
SVET ZAVODA 
 
Številka: 011-0005/2011 
Datum:   31. 8. 2011  
 
 
 

P R E G L E D 
SKLEPOV 4. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 31. 8. 2011 

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

 
 

1. Ugotovitev sklep čnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda  
 
48. SKLEP:  
Svet zavoda je potrdil predlagani dnevni red.  
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 5. redne seje sveta  zavoda  
 
49. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 5. redne seje imenoval mag. Aleksandra Mirta.  

 
3. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta zavoda  

 
50. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 4. redne seje sveta zavoda z dne, 28. 3. 2011.  
 

4. Pregled in realizacija sklepov Sveta zavoda – sezna nitev  
 
51. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov sveta zavoda.  
 

5. Polletno poro čilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2011  
 
52. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel polletno poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2011 v predlagani obliki.  
 

6. Razno: 
 

� Sklep o dolo čitvi cene za svetovanje za urejanje krajevnih skupn osti in 
okolice v ob čini Sevnica; 

� Sklep o dolo čitvi cene za izvajanje delavnic za krajevne skupnos ti in 
društva v zvezi z urejanjem okolice; 

� Sklep o dolo čitvi cene DVD-ja za film »Sevnica zakladnica dožive tij«;  
� Cenik 2011 – tržni artikli – turizem – vino;  
� Cenik 2011 – vstopnina zunanji in notranji bazen te r savne Šmarješke 

Toplice; 
� Sklep o dolo čitvi cene objav radijskih oglasov na Bazenu Sevnica ;  
� Sklep o dolo čitvi cene sesanja bazena v Brestanici;  
� Sklep o dolo čitvi cene najema stojnice.   

 
53. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil vse sklepe in cenike predlagane v gradivu.  
 
 

� Sklep o za časnem zadržanju izvrševanja prora čuna Ob čine Sevnica za 
leto 2011; 

 



54. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s sklepom o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Občine 
Sevnica za leto 2011.  
 

� Selitev Mladinskega centra Sevnica;  
 
55. SKLEP: 
Svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se v okviru varčevanja prostori bivše Knjižnice Sevnica 
čim prej prepustijo v upravljanje KŠTM Sevnica za potrebe Mladinskega centra Sevnica in 
drugih dejavnosti zavoda.  
 

� Odpis dolga Rokometnemu klubu Sevnica za uporabo šp ortnih objektov;  
 
56. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z vlogo Rokometnega kluba Sevnica za odpis dolga za uporabo 
športnih objektov in predlaga Občini Sevnica, da pristopi k sistemskemu reševanju vrhunskega 
športa v občini Sevnica.  
 
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 


