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P R E G L E D 
SKLEPOV 8. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 20. 3. 2012 

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

 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda 
 
79. SKLEP:  
Svet zavoda je zadolžil upravo zavoda, da prouči predpise in vse člane sveta zavoda obvesti o 
prisotnostih na sejah sveta zavoda.  

80. SKLEP 
Svet zavoda je potrdil predlagani dnevni red.  
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 9. redne seje sveta zavoda 
 
81. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 9. redne seje imenoval Mira Junteza.  

 
3. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta zavoda 

 
82. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 8. redne seje sveta zavoda z dne 22. 2. 2012.  
 

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

5. Seznanitev z imenovanjem predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet 
zavoda  

 
84. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z imenovanjem predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet 
zavoda.  
 

6. Izvolitev novega predsednika sveta zavoda  
 
85. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil predlog, da se tajno izvoli predsednika sveta zavoda.  
 
86. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil predlog, da se javno izvoli podpredsednika sveta zavoda.  
 
87. SKLEP: 
Svet zavoda je za predsednika sveta zavoda imenoval mag. Aleksandra Mirta za 
podpredsednika sveta zavoda pa Stanka Lazarja.  
 
 
 
 



7. Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2011 
 
88. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel in potrdil poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2011 v predlagani vsebini.  
 

8. Določitev rednega letnega dopusta za direktorico za leto 2012 
 
89. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil redni letni dopust za direktorico za leto 2012.  
 

9. Soglasje k oceni delovne uspešnosti direktorice za leto 2010 in 2011 
 
90. SKLEP: 
Svet zavoda ugotavlja, da je direktorica Mojca Pernovšek na podlagi Pravilnika o merilih za 
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture, Pravilnika o ugotavljanju delovne 
uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti in Pravilnika o merilih za 
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za 
gospodarstvo dosegla delovno uspešnost za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v višini 93 
odstotnih točk in za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v višini 88 odstotnih točk. V skladu z 
Zakonom o interventnih ukrepih ji ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.  
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 


