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ZAPISNIK

6.

dopisne seje sveta Javnega zavoda Komenski Kras, kije potekala
od srede 21. marca do aetrtka 22. marca do l5.OO ure.

Prisotni:

V aasu dopisne seje so bili dosegljivi naslednji dlani sveta: Marijan Gulie, Jozef Strnad,
Andreja stok, Andrei Malgaj, Boris Lozej, Erik Modic, Helena Kosmina.
Sejo ie sklical Jozef Strnad, predsednik sveta ZKK.

V skladu s 14. alenom Poslovnika sveta Javnega zavoda Komenska Kras lahko alani sveta
svojo odloditev (za ali proti) sporoaijo telefonsko, elektronsko ozaroma na drug primeren
naain, ki omogoaa, da lahko alani Sveta razpravljajo, iziavijo in odloaajo o posamezni zadevi

Glasovanje je potekalo na podlagi preietega iasnega odgovora na glasovnici oziroma
elektronski poSti na predlagan dnevni red. Dopisna seja je bila sklicana ker se je na njen
odloaalo o zadevah glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne ali izredne seje.
Dnevni red:
1. Doloaitev vodje organizaciiske enote
2. Cenik najema in oddaie inventaria
3. Cenik turistianih vodenj po Stanielu za skupine
Toaka l: Doloaitev vodie organizaciiske enote
Na glasovanie ie bil dan

SKLEP St, 1:
Svet zavoda imenuje Toma LoaniSkarja, zaposlenega v Javnem zavodu Komenski Kras
na delovnem mestu Podroana svetovalec l, za vodjo organizacijske enote za turizem.
Sklep ie bil s 4 glasovi ZA, sprejet.
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To€ka 2: Cenik naiema in oddaie inventarja
Na glasovanje ie bil dan

SKLEP 3t.2:
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Spreime se Cenik najema in oddaje inventarja v predlagani oblaki.
Sklep je bil s 4 glasovi ZA, sprejet.

Todka 3: Cenik turistianih vodenj po stanjelu za skupine

L
Na glasovanje je bil dan

sKLEp at.3:
Sprejme se Cenik turistienih vodenj po Stanielu za skupine v predlagani obliki.
sklep je bil s 4 glasovi zA, sprejet.

ZaBitala HelenaKosmina
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