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P R E G L E D 
SKLEPOV 33. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 18. 02. 2010 

 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda 
 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta zavoda. Svet zavoda je bil sklepčen. 
 
339. SKLEP: 
Svet zavoda je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se dnevni red razširi z novo 4. točko 
dnevnega reda Prenehanje mandata Sveta KŠTM Sevnica – pravno vprašanje, ostale točke 
dnevnega reda se preštevilčijo. 
 

2. Predlog za overitelja zapisnika 33. redne seje sveta zavoda 
 
340. SKLEP: 
Svet zavoda je za overitelja zapisnika 33. redne seje imenoval Joška Kovača.  

 

3. Pregled in potrditev zapisnika 32. redne seje sveta zavoda 
 
341. SKLEP: 
Svet zavoda je potrdil zapisnik 32. redne seje sveta zavoda, ki je bila 12. 01. 2010.  
 

4. Prenehanje mandata Sveta KŠTM Sevnica – pravno vprašanje 
 
342. SKLEP: 
Spremeni se četrti odstavek 28. člena Statuta tako, da glasi: »Člane sveta zavoda se voli vsake 
štiri leta. Mandat članov sveta zavoda se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov 
sveta zavoda, traja pa do prve seje novo izvoljenega sveta zavoda.« 
 
343. SKLEP: 
Svet zavoda poziva ustanovitelja, da v skladu s Statutom Občine Sevnica in v skladu z 29. 
členom Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica skliče izredno sejo Občinskega sveta 
občine Sevnica do 9. marca 2010, na kateri se potrdijo predlagane spremembe statuta zavoda, 
s čimer se zagotovi zakonito delovanje javnega zavoda v primeru, da novo izvoljeni svet zavoda 
ni potrjen pred potekom mandata sedanjega sveta zavoda.  
 

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

6. Predlog Programske zasnove delovanja KŠTM Sevnica v letu 2010  
 
345. SKLEP: 



Svet zavoda je s pripombami in predlogi ter mnenjem Programskega sveta sprejel Programske 
zasnove delovanja KŠTM Sevnica v letu 2010.  
 
346. SKLEP: 
Pri uresničevanju programa je uprava dolžna upoštevati sprejeti finančni načrt, tekoče spremljati 
porabo ter skrbeti za racionalno, smotrno in gospodarno porabo sredstev v okviru sprejetega 
programa.  
 

7. Seznanitev z izvolitvijo predsednice Mladinskega sveta občine Sevnica  
 
347. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z izvolitvijo predsednice Mladinskega sveta občine Sevnica.  
 

8. Imenovanje novega predstavnika Mladinskega sveta občine Sevnica v Uredniški 
odbor Grajskih novic  

 
348. UGOTOVITVENI SKLEP: 
Svet zavoda je imenoval novega predstavnika Mladinskega sveta občine Sevnica v Uredniški 
odbor Grajskih novic.  
 

9. Seznanitev z rezultati prijav na razpis za javna dela  
 
349. SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil s potekom angažiranja dela preko javnega razpisa za javna dela.  
 

10. Seznanitev z objavo prostega delovnega mesta – referent za šport  
 
350. UGOTOVITVENI SKLEP: 
Svet zavoda se je seznanil z aktivnostmi uprave pri objavi prostega delovnega mesta – referent 
za šport (pri tem pa je ločeno mnenje – nestrinjanje podal član sveta Joško Kovač) obenem pa 
je bil Svet zavoda opozorjen s strani ustanovitelja na racionalizacijo poslovanja v letu 2010 
zaradi splošne težke finančne situacije. Odgovornost za nadaljnje postopke je na upravi zavoda.  
 

11. Določitev letnega dopusta za direktorico za leto 2010  
 
351. UGOTOVITVENI SKLEP: 
Svet zavoda je določil letni dopust za direktorico za leto 2010.  
 

12. Razno:  
 
Predsednik Sveta zavoda napove korespondenčno sejo glede potrditve sprememb Statuta 
zavoda, in sicer 8. marca 2010.  
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Marjeta Lamovšek 
 
 


