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P R E G L E D 
SKLEPOV 25. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 06. 05. 2009 

 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda 
 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta zavoda. Svet zavoda je bil sklepčen. 
 
262. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se dnevni red razširi:  

• z novo 5. točko dnevnega reda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
zavoda KŠTM Sevnica;  

• z novo 6. točko dnevnega reda Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica; 

• sedanja 5. in 6. točka dnevnega reda se združita v 7. točko dnevnega reda Predlog 
finančnega načrta za leto 2009 – prva obravnava ter Predlog kalkulacije cen za 
posamezne objekte v upravljanju;  

naslednje točke pa se preštevilčijo.  
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 25. redne seje sveta zavoda 
 
263. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 25. redne seje imenoval Dejana Kmetiča.  

 

3. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje sveta zavoda 
 
264. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 24. redne seje sveta zavoda, ki je bila 15. 04. 2009.  
 

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

5. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi zavoda KŠTM Sevnica 
 
266. SKLEP: 
Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinsko 
dejavnost Sevnica svet zavoda predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti.  
 
267. SKLEP: 
Svet zavoda predlaga Občini Sevnica, da uvrsti predlog sprememb in dopolnitev odloka na prvo 
naslednjo sejo Občinskega sveta (20. maja 2009).  

 



6. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica 

 
268. SKLEP: 
Na podlagi 29. člena Statuta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica 
svet zavoda predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti zavoda.  
 

7. Predlog finančnega načrta za leto 2009 – prva obravnava ter predlog kalkulacije 
cen za posamezne objekte v upravljanju 

 
269. SKLEP: 
Svet zavoda KŠTM se je seznanil s kalkulacijami cen posameznih objektov v upravljanju KŠTM. 
Svet zavoda KŠTM sprejema argumente uprave za oblikovanje neprofitnih najemnin, ki izhajajo 
iz višine fiksnih obratovalnih stroškov objektov.  
Do naslednje seje naj uprava KŠTM pripravi cenike po objektih, ki upoštevajo sledeča izhodišča: 

� Humanitarni najem - brezplačno (najemnik je humanitarna organizacija ali pa je 
predstava oziroma koncert organiziran v humanitarne namene); 

� Občina Sevnica – brezplačno (lastnica objektov) 
� Neprofitni najem – kalkulacija fiksnih stroškov (društva in klubi, ki imajo registrirano 

dejavnost v Občini Sevnica) 
� Profitni najem – kalkulacija fiksnih stroškov in pribitek (ostale prireditve). 

 
270. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z usmeritvami župana na sestanku z dne, 23. 04. 2009, in skladno z 
njimi predlaga Občini Sevnica, da v rebalansu proračuna za leto 2009 spremeni ključ 
financiranja KŠTM Sevnica za leto 2009 po dejavnostih, in sicer:  

• 185.661,00 EUR za kulturno dejavnost (vključno s sredstvi za protokol v višini 15.050,00 
EUR in elektronske table v višini 7.000,00 EUR); 

• 174.674,00 EUR za športno dejavnost; 
• 68.132,00 EUR za turistično dejavnost ter  
• 69.671,00 EUR za mladinsko dejavnost.  

Tako bodo po rebalansu proračuna znašala sredstva za dejavnost enako kot do sedaj, torej 
498.138,00 EUR, spremenil se bo le ključ po dejavnostih.  
Sredstva za plače po posameznih dejavnostih se bodo v rebalansu proračuna povečala za 
19.557,00 EUR in bodo znašala po 65.694,00 EUR za dejavnost (skupaj za plače torej 
262.776,00 EUR). Skupaj bo občinski proračun z rebalansom v letu 2009 namenil za KŠTM 
760.914 EUR.  
 
271. SKLEP: 
Svet zavoda nalaga upravi, da redno spremlja prihodke in odhodke po virih in ustanovitelju 
izstavlja mesečne zahtevke: za plače skladno z obračunom ter za dejavnost glede na 
likvidnostne potrebe oziroma zmožnosti. 
 
272. SKLEP: 
Svet zavoda potrjuje finančni načrt KŠTM Sevnica za leto 2009, ki vsebuje vse usmeritve 
prejšnjih sej Sveta zavoda, Občinskega sveta in župana.  
 

8. Informacija o stanju urejanja lastništva zemljišča na Ajdovskem gradcu 
 
273. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z informacijo o stanju urejanja lastništva zemljišča na Ajdovskem 
gradcu. 
 



9. Razno  
 
274. SKLEP: 
V mesecu juniju se organizira okrogla miza s članicami zvez društev s področja športa, kulture, 
turizma in mladinskih dejavnosti v občini Sevnica, kjer se jim predstavi delovanje javnega 
zavoda KŠTM Sevnica v letu 2009.  
 
275. SKLEP: 
Zaradi izvajanja programa dejavnosti na sevniškem gradu (veličastne poroke, grajsko poletje), ki 
je okrnjena zaradi gradbenih del na prometnih komunikacijah prosimo Občino Sevnica in Infra 
d.o.o. za informacijo o zaključku gradbenih del in vzpostavitvi normalnega prometnega režima. 
Vaš odgovor pričakujemo do 15. maja 2009.  

 
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 


