
SVET ZAVODA 
 
Številka: 011-0005/2011 
Datum:   28. 3. 2011  
 
 
 

P R E G L E D 
SKLEPOV 4. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 28. 3. 2011 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta zavoda. Svet zavoda je bil sklepčen.  

 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda 
 
34. SKLEP:  
Svet zavoda je potrdil predlagani dnevni red.  
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 4. redne seje sveta zavoda 
 
35. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 4. redne seje imenoval Mateja Imperla.  

 
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda 

 
36. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 3. redne seje sveta zavoda z dne, 8. 12. 2010.  
 

4. Pregled in realizacija sklepov Sveta zavoda – seznanitev 
 
37. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov sveta zavoda.  
 

5. Predlog finančnega plana KŠTM Sevnica za leto 2011 in varčevalni program za leto 
2011 

 
38. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel finančni plan KŠTM Sevnica za leto 2011.  
 
39. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z varčevalnim programom za leto 2011.  
 

6. Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2010 
 
40. SKLEP: 
Svet zavoda KŠTM Sevnica je na svoji 4. redni seji obravnaval poslovno poročilo KŠTM Sevnica 
za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ter ga sprejel v predlagani obliki.  
 

7. Razno – seznanitve: 
 

 Programsko zasnovo delovanja KŠTM Sevnica v letu 2011 z zunanjimi 
predlogi in planom prireditev;  

 
41. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s programsko zasnovo delovanja KŠTM Sevnica v letu 2011 z 
zunanjimi predlogi in planom prireditev.  
 
 



 Informacija o poteku mandata programskega sveta in imenovanje 
novega programskega sveta zavoda; 

 
42. SKLEP: 
Svet zavoda je predlagal, da direktorica zavoda pripravi predlog kandidatov za imenovanje 
novega programskega sveta zavoda in se imenovanje novega programskega sveta izvede na 
korespondenčni seji sveta zavoda.  
 

 Sklep za ceno reklamne humanitarne objave v Grajskih novicah;  
 
43. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil sklep za ceno reklamne humanitarne objave v Grajskih novicah.  
 

 Sklep za ceno malih oglasov v Grajskih novicah in na oglasnih mestih 
KŠTM Sevnica;  

 
44. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil sklep za ceno malih oglasov v Grajskih novicah in na oglasnih mestih 
KŠTM Sevnica.  
 
 

 Sklep za ceno reklamne objave v info bloku 2011.   
 
45. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil sklep za ceno reklamne objave v info bloku 2011.  
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 


