
SVET ZAVODA 
 
Številka: 011-0006/2010 
Datum:   18. 08. 2010  
 

P R E G L E D 
SKLEPOV 2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 18. 08. 2010 

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

 
1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda 

 
5. SKLEP:  
Svet zavoda je potrdil predlagani dnevni red.  
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 2. redne seje sveta zavoda 
 
6. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 2. redne seje imenoval Joška Kovača.  

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

 
7. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 1. konstitutivne seje sveta zavoda z dne, 16. 04. 2010.  
 

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

5. Polletno poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2010 in predlog rebalansa A 
finančnega plana za leto 2010 

 
9. SKLEP: 
Svet zavoda je obravnaval poslovno poročilo KŠTM Sevnica za obdobje od 1. 1. 2010 do 
30.6.2010 in ga sprejel v predlagani obliki.  
 
10. SKLEP: 
Svet zavoda je obravnaval predlog rebalansa A finančnega plana za leto 2010 in ga sprejel.   
 
11. SKLEP: 
Svet zavoda nalaga upravi zavoda, da po dogovoru z ustanoviteljem pristopi k rezreševanju 
odprtih vprašanj v zvezi z Grajsko kavarno in Rokometnim klubom Sevnica.  
 

6. Predlog dopolnitve oziroma spremembe Pravilnika o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi zavoda 

 
12. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel dopolnitve oziroma spremembe Pravilnika o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi zavoda.  
 

7. Razno – seznanitve: 
 

 Imenovanje novega predstavnika Športne zveze Sevnica v uredniški 
odbor Grajskih novic;  

 
13. SKLEP: 
Svet zavoda je v uredniški odbor Grajskih novic imenoval Alojzija Povšiča, predsednika Športne 
zveze Sevnica.  



 
 Zamenjava predstavnika zaposlenega v uredniškem odboru Grajskih 

novic, in sicer s področja turizma s področjem športa;  
 
14. SKLEP: 
Svet zavoda je kot člana uredniškega odbora Grajskih novic razrešil Zdravka Remarja in za 
novo članico imenoval Mojco Švigelj.  
 

 Sklep o določitvi cen za koncerte in nastope v sklopu Sevniškega 
grajskega poletja 2010;  

 
15. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil sklep o določitvi cen za koncerte in nastope v sklopu Sevniškega 
grajskega poletja 2010.  
 

 Sklep o določitvi cene za prodajo čokoladic v fitnesu;  
 
16. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil sklep o določitvi cene energijske ploščice.  
 

 Sklep o določitvi cen vstopnic za Bazen Sevnica za sezono v letu 2010;  
 Sklep o 50 % znižanju cen sezonskih kart za bazen Sevnica;  

 
17. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil sklep o določitvi cen vstopnic za Bazen Sevnica za sezono v letu 2010 in 
sklep o 50 % znižanju cen sezonskih kart za bazen Sevnica.  
 

 Informacija o plačah zaposlenih v javnih zavodih;  
 
18. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z informacijo o plačah zaposlenih v javnih zavodih.  
 

 Osnutek poročila o nadzoru porabe načrtovanih sredstev zavoda za 
obdobje od 01. 06. 2006 do 31. 12. 2008;  

 
19. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z osnutkom in z dokončnostjo poročila o nadzoru porabe načrtovanih 
sredstev zavoda za obdobje od 01. 06. 2006 do 31. 12. 2008.  
 

 Seznanitev z razpisom prostega delovnega mesta – referent za šport;  
 
20. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z razpisom prostega delovnega mesta – referent za šport.  
 

 Javni poziv za najem Športne dvorane Sevnica;  
 
21. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z javnim pozivom za najem Športne dvorane Sevnica.  
 

 Javni poziv za najem Športnega doma Sevnica. 
 
22. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z javnim pozivom za najem Športnega doma Sevnica.  
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 


