Andragoški zbor OE Ljudske univerze Posoškega razvojnega centra je na seji dne 25.
9. 2018 sprejel naslednji

POSLOVNIK
O DELU ANDRAGOŠKEGA ZBORA
OE LJUDSKE UNIVERZE POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta poslovnik ureja sestavo, pristojnosti ter način dela in odločanja andragoškega
zbora OE Ljudske univerze Posoškega razvojnega centra (v nadaljevanju: zavod).

II. SESTAVA
2. člen

Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci, ki izvajajo izobraževalne programe za
odrasle, izobraževalci v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle in drugi
delavci, ki opravljajo strokovne naloge, ki so:
- zaposleni v javni organizaciji ali
- zunanji sodelavci, če v tekočem koledarskem letu izvedejo najmanj 100 ur
organiziranega izobraževalnega dela oz. dejavnosti.

III. PRISTOJNOSTI
3. člen
Andragoški zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim
delom,
- daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta,
- odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje vodje OE LU,

- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih vodje
OE LU in opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.

IV. DELO ANDRAGOŠKEGA ZBORA
4. člen
Splošno o sejah
Seje andragoškega zbora se skličejo po potrebi, vendar najmanj 1 krat letno.
Sklic in vodenje seje
5. člen
Seje sklicuje in vodi vodja OE Ljudske univerze kot andragoški vodja zavoda, ki tudi
določi dnevni red seje. V odsotnosti vodje OE Ljudske univerze pa sejo sklicuje in vodi
druga oseba, ki jo določi vodja OE Ljudske univerze.
Vabila
6. člen
Vabila se članom andragoškega zbora in drugim vabljenim osebam pošiljajo pet dni
pred datumom predvidene seje, razen v nujnih primerih, o katerih odloča vodja OE
Ljudske univerze.
Javnost
7. člen
Seje andragoškega zbora so javne. Javnost se lahko izključi ali omeji le v primeru, če
se obravnava vprašanje, ki je zaupne narave oziroma če gre za poslovno ali uradno
skrivnost. O izključitvi oziroma omejitvi javnosti pri posamezni točki dnevnega reda
odloča andragoški zbor z večino glasov navzočih članov.
Sklepčnost; večina, potrebna za odločanje
8. člen
Seja je sklepčna, če je na seji navzoča več kot polovica (eden več) vseh članov.

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica (eden več) prisotnih članov.
Za prisotne člane se štejejo tudi tisti člani, ki so upravičeno odsotni in so na podlagi
prej prejetega gradiva vnaprej glasovali po pošti, v elektronski obliki ali po faksu.
Potek seje
9. člen
Seja se začne z ugotavljanjem sklepčnosti in odločanjem o dnevnem redu. Nadaljuje
se z obravnavanjem posameznih točk dnevnega reda. Dnevni red je mogoče razširiti
ali pa posamezno točko umakniti z dnevnega reda, če tako odloči večina navzočih
članov andragoškega zbora.
10. člen
Vsak član ima pravico razpravljati in dajati stališča, pobude in predloge glede
vprašanj, ki so na dnevnem redu. Razpravo usmerja vodje OE Ljudske univerze, ki tudi
predlaga zaključke in poskrbi za pripravo zapisa le-teh.

Korespondenčna seja
17. člen
Vodja OE Ljudske univerze lahko izjemoma skliče tudi korespondenčno sejo
andragoškega zbora, tudi o tem se pripravi zapis zaključkov, ki ga člani andragoškega
zbora potrdijo na prvi naslednji seji.

V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
O vprašanjih, ki jih ta poslovnik ne ureja, odloča andragoški zbor neposredno s
sklepom na seji.
19. člen
Poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme andragoški zbor.
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