
SVET ZAVODA 
 
Številka: 011-0003/2014 
Datum:   27. 8. 2014  
 
 
 

 
P R E G L E D 

SKLEPOV 3. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE 27. 8. 2014 
 
 

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

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

 
2. Predlog za overitelja zapisnika 3. redne seje sveta zavoda 

 
15. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 3. redne seje imenoval Alenko Kozorog.  

 
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje sveta zavoda 

 
16. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 1. konstitutivne seje sveta zavoda z dne 15. 4. 2014.  
 

4. Pregled in potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje sveta zavoda 
 
17. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 1. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 12. 5. 2014.  
 

5. Pregled in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje sveta zavoda 
 
18. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 2. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 13. 5. 2014.  
 

6. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta zavoda 
 
19. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 2. redne seje sveta zavoda z dne 2. 6. 2014.  
 

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

8. Polletno poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2014 in predlog Rebalansa A 
finančnega načrta za leto 2014  

 
21. SKLEP:  
Svet zavoda je sprejel Polletno poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2014 v predlagani obliki.  
 
22. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel Rebalans A finančnega načrta za leto 2014 v predlagani obliki. 



 
9. Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, 

turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, ki je bil sprejet zaradi sprememb 
 
23. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, 
šport, turizem in mladinske dejavnosti.  
 

10. Imenovanje direktorja javnega zavoda – seznanitev  
 
24. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z izbiro in imenovanjem Mojce Pernovšek za direktorico javnega 
zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.  
 

11. Pravilnik o prepovedi in nadzoru dela pod vplivom alkohola, drog in drugih 
substanc na delovnem mestu za KŠTM Sevnica  

 
25. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel Pravilnik o prepovedi in nadzoru dela pod vplivom alkohola, drog in 
drugih substanc na delovnem mestu za KŠTM Sevnica v predlagani obliki.  
 

12. Pravilnik o prepovedi diskriminacije, nadlegovanja, nasilja, trpinčenja, konkurence 
in izrabe bolniškega staleža ter obveznost varovanja poslovne skrivnosti, 
zagotavljanja varnih delovnih razmer in varovanja delavčeve osebnosti na 
delovnem mestu 

 
26. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel Pravilnik o prepovedi diskriminacije, nadlegovanja, nasilja, trpinčenja, 
konkurence in izrabe bolniškega staleža ter obveznost varovanja poslovne skrivnosti, 
zagotavljanja varnih delovnih razmer in varovanja delavčeve osebnosti na delovnem mestu v 
predlagani obliki.  
 

13. Imenovanje novih članov v Uredniški odbor Grajskih novic 
 
27. SKLEP: 
Svet zavod je razrešil člana Alojza Povšiča, bivšega predsednika Športne zveze Sevnica, in 
imenoval novega člana uredniškega odbora Grajskih novic Tomaža Blatnika, sedanjega 
predsednika Športne zveze Sevnica.  
 
28. SKLEP: 
Svet zavoda je razrešil članico Mojco Metelko, predsednico Mladinskega sveta občine Sevnica, 
in imenoval novo članico uredniškega odbora Grajskih novic Natašo Rupnik, kot predstavnico 
Mladinskega sveta občine Sevnica.  
 
29. SKLEP: 
Svet zavoda je razrešil člana Zvoneta Košmerla, predstavnika Občine Sevnica, in imenoval novo 
članico uredniškega odbora Grajskih novic Tanjo Žibert, kot predstavnico ustanoviteljice.  
 

14. Predlog sprememb Programske zasnove Grajskih novic 
 
30. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel spremembe Programske zasnove Grajskih novic v predlagani obliki.  
 
 
 
 
 
 



15. Usposabljanje članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki 
Sloveniji  

 
31. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s Pravilnikom o usposabljanju članov sveta zavoda javnih zavodov 
na področju kulture v Republiki Sloveniji ter o dolžnostih udeležbe članov sveta zavoda na 
usposabljanjih, ki jih organizira Ministrstvo za kulturo.  
 

16. Otroški in odrasli abonma v občini Sevnica  
 
32. SKLEP: 
Svet zavoda KŠTM Sevnica se je seznanil s trenutno organizacijsko in finančno situacijo 
organiziranja otroške in odraslega gledališkega abonmaja in daje soglasje predlogu uprave 
KŠTM Sevnica, da v okvir svojega rednega programskega delovanja na področju kulture v celoti 
vključi organizacijo in izvedbo otroškega in odraslega gledališkega abonmaja v Kulturni dvorani 
Sevnica v programskem obdobju 2014/2015 in tudi v prihodnjih letih.  
 

17. Razno  
 

 Sklep o določitvi cene vstopnine za 4. Festival modre frankinje Sevnica 
2014;  

 Sklep o določitvi cene za prodajo izdelkov.  
 
33. SKLEP: 
Svet zavoda je dal soglasje k sklepoma o določitvi cen.  
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 


