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V  A  B  I  L  O 
 
 
Na podlagi 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14), 28. člena Statuta Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (št. 33001-0001/2005, z dne 8. 7. 
2009 in sprememba št. 014-0003/2009, z dne 20. 12. 2011) ter 8. člena Poslovnika Sveta 
zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (št. 007-0001/2006, z dne 
26. 7. 2006 ter sprememba in dopolnitev št. 007-0001/2006, z dne 11. 3. 2009) sklicujem  
 
 

1. redno (konstitutivno) sejo Sveta JZ KŠTM Sevnica, 
 

ki bo v torek, 17. maja 2022, ob 18. uri  
 

v Trškem dvorcu pri Občini Sevnica. 
 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:  
1. Nagovor župana Občine Sevnica 
2. Ugotovitev prisotnosti članov sveta zavoda (sklepčnosti), potrditev mandatov članov sveta 

zavoda in potrditev dnevnega reda 
3. Predlog za overitelja zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta zavoda 
4. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda 
5. Predstavitev delovanja javnega zavoda 
6. Razno. 
 
Vljudno prosim, da se seje zanesljivo udeležite. 
 
                                     

Srečko OCVIRK 
                          župan 

Občine Sevnica 
 
 
 
 
 
VABLJENI: 
➢ člani sveta zavoda:  

- Ana Jelančić, Ribniki 12, 8290 Sevnica, 
- Janez Kukec, Tržišče 12e, 8295 Tržišče, 
- Irena Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica, 
- Miran Grubenšek, Kvedrova cesta 6a, 8290 Sevnica, 
- Nada Novšak, Log 17, 8294 Boštanj, 
- Matjaž Traven, Drožanjska cesta 103, 8290 Sevnica, 
- Jože Novak, Boštanj 58, 8294 Boštanj, 
- Alenka Kozorog, Lukovec 30a, 8294 Boštanj, 
- Estera Savić – Bizjak, Florjanska ulica 120, 8290 Sevnica, 
- Sanja Slemenšek, Cankarjeva ulica 7, 8290 Sevnica, 
- Mojca Švigelj, Planinska cesta 29, 8290 Sevnica. 

➢ Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica. 



  

O b r a z l o ž i t e v 
 
Ad 1 in 2 
Svet zavoda se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov 
zavoda.  
Prvo sejo novoizvoljenega sveta zavoda skliče župan najkasneje 20 dni po izvolitvi članov, 
vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče 
direktor zavoda. 
Prvo sejo sveta zavoda skliče župan in jo vodi do izvolitve predsednika in namestnika 
predsednika sveta zavoda. 
 
Predsedujoči ugotovi navzočnost. Svet zavoda je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji 
navzočih večina vseh članov sveta zavoda, odločitve pa sprejema z večino (opredeljenih) 
glasov navzočih članov  
 
Svet zavoda obravnava posamezne zadeve po vrstnem redu, ki je določen z dnevnim redom.  
O sprejemu dnevnega reda odloča svet zavoda na začetku seje. 
 
Ad 3 
O vsaki seji sveta zavoda se piše zapisnik. Za zapisnik seje sveta zavoda skrbi pooblaščeni 
delavec uprave zavoda.  
Zapisnik mora obsegati glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o 
predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in sklepe, ki so bili sprejeti. Zapisnik 
mora vsebovati tudi izid glasovanja o posameznih zadevah. 
Zapisnik podpišejo predsedujoči, en overitelj in pooblaščeni delavec uprave zavode. Člani 
sveta zavoda med seboj imenujejo overitelja zapisnika. 
 
Ad 4 
Člani sveta zavoda izvolijo predsednika in namestnika predsednika izmed članov sveta 
zavoda. 
Svet zavoda praviloma odloča z javnim glasovanjem. Člani sveta glasujejo javno z 
dvigovanjem rok, razen če se svet javnega zavoda ne odloči, da o posameznem predlogu 
glasujejo tajno.  
Če svet zavoda odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah poslovnika, ki 
veljajo za tajno glasovanje.  
Kandidat je imenovan za predsednika ali namestnika predsednika, če zanj glasuje večina 
opredeljenih navzočih članov sveta zavoda. 
Če nobeden od kandidatov ni imenovan niti pri prvem niti pri drugem glasovanju, se ponovi 

kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur. 

 

TAJNO GLASOVANJE: 

Tajno se glasuje z glasovnicami. 
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska volilna komisija, ki jo na predlog 
predsedujočega imenuje svet zavoda. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim 
glasovanjem opravlja pooblaščeni delavec uprave zavoda. 
Za glasovanje se pripravi toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta zavoda. Glasovnice 
morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja svet zavoda. Volilna komisija vroči glasovnice 
članom sveta zavoda in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, 
ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja. 
 
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev "ZA" in "PROTI". 
"ZA" je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, "PROTI" pa na levi. Glasuje 
se tako, da se obkroži besedo "ZA" ali besedo "PROTI". Glasovnica mora vsebovati navodilo 
za glasovanje. 
 



  

Glasovnica za izvolitev vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več, 
se razvrstijo po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži 
zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi glasovati in 
največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba 
izvoliti. 
 
Ko član sveta zavoda izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico. 
 
Ko je glasovanje končano, volilna komisija ugotovi izid glasovanja. 
 
Glasovnica, ki je izpolnjena v nasprotju z navodili na njej in iz katere se ne da ugotoviti, kako 
je član sveta zavoda glasoval, je neveljavna. 
 
Ugotovitev izida glasovanja obsega: 
- število razdeljenih glasovnic, 
- število oddanih glasovnic, 
- število neveljavnih glasovnic, 
- število veljavnih glasovnic, 
- število glasov "ZA" in število glasov "PROTI", oziroma pri glasovanju o kandidatih število 
glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat, 
- ugotovitev, daje predlog izglasovan s predpisano večino ali da predlog ni izglasovan, pri 
glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je izvoljen. 
 
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so vodili 
glasovanje. 
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta zavoda. 
 
Če član sveta zavoda utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, 
se lahko glasovanje ponovi. 
O ponovitvi glasovanja odloči svet zavoda brez razprave na predlog člana sveta zavoda, ki 
ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. 
 

Ad 5 
V prilogi so ključni dokumenti, vezani na delovanje zavoda:  

− Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14) 

− Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (št. 33001-

0001/2005, z dne 8. 7. 2009 in sprememba št. 014-0003/2009, z dne 20. 12. 2011) 

− Poslovnik Sveta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (št. 007-

0001/2006, z dne 26. 7. 2006 ter sprememba in dopolnitev št. 007-0001/2006, z dne 11. 3. 

2009) ter 

− Finančni načrt JZ KŠTM Sevnica za leto 2022. 

 

Delovanje javnega zavoda bo predstavila direktorica zavoda. 

 
 
Pripravil: 
Roman Strlekar, univ. dipl. prav. 
Višji svetovalec za pravne zadeve 
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