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SVET ZAVODA 
 
Številka: 011-0002/2007 
Datum:   09. 06. 2009  
 
 
 

P R E G L E D 
SKLEPOV 27. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 09. 06. 2009 

 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda 
 
Ob začetku seje so bili prisotni 4 člani sveta zavoda. Svet zavoda ni bil sklepčen. 
 
 
276. PROCEDURALNI SKLEP: 
Zaradi nesklepčnosti Sveta zavoda se obravnavane teme in predlogi sklepov pošljejo članom 
Sveta zavoda v seznanitev in potrditev v korespondenčni seji. *** 
 
277. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se:  

• pri obravnavi 3. točke dnevnega reda pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne 
seje obravnava tudi soglasje k dopolnitvam cenikov, in sicer: Cenik za oglaševanje v 
Grajskih novicah in Cenik oglaševanja v objektih KŠTM Sevnica, ki je bilo dano na mizo.  

 
2. Predlog za overitelja zapisnika 27. redne seje sveta zavoda 

 
278. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 27. redne seje imenoval Bredo Drenek Sotošek.  

 

3. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje sveta zavoda 
 
279. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 25. redne seje sveta zavoda, ki je bila 06. 05. 2009.  
 

4. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje sveta zavoda in soglasje k 
dopolnitvam cenikov: Cenik za oglaševanje v Grajskih novicah in Cenik 
oglaševanja v objektih KŠTM Sevnica 

 
280. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 3. korespondenčne seje sveta zavoda, ki je bila 15. 05. 2009, s 
tem da se soglasje k dopolnitvam cenikov: Cenik za oglaševanje v Grajskih novicah in Cenik 
oglaševanja v objektih KŠTM Sevnica zaradi napak v prikazanih tabelah obravnavajo na 
korespondenčni seji sveta zavoda.  
 

5. Pregled in realizacija sklepov Sveta zavoda - seznanitev 
 
281. UGOTOVITVENI SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s pregledom in realizacijo sklepov Sveta zavoda.  
 
 



***Svet zavoda je bil s pregledom sklepov 27. redne seje seznanjen na 28. redni seji dne, 08. 
07. 2009, in je seznanitev potrdil.  

6. Informacija o poslovanju KŠTM Sevnica v letu 2009 
 
282. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z informacijo o poslovanju KŠTM Sevnica v letu 2009 na podlagi 
gradiva in dodatne obrazložitve, ki jo je vršilka dolžnosti direktorice podala na sami seji sveta 
zavoda.  
 

7. Seznanitev z razpisom za Bazen Sevnica 
 
283. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z razpisom za Bazen Sevnica.  
 

8. Razno  
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 
 
 
 
 
 
 


