
 

 

 
 
Svet zavoda 

 
 
 
Št:  013-1/2020-21/8 RS 
Kranj, 6. 10. 2020 
 
Zadeva: Sprejeti sklepi 
 
 
Zveza: 16. redna seja sveta Javnega zavoda Ljudska univerza Kranj z dne 6. 10. 2020 
 
 
DNEVNI RED 
1. Potrditev dnevnega reda 16. RS sveta JZ LUK 

2. Zapisnik 15. RS sveta JZ LUK 

3. Realizacija izobraževalnih programov in drugih dejavnosti v izobraževalnem letu 2019/2020 

4. Polletno poročilo za leto 2020 z obrazložitvijo 

5. Letni delovni načrt 2020/2021 

6. Potrditev cenika LUK 2020/2021  

7. Akcijski načrt za razvoj kakovosti LUK za obdobje od september 2020 do avgust 2021 

8. Pravilnik o sestavi, mandatu in nalogah komisije za kakovost  

9. Volitve v svet zavoda – plan opravil 

10. Razno 

 

1 Potrditev dnevnega reda 16. RS sveta JZ LUK 

 

Svet JZ LUK na predlagani dnevni red 16. RS sveta JZ LUK nima pripomb in ga soglasno potrjuje. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

2 Zapisnik 15. RS sveta JZ LUK 

 

Svet JZ LUK se je seznanil z zapisnikom 15. RS sveta JZ LUK in ga soglasno potrjuje.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

3 Realizacija izobraževalnih programov in drugih dejavnosti v izobraževalnem letu 2019/2020. 
 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z  Realizacijo izobraževalnih programov in drugih dejavnosti v 
izobraževalnem letu 2019/2020.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov 
 

 

  



 

 

4 Polletno poročilo za leto 2020 z obrazložitvijo. 
 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z  Polletnim poročilom za leto 2020 z obrazložitvijo. 
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 
5 Letni delovni načrt 2020/2021. 
 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z  Letnim delovnim načrtom 2020/2021 in ga z izpostavljenimi 
popravki soglasno potrjuje.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 

6 Obravnava in potrditev cenika LUK 2020/2021. 
 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z cenikom LUK 2020/2021 in ga soglasno potrjuje.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 

7 Akcijski načrt za razvoj kakovosti LUK za obdobje od september 2020 do avgust 2021. 
 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z Akcijskim načrtom za razvoj kakovosti LUK za obdobje od 
september 2020 do avgust 2021 in ga (soglasno) potrjuje.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 

8 Pravilnik o sestavi, mandatu in nalogah komisije za kakovost. 
 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z Pravilnikom o sestavi, mandatu in nalogah komisije za 
kakovost in ga soglasno potrjuje.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 

9 Volitve v svet zavoda – plan opravil. 
 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z Volitvami v svet zavoda – plan opravil in ga (soglasno) 
potrjuje.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 

 

10 Razno 

 

/ 

 

 

16. RS sveta JZ LUK se je zaključila 19.06 uri. 

 

 

Predsednica sveta zavoda: 

Vlasta Sagadin 

 


