Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št.
94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/
(Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPZDC, 127/2006-ZJZP), 2. in 20. člena Zakona o
knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK), so: Občinski svet Občine
Gornja Radgona na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/2006-UPB1, 47/2008) na svoji 18. redni seji dne
10.07.2014; Občinski svet Občine Radenci na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) na svoji 25. redni seji dne 10.7.2014; Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 29/2000, 77/2002) na svoji 34. redni seji dne 1.7.2014 in Občinski svet Občine Apače na
podlagi 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, št. 2/2007, 53/2012) na
svoji 5. izredni seji dne 9.7.2014, sprejeli
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA KNJIŽNICA GORNJA RADGONA
1. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 79/2013, 80/2013) (v nadaljevanju:
odlok) se dopolni tako, da se za zadnjim stavkom doda besedilo:
"Zavod prevzame vse zaposlene strokovne delavce in nadaljuje izvajanje dejavnosti Javnega
zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona."
2. člen
(1) Tretji odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Zavod opravlja tudi dejavnost izobraževanje odraslih, ki obsega izobraževanje,
izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si
želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo status
učenca, dijaka ali študenta. Zavod izvaja izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega,
poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja v skladu z zakoni, ki urejajo
ta področja izobraževanja in z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih."
(2) Peti odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se dodajo nove alineje, ki se glasi:
"- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo,
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
- 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje,
- 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- 85.421 Višješolsko izobraževanje,
- 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje".

3. člen
Drugi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Zavod lahko organizira enote splošne knjižnice kot svoje organizacijske enote za opravljanje
knjižnične dejavnosti na določenem območju. Zavod organizira organizacijsko enoto za
izobraževanje odraslih."
4. člen
V 8. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Strokovni organi zavoda za izobraževanje odraslih so:
• andragoški zbor,
• strokovni aktiv in
• vodja izobraževalnega področja."
5. člen
(1) Za 12. členom odloka se dodajo nov 12., 13. in 14. člen, ki se glasijo:
"4.4 Andragoški zbor
12. člen
(andragoški zbor)
(1) Andragoški zbor sestavljajo strokovni sodelavci in učitelji zavoda, ki izvajajo izobraževalne
programe za odrasle.
(2) Andragoški zbor:
• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,
• daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
• odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
• daje mnenje o imenovanju direktorja in vodje enote za izobraževanje odraslih,
• daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega
organa in
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4.5

Strokovni aktiv

13. člen
(strokovni aktiv)
(1) Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizatorji izobraževanja in učitelji na
posameznem izobraževalnem področju.
(2) Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja, usklajuje
merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in
drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava
pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
4.6

Vodja izobraževalnega področja

14. člen
(vodja izobraževalnega področja)
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira
izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje

udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge,
določene z letnim delovnim načrtom."
(2) Dosedanji členi odloka od 13. do 26. se preštevilčijo.
6. člen
Ta odlok objavi Občina Gornja Radgona v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi. Občina Radenci, Občina Sveti Jurij
ob Ščavnici in Občina Apače objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.
Številka: 007-8/2012-U103
Datum: 10.07.2014
Občina Gornja Radgona
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