
SVET ZAVODA 
 
Številka: 011-0002/2007 
Datum:   16. 11. 2009  
 
 
 

P R E G L E D 
SKLEPOV 30. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 16. 11. 2009 

 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda 
 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta zavoda. Svet zavoda je bil sklepčen. 
 
301. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel predlagani dnevni red.  
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 30. redne seje sveta zavoda 
 
302. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 30. redne seje imenoval Marka Lisca.  

 

3. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje sveta zavoda 
 
303. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 29. redne seje sveta zavoda, ki je bila 31. 08. 2009, s tem da se 
izvede redakcijski popravek v zapisniku na strani 6, kjer se v zadnjem odstavku beseda 
»bazena« nadomesti z besedo »fitnesa«.  
 

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

5. Predlog terminskega plana sprejemanja Finančnega plana KŠTM Sevnica za leto 
2010  

 
305. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel in potrdil predlog terminskega plana sprejemanja finančnega plana KŠTM 
Sevnica za leto 2010.  
 

6. Predlog Finančnega plana KŠTM Sevnica za leto 2010  
 
306. SKLEP: 
Svet zavoda predlaga, da gre predlog Finančnega plana KŠTM Sevnica za leto 2010 v nadaljnje 
postopke z vsemi pobudami in predlogi, dani na sami seji sveta zavoda ter so sestavni del 
zapisnika seje.  
 
307. SKLEP: 
Svet zavoda predlaga upravi, da za 1. obravnavo plana pripravi samo spremembe, za drugo 
obravnavo pa čistopis predloga plana.  



 
7. Imenovanje odgovornega in glavnega urednika Grajskih novic  

 
308. SKLEP: 
Svet zavoda je za odgovorno urednico Grajskih novic imenoval Mojco Pernovšek.  
 
309. SKLEP: 
Svet zavoda je razrešil glavnega urednika Grajskih novic, Mateja Imperla, in za glavno urednico 
imenoval Marjeto Lamovšek. 
 
310. SKLEP: 
Svet zavoda je za tehničnega urednika Grajskih novic imenoval Iztoka Felicijana. 
 
311. SKLEP: 
Svet zavoda KŠTM Sevnica zaskrbljeno spremlja delovanje oziroma nedelovanje Mladinskega 
sveta občine Sevnica. Ker je MSOS tudi proračunski porabnik in uporabnik prostorov KŠTM v 
upravljanju Sevnica, pozivamo Mladinski svet občine Sevnica in Občino Sevnica k skupnemu 
sestanku, kjer se dogovori prihodnje normalno delovanje in financiranje dejavnosti. 
 

8. Seznanitev s prenehanjem delovnega razmerja – področnega referenta – 
finančnika  

 
312. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s predlogom uprave, da se na delovno mesto področnega referenta 
– finančnika zaposli Stanislava Stibrič iz Spodnjega starega grada, Krško, za nedoločen čas s 4 
mesečnim poskusnim delom.  
 
313. SKLEP: 
Svet zavoda nalaga upravi, da na januarski seji sveta zavoda poroča o uvajanju nove 
računovodkinje v delovno mesto in o oceni njenega poskusnega dela.  
 

9. Soglasje k cenikom za posamezne objekte v upravljanju – sprememba neprofitna 
uporaba objektov  

 
314. SKLEP: 
Svet zavoda je dal soglasje k cenikom za posamezne objekte v upravljanju – sprememba 
neprofitna uporaba objektov in pozdravlja korak Občine Sevnica, saj bo tako neprofitna uporaba 
objektov v upravljanju zavoda za uporabnike bolj ugodna.  
 
315. SKLEP: 
Svet zavoda daje možnost direktorici, da za pokrivanje izpada prihodka od uporabe prostorov v 
športnem domu prerazporedi sredstva iz postavke plače na postavko prihodki od uporabe 
prostorov v športnem domu. Pred izvedbo tega pa se direktorica skuša z uporabniki dogovoriti 
za plačilo nastalih stroškov uporabe objekta, kar se bo upoštevalo pri naslednjih uporabah 
objekta.  
 

10. Soglasje k Sklepu za ceno reklamne objave v Katalogu turistične ponudbe 2010 
(TA Doživljaj)  

 
316. SKLEP: 
Svet zavoda je dal soglasje k Sklepu za ceno reklamne objave v Katalogu turistične ponudbe 
2010 (TA Doživljaj).  
 



11. Soglasje k Sklepu o določitvi cene knjige Ukročena lepotica Sava in njene zgodbe 
in k Sklepu o določitvi cene knjige Ukročena lepotica Sava in njene zgodbe ob 
uradni predstavitvi knjige 

 
317. SKLEP: 
Svet zavoda je dal soglasje k Sklepu o določitvi cene knjige Ukročena lepotica Sava in njene 
zgodbe in k Sklepu o določitvi cene knjige Ukročena lepotica Sava in njene zgodbe ob uradni 
predstavitvi knjige.  
 

12. Razno:  
 

 Sejem Turizem in prosti čas (TIP); 
 
318. SKLEP: 
Svet zavoda podpira udeležbo zavoda na sejmu Turizem in prosti čas (TIP).  
 

 Seznanitev z informacijo s strani bivše v. d. direktorice. 
 
319. UGOTOVITVENI SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z informacijo bivše vršilke dolžnosti direktorice.  
 
 
 
Predsednik Sveta zavoda napove, da bo prihodnja seja sveta zavoda 09. decembra 2009 ob 
17.30 uri skupaj s srečanjem s sevniškimi društvi.  
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 
 
 
 
 
 
 


