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P R E G L E D 
SKLEPOV 34. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 23. 03. 2010 

 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda 
 

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

Svet zavoda je sprejel predlagani dnevni red, s tem da sta bili na mizo dani dodatni gradivi pod 
točko razno, in sicer Napredovanje javnih uslužbencev in Izplačilo nagrade za uspešnost 
poslovanja direktorjev javnih podjetij za leto 2009. 
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 34. redne seje sveta zavoda 
 
353. SKLEP: 

Svet zavoda je za overitelja zapisnika 34. redne seje imenoval Matejo Traven.  

 
3. Pregled in potrditev zapisnika 33. redne seje sveta zavoda 

 
354. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 33. redne seje sveta zavoda, ki je bila 18. 02. 2010.  
 

4. Pregled in potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje sveta zavoda 
 
355. SKLEP: 

Svet zavoda je potrdil zapisnik 5. korespondenčne seje sveta zavoda, ki je bila 09. 03. 2010.  
 

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

6. Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2009  

 
357. SKLEP: 

Svet zavoda se je seznanil z računovodskim in poslovnim poročilom za leto 2009 in jih sprejel 
ter s tem sprejel in potrdil Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2009.   
 

7. Seznanitev z zunanjimi predlogi za Programsko zasnovo delovanja KŠTM Sevnica 
v letu 2010  

 
359. SKLEP: 

Svet zavoda se je seznanil z zunanjimi predlogi za Programsko zasnovo delovanja KŠTM 
Sevnica v letu 2010.  
 

8. Seznanitev z analizo ankete o zadovoljstvu sodelovanja društev z zavodom KŠTM 
Sevnica  

 
360. SKLEP: 

Svet zavoda se je seznanil z analizo ankete o zadovoljstvu sodelovanja društev z zavodom 
KŠTM Sevnica.  



 
9. Seznanitev s projektom Smučišče Lisca  

 
361. SKLEP: 

Svet zavoda je zavzel stališče, da naj uprava zavoda nadaljuje z aktivnostmi oživitve Lisce, 
vendar je potrebno pri tem urediti odnose s Planinskim društvom Lisca Sevnica glede 
Tončkovega doma in ostalih nepremičnin ter pripraviti program celoletnih aktivnosti na Lisci z 
vsemi zainteresiranimi in aktivnimi partnerji.  
 

10. Razno  
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Marjeta Lamovšek 


