
SVET ZAVODA 
 
Številka: 011-0002/2007 
Datum:   23. 12. 2009  
 
 
 

P R E G L E D 
SKLEPOV 31. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 23. 12. 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. 
 
320. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel predlagani dnevni red.  
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 31. redne seje sveta zavoda 
 
321. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 31. redne seje imenoval Mateja Imperla.  

 

3. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje sveta zavoda 
 
322. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 30. redne seje sveta zavoda, ki je bila 16. 11. 2009.  
 

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

5. Predlog Programske zasnove Grajskih novic  
 
324. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel in potrdil Programsko zasnovo Grajskih novic in s tem tudi spremembo 
formata Grajskih novic.  
 
325. SKLEP: 
Zaradi ažurnosti in aktualnosti objavljenih vsebin svet zavoda nalaga upravi, da poskrbi za 
skrajšanje časa od oddaje člankov pa do izdaje Grajskih novic.  
 

6. Seznanitev z Javnim pozivom za oddajo predlogov projektov in aktivnosti za 
program delovanja KŠTM Sevnica v letu 2010  

 
326. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z Javnim pozivom za oddajo predlogov projektov in aktivnosti za 
program delovanja KŠTM Sevnica v letu 2010.  
 



7. Seznanitev s prijavami na Javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje »Javni razpis za 
izbor programov javnih del v RS za leto 2010«  

 
327. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s predlogi prijav na Javni razpis za izbor programov javnih del v RS 
za leto 2010 in podpira aktivnosti uprave v tej smeri.  
 

8. Razno:  
 
328. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z zapletom pri vstopu v dvorano športnega doma dne, 08. 12. 2009 
(Nogometni klub Sevnica), in dne, 16. 12. 2009 (Košarkaški klub Tržišče).  
Svet zavoda podpira aktivnosti uprave in skrbnice športnega doma, da se spoštuje hišni red, ki 
je enak za vse uporabnike objektov v upravljanju KŠTM Sevnica v skladu s pogodbo.  
Svet zavoda predlaga upravi, če prihaja do incidentov, ki pomenijo kršitev pogodbe, da se 
pogodbenika na to opozori in eventualno tudi pogodba prekine.  
 
329. SKLEP: 
Za športni dom in športno dvorano se nastavi dnevnik uporabe teh dveh objektov, v katerem se 
dnevno evidentira stanje, izredne dogodke, posebnosti in ukrepe z datumom, uro in akterji teh 
dogodkov.  
 
330. SKLEP: 
Svet zavoda daje pobudo Občini Sevnica, da bi vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina 
Sevnica, posredovali podatke o delovnih mestih, izobrazbi, plačilnem razredu ter neto plači brez 
delovne dobe in dodatkov ter da se ti podatki objavijo.  
 
 
 
 
Predsednik Sveta zavoda napove, da bo prihodnja seja sveta zavoda 12. januarja 2010.  
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 
 
 
 
 
 
 


