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Velenje, 15. 1. 2021 
 

 
ZAPISNIK 

1. sestanka Andragoškega zbora Ljudske univerze Velenje 

 
 

 
Udeležba: prisotnih je bilo 21 članov Andragoškega zavoda Ljudske univerze 
Velenje.  

 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 

3. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

4. Poročilo komisije za kakovost – poročilo o delu za šolsko leto 2019/2020 in 

načrt dela za šolsko leto 2020/2021 

5. Podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti 

6. Razprava na temo kakovosti izobraževanja v naši organizaciji – področje 

podpore posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji ter področje 

rezultatov* 

7. Mnenje za napredovanje v nazive  

8. Razno 

 

 
 

Ad1 
 
Direktorica Brigita Kropušek Ranzinger v pozdravnem govoru pozdravi vse navzoče 

ter preveri prisotnost. Na sestanku je bilo prisotnih 21 članov. Trije člani so bili 
opravičeno odsotni.  
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Ad2 
 

V nadaljevanju je direktorica na kratko predstavila poročilo o opravljenem delu in 
prisotne seznanila z rezultati Ljudske univerze Velenje v šolskem letu 2019/2020 

– poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta. Poročilo za preteklo šolsko leto 
so navzoči potrdili.  
 

 
Ad3 

 
Pod 3 točko dnevnega reda direktorica predstavi letni delovni načrt za novo šolsko 
leto 2020/2021.   

 
 

Ad4 
 
Predsednica Komisije za kakovost je predstavila, kako je področje kakovosti 

opredeljeno v Zakonu o izobraževanju odraslih, predstavila je opravljeno delo na 
področju razvijanja kakovosti in na področju presojanja kakovosti v šolskem letu 

2019/2020 ter načrt dela za šolsko leto 2020/2021, ki je v prvi fazi povezan z 
nadaljnjim delom na področju presojanja kakovosti (priprava samoevalvacijskega 
poročila in razprava na to temo). Predstavljeno je bilo tudi, kje se nahajajo vsi 

aktualni dokumenti in kako se do njih dostopa. 
 

 
Ad5 

 
Udeležence andragoškega zbora smo seznanili s trajanjem pravice do uporabe 
zelenega znaka kakovost ter da bomo marca 2021 oddajali vlogo za podaljšanje 

pravice do uporabe znaka. 
 

 
Ad6 
 

Andragoški zbor je zaradi trenutnih zdravstvenih razmer potekal na daljavo 
(ZOOM), vendar smo kljub temu odprli razpravo na temo presojanja kakovosti v 

našem zavodu, v kateri so sodelovali predvsem organizatorji in strokovni delavci 
zavoda. Razpravljali smo o vprašanjih, ki so jih udeleženci prejeli skupaj z vabilom 
andragoškega zbora, predvsem smo iskali dobre prakse in šibke točke, kjer bi 

lahko podporo udeležencem izboljšali ter tako prispevali k boljšim rezultatom. 
Nekateri sodelavci so bili že formirani v manjših skupinah, nekateri pa so sodelovali 

individualno ali v parih. Razmišljanja so člani andragoškega zbora posredovali 
ustno, zaključke in povzetke pa naknadno po e-pošti. 
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Ad7 
 

Vodja izobraževanja je vsem navzočim predstavila nov Pravilnik o napredovanju 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ter predstavila kateri štirje zaposleni 

bodo letos napredovali v nazive. Tri sodelavke napredujejo v naziv svetovalec in 
ena sodelavka v naziv mentor. Vodja izobraževanja je navzoče povabila k tajnemu 
glasovanju, ki bo potekalo v on-line obliki preko aplikacije 1ka. Vsi navzoči bodo 

prejeli na svoj elektronski naslov povezavo do glasovanja, ki bo anonimno. V 
povezavi, ki jo bodo prejeli bo naslednji zapis:  

 
'' V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20) podajam svoje 

pozitivno mnenje za napredovanje v nazive za naslednje zaposlene:   
- L P, za napredovanje v naziv svetovalec     

 
- J F, za napredovanje v naziv svetovalec     
- M Š, za napredovanje v naziv svetovalec     

- V E, za napredovanje v naziv mentor'' 
 

 
Ad8 
 

Pod 8 točko dnevnega reda je projektna ekipa predstavila aktualne mednarodne 
projekta, ekipa za področje izobraževanja in svetovanje pa nacionalne projekte ter 

aktualna dogajanja na področju osnovnošolskega in srednješolskega 
izobraževanja. Slednje še posebej s poudarkom na usklajevanju izobraževanja s 

Covid razmerami, izobraževanje na daljavo in možnosti uporabe spletnih aplikacij 
za izobraževanje na daljavo.  
 

 

Zapisala:       Direktorica: 

Jasmina Felicijan,       Brigita Kropušek Ranzinger, 

mag. manag.      univ. dipl. ekon.  

    

 


