
 

 

 
 
Svet zavoda 

 
 
Št:  013-1/2020-16/8 RS 
Kranj, 28. 2. 2020 
 
Zadeva: Sprejeti sklepi 
 
 
Zveza: 14. redna seja sveta Javnega zavoda Ljudska univerza Kranj z dne 27. 2. 2020 
 
 
DNEVNI RED 
1. Potrditev dnevnega reda 14. RS sveta JZ LUK. 
2. Zapisnik 13. RS sveta JZ LUK. 
3. Letno poročilo za leto 2019. 
4. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po Letnem poročilu Ljudske univerze Kranj za leto 

2019. 
5. Finančni načrt in plan investicij za leto 2020. 
6. Kadrovski načrt za leti 2020 in 2021. 
7. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2019. 
8. Akcijski načrt za razvoj kakovosti Ljudske univerze Kranj za obdobje od september 2019 do avgust 2020 
9. Odločba o letnem dopustu direktorice za leto 2020. 
10. Razno. 
 

1 Potrditev dnevnega reda 14. RS sveta JZ LUK 

 

Svet JZ LUK na predlagani dnevni red 14. RS sveta JZ LUK nima pripomb in ga soglasno potrjuje.. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

2 Zapisnik 13. RS sveta JZ LUK 

 

Svet JZ LUK se je seznanil z zapisnikom 13. RS sveta JZ LUK in ga potrjuje.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

3 Letno poročilo za leto 2019 

 

Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po Letnem poročilu Ljudske univerze Kranj za leto 2019. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

4 Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po Letnem poročilu Ljudske univerze Kranj za 

leto 2019. 

 

Svet JZ LUK se je seznanil s Predlogom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po Letnem poročilu Ljudske 

univerze Kranj za leto 2019 in ga potrjuje. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 



 

 

 
 
 
5 Finančni načrt in plan investicij za leto 2020. 
 
Svet JZ  LUK se je seznanil s Finančnim načrtom za leto 2020 in Planom investicij za leto 2020 in ju potrjuje. 
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 
 

6 Kadrovski načrt za leto 2020 in leto 2021. 
 
Svet JZ LUK se je seznanil s Kadrovskim načrtom za leto 2020 in leto 2021 in ga potrjuje.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 
7 Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2019. 
 
Svet JZ LUK se je seznanil s podlagami za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja in ugotovil 100 % 
doseganje vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 

8 Akcijski načrt za razvoj kakovosti Ljudske univerze Kranj za obdobje od septembra 2019 do 
avgusta 2020 

 
Svet JZ  LUK se je seznanil z akcijskim načrtom za razvoj kakovosti Ljudske univerze Kranj za 
obdobje od septembra 2019 do avgusta 2020 in ga potrjuje.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 

9 Obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2020 za direktorico. 
 
Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2020 za 
direktorico v višini 39 dni in ga potrjuje. 
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 

10 Razno 

 

/ 

 

 

14. RS sveta JZ LUK se je zaključila 18.05 uri. 

 

 

Predsednica sveta zavoda:  

Vlasta Sagadin 

 


