
 

 

 
 
Svet zavoda 

 
 
Št:  013-1/2018-10/11 RS 
Kranj, 20. 11. 2018    
 
 
Zadeva: Sprejeti sklepi 
 
 
Zveza: 10. redna seja sveta Javnega zavoda Ljudska univerza Kranj z dne 13. 11. 2018 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 10. RS sveta JZ LUK 
2. Zapisnik 9. RS sveta JZ LUK 
3. 66. člen Poslovnika o delu sveta JZ LUK  
4. Razpis volitev predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih 
5. Rebalans Finančnega načrta za leto 2018 
6. Kadrovski načrt za leto 2019 in leto 2020  
7. Povečan obseg dela direktorice Ljudske univerze Kranj v letu 2019  
8. Poziv Mestne občine Kranj v zvezi z izplačevanjem sejnin  
9. Komisija za varstvo pravic udeležencev  
10. Predlog Finančnega načrta za leto 2019 (za arhiv članov sveta) 
11. Razno  

 
 
1 Potrditev dnevnega reda 10. RS sveta JZ LUK 

 

Svet JZ LUK predlagani dnevni red 10. RS sveta JZ LUK potrjuje s predlagano spremembo 3. točke dnevnega 

reda, ki glasi: Poslovnik o delu sveta JZ LUK. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

2 Pregled in potrditev zapisnika 9. RS sveta JZ LUK 

 

Svet JZ LUK se je seznanil z zapisnikom 9. RS sveta JZ LUK in ga z poimensko dopolnitvijo tretje članice volilne 

komisije potrjuje.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 3 od 3 glasov. 

 

3 66. člen Poslovnika o delu sveta JZ LUK 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s pojasnilom k predlogu   spremembe določila 66. 
člena Poslovnika o delu sveta JZ LUK. 
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 
Svet JZ LUK sprejme Poslovnik o delu sveta JZ LUK z upoštevanjem pripomb iz razprave.  
Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 
 



 

 

 

4 Razpis volitev predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih 

 

Svet JZ LUK razpisuje volitve za predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih za obdobje od 1. 1. 2019 do 

23. 2. 2019, ki se izvedejo med 26. 11. in 7. 12. 2018 v času uradnih ur LUK. Voli se en član sveta – predstavnik 

udeležencev izobraževanja odraslih. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

5 Rebalans Finančnega načrta za leto 2018 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z rebalansom Finančnega načrta za leto 2018 in ga potrjuje.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

6 Kadrovski načrt za leto 2019 in leto 2020 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s Kadrovskim načrtom za leto 2019 in leto 2020 in ga potrjuje.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

7 Povečan obseg dela direktorice Ljudske univerze Kranj v letu 2019 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s povečanim obsegom dela direktorice Ljudske univerze Kranj v letu 

2019. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

Svet javnega zavoda LUK potrjuje direktorici Ljudske univerze Kranj izplačilo povečanega obsega dela v višini 

10% v letu 2019. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 3 od 4 glasov. 

 

8 Poziv Mestne občine Kranj v zvezi z izplačevanjem sejnin 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z stališčem Mestne občine Kranj glede izplačevanja sejnin. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

Svet javnega zavoda LUK potrjuje odpravo izplačevanja sejnin v javnem zavodu LUK do nadaljnjega. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

9 Komisija za varstvo pravic udeležencev 
 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s predlogom članstva za komisijo za varstvo pravic udeležencev in ga z 

upoštevanimi spremembami potrjuje.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

10 Predlog Finančnega načrta za leto 2019 (za arhiv članov sveta) 
 

Svet javnega zavoda LUK je prejel  predlog Finančnega načrta za leto 2019.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

  



 

 

 

 

11 Razno 
 
Svet javnega zavoda LUK je do naslednje seje sveta direktorico zadolžil, da preveri, če je vsebina iz Pravil LUK 

zajeta v odloku ali poslovniku.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

 

10. RS JZ LUK se je zaključila 18.00 uri. 

 

Predsednica sveta zavoda: 

Vlasta Sagadin 

 


