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Št:  013-1/2018-11/8 RS 
Kranj, 08. 03. 2019 
 
 
Zadeva: Sprejeti sklepi 
 
 
Zveza: 11. redna seja sveta Javnega zavoda Ljudska univerza Kranj z dne 26. 02. 2019 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 11. RS sveta JZ LUK. 
2. Zapisnik 10. RS sveta JZ LUK. 
3. Letno poročilo za leto 2018. 
4. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po Letnem poročilu Ljudske univerze 

Kranj za leto 2018. 
5. Finančni načrt in plan investicij za leto 2019. 
6. Kadrovski načrt za leti 2019 in 2020. 
7. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2018. 
8. Postopek imenovanja direktorja. 
9. Odločba o letnem dopustu direktorice za leto 2019. 
10. Razno. 

 
 
1 Potrditev dnevnega reda 11. RS sveta JZ LUK 

 

Svet JZ LUK na predlagani dnevni red 11. RS sveta JZ LUK nima pripomb in ga soglasno potrjuje. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 

2 Pregled in potrditev zapisnika 10. RS sveta JZ LUK 

 

Svet JZ LUK se je seznanil z zapisnikom 10. RS sveta JZ LUK in ga soglasno potrjuje.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 4 od 4 glasov. 

 

3 Letno poročilo za leto 2018 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2018 in ga potrjuje. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 

Svet JZ LUK priporoča racionalno trošenje sredstev in mesečno spremljanje aktivnosti in financ na lokaciji 

Medgeneracijski center Kranj. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 



 

 

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

leto 2018 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s Predlogom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po Letnem 

poročilu Ljudske univerze Kranj za leto 2018 in ga soglasno potrjuje.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 

5 Finančni načrt in plan investicij za leto 2019 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s Finančnim načrtom za leto 2019 in Planom investicij za leto 2019 in ju 

potrjuje. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 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 5 od 5 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 Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2018 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s podlagami za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja in 

ugotovil 95 % doseganje vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 

9 Postopek imenovanja direktorja javnega zavoda LUK 
 

Svet javnega zavoda LUK soglaša, da se razpiše prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda LUK.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s predlogom rokovnika o izvedbi postopka imenovanja direktorja 

javnega zavoda LUK, ki ga je pripravila in na seji razdelila predsednica sveta. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 

Svet javnega zavoda LUK je predlagal objavo razpisa za mesto direktorja javnega zavoda LUK v časopisih Delo 

in Gorenjski glas ter na spletni strani javnega zavoda LUK. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 



 

 

Svet javnega zavoda LUK je izmed članov sveta imenoval komisijo za izvedbo predhodnega postopka za razpis 

za delovno mesto direktorja javnega zavoda LUK v sestavi: Vlasta Sagadin, predsednica komisije, Renata 

Dobnikar, članica, in Ida Grobin, članica. 

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 

Svet javnega zavoda LUK poziva komisijo za izvedbo predhodnega postopka za razpis za delovno mesto 

direktorja, da o poteku razpisa obvešča svet javnega zavoda LUK.  

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 

 

10 Odločba o letnem dopustu direktorice za leto 2019 
 
Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z odločbo o letnem dopustu direktorice za leto 2019 v višini 26 dni in jo 
potrjuje. 
Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov. 
 

11 Razno 
 
/ 

 

 

10. RS JZ LUK se je zaključila 18.40 uri. 

 

Predsednica sveta zavoda: 

Vlasta Sagadin 

 


