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JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, 

MLADINO IN ŠPORT LITIJA 
Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija 
 

 
 

Zapisnik1.seje Sveta zavoda ZKMŠ LITIJA,ki je bila v sredo, 13.02.2013 ob 17.30 uri 
 
Prisotni člani sveta zavoda: Mateja Malis, Boštjan Kajtna, Matej Žontar, Helena Perko, Jože Gorenc, 
Anton Lokar, Robert Potokar, Helena Hauptman. 
Ostali prisotni: Franci Rokavec - župan Občine Litija, IgorijParkel - v.d.direktor ZKMŠ, Hana Planinc - 
pogodbeni računovodja, Mateja Sladič Vozelj, Matej Bračun, Alenka Urbanc - zaposleni uslužbenci  
zavoda.  

Odsotni člani sveta zavoda: Aljaž Zupan. 
 
Sprejeti dnevni red: 

1. Predstavitev članov Sveta zavoda in zaposlenih javnih uslužbencev 
2. Izvolitev predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika 
3. Inventurno poročilo  
4. Finančno poročilo 
5. Obseg dela v bivših zavodih MC in JZK 
6. Plan - načrt dela za leto 2013 
7. Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v 

zavodu 
8. Razno 

 
AD1 Predstavitev članov Sveta zavoda in zaposlenih javnih uslužbencev 
 

Uvodno besedo je podal župan,  sledila je predstavitev vseh prisotnih  članov  sveta in 
zaposlenih javnih uslužbencev. 
S strani v.d. direktorja je bilo na podlagi postopka evidentiranja in  izvedenih volitev 
predloženo, da je kot predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev v Svet zavoda izvoljena 
Helena Hauptman. 
 
Ugotovi se, da je svetzavoda konstituiran. 
 
AD2 Izvolitev predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika 
 

Na podlagi predloga Helene Perko, Anton Lokar poda soglasje h kandidaturi za predsednika 
sveta zavoda. Drugih predlogov ni bilo. 
 

Sklep 1: Predsednik sveta zavoda je Anton Lokar. 
 

Navzočih: 8 članov, sklep je bil sprejet s 7 glasovi za, 0 proti. 

 
Na podlagi predloga Helene Hauptman, Robert Potokar poda soglasje h kandidaturi za 
namestnika predsednika sveta zavoda. Drugih predlogov ni bilo. 
 

Sklep2: Namestnik predsednika sveta zavoda je Robert Potokar. 
 

Navzočih: 8 članov, sklep je bil sprejet s 7 glasovi za, 0 proti. 
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AD3. Inventurno poročilo 
 

Inventurno poročilo za bivši zavod JZK Litija podata Mateja Sladič Vozelj in Hana Planinc. 
 
Sklep1: Svet zavoda sprejme podano inventurno poročilo JZK Litija na znanje, pisno 
poročilo je priloga zapisnika. 
 

Navzočih: 8članov, sklep je bil sprejet s 8 glasovi za, 0 proti. 
 

Inventurno poročilo za bivši zavod MC Litija podata Alenka Urbanc in Hana Planinc. 
 

Sklep2: Svet zavoda sprejme podano inventurno poročilo MC Litija na znanje, pisno 
poročilo je priloga zapisnika. 
 

Navzočih: 8 članov, sklep je bil sprejet s 8 glasovi za, 0 proti. 
 

 
AD4. Finančno poročilo 
 

Finančno poročilo za leto 2012 je podala Hana Planinc , dodatna pojasnila vsaka za svoj 
zavod pa Alenka Urbanc in Helena Hauptman. 
 

Sklep: Svet zavoda sprejme finančni poročili JZK Litija in MC Litija za leto 2012 v predloženi 
obliki. 
 

Navzočih: 8 članov, sklep je bil sprejet s 8 glasovi za, 0 proti. 

 
 
AD5. Obseg dela v bivših zavodih MC in JZK 
 

Članom sveta je bilo s strani bivših direktoric javnih zavodov predstavljeno gradivo: Obseg 
dela na javnem zavodu MC Litija in Analiza kadrovskih razmer v JZK Litija, iz katerih izhaja 
določena kadrovska podhranjenost  zavoda glede na dejansko opravljen obseg dela in 
določena preobremenitev zaposlenih kadrov. 
 

Sklep: Predstavljeno gradivo o obsegu minulega dela v zavodih MC Litija in JZK Litija se 
sprejme na znanje, ustanovitelju  pa predlaga, da se v zavodu poveča število zaposlenih. 
 

Navzočih: 8 članov, sklep je bil sprejet s 8 glasovi za, 0 proti. 

 
AD6.  Plan - načrt dela za leto 2013 
 

Predstavljeni so bili plani in finančni načrti dela po posameznih enotah za leto 2013 ter 
sprejeti finančni okviri proračuna občine Litija za leto 2013, ki zadevajo KC in Muzej, MC in 
Enoto za Šport. 
 

Sklep: Sprejmejo se predloženi načrti dela po posameznih enotah zavoda in apelira na 
ustanovitelja, da prouči možnost povečanja sredstev za Enoto za šport še v letu 2013. 
 
Navzočih: 7članov, sklep je bil sprejet s 7 glasovi za, 0 proti. 

 
AD7.   Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v 
zavodu 
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SKLEP 1:Svet zavoda daje soglasje k predloženemu dokumentu Akt o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v zavodu s pripadajočimi prilogami, 
organogramu in katalogu delovnih mest. 
 

SKLEP 2:Svet zavoda predlaga, da glede na obstoječo kadrovsko podhranjenost zavoda, 
občina Litija kot ustanoviteljica zavoda, ob prvem rebalansu proračuna za leto 2013 poveča 
sredstva za dejavnost in kadrovsko popolnjenost zavoda, tako da se v letu 2013 zagotovi 
zaposlitev vsaj še enega delavca iz proračunskih sredstev, v naslednjem letu pa za zavod 
poveča maso sredstev za plače za dva zaposlena - (mladinski delavec in muzejski tehnik, v 
letu 2013 za DČ), za katera zagotavlja zavod sredstva sam. 
 

SKLEP 3:Svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se ob sprejetju nove sistemizacije, zaradi 
povečanega obsega dela in preobremenitev zaposlenih, v skladu s proračunskimi možnostmi 
preuči možnost povečanja plačnega razreda  zaposlenim, ki v zavodu opravljajo delo tudi na 
nezasedenih  delovnih mestih. Svet zavoda pooblasti predsednika sveta, da se o tej 
problematiki predhodno dogovori z županom občine.  
 
Navzočih: 7 članov, sklepi so bili sprejet s 7 glasovi za, 0 proti. 

 
 
 
Zapisal:Igorij PARKEL, 

v.d.direktor ZKMŠ Litija 
 
                                                                                                           Predsednik Sveta ZKMŠ Litija: 
                                                                                                                       Anton LOKAR 
 
 
 
 


