.
40. elen
Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije.
Stevilka: 600-15/2018-2-(47/10)
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