
SVET ZAVODA 
 
Številka: 011-0002/2012 
Datum:   22. 2. 2012  
 
 
 

P R E G L E D 
SKLEPOV 8. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 22. 2. 2012 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta zavoda. Svet zavoda je bil sklepčen.  

 
 

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

2. Predlog za overitelja zapisnika 8. redne seje sveta zavoda 
 
71. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 8. redne seje imenoval Mateja Imperla.  

 
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta zavoda 

 
72. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 7. redne seje sveta zavoda z dne 20. 12. 2012.  
 

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

5. Pregled in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje sveta zavoda  
 
74. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 2. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 12. 1. 2012.  
 

6. Predlog Rebalansa finančnega načrta za leto 2012  
 
75. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil Rebalans finančnega načrta za leto 2012 v predlagani vsebini.  
 

7. Razrešitev članice uredniškega odbora Grajskih novic in glavne urednice ter 
imenovanje nove glavne urednice Grajskih novic 

 
76. SKLEP: 
Svet zavoda je razrešil Marjeto Lamovšek kot članico uredniškega odbora in kot glavno urednico 
Grajskih novic ter za novo glavno urednico Grajskih novic imenoval Alenko Kozorog.  
 

8. Razno: 
 

 Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji zavoda;   
 
77. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o notranji reviziji zavoda.  
 
 



 Seznanitev s sklepom o razrešitvi, predstavnika ustanoviteljice Občine 
Sevnica, v Svetu javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica;   

 
78. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s sklepom o razrešitvi, predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica, 
v Svetu javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.  
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 


