Zapisnik 6. redne seje
Sveta zavoda ZPTM Brežice
Datum, čas in kraj seje:
15.12.2015 ob 16.00 uri, Mladinski center Brežice
Prisotni člani Sveta zavoda: Patricia Čular, Nataša Kalin, Maja Molan, Branka Stergar
Opravičeno odsotni:
Tomislav Jurman
Ostali prisotni:

Mateja Gerjevič, direktorica, Anja Antončič, Alja Kovačič

Sejo vodi:

Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

Predsedujoča poda na glasovanje, da se seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z
dne 30.3.2015) glasovno snema.
SKLEP 1: 6. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.
ZA:
PROTI:
Sklep 1 je sprejet.
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6. redno sejo Sveta zavoda ZPTM je sklicala predsednica Sveta zavoda na podlagi 11. člena Poslovnika o
delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) in sklepa št. 7 5. redne seje Sveta zavoda z dne 14.8.2015.
Sklic 6. seje je bil izveden z vabilom z dne 8.12.2015. Vabilo je bilo posredovano po elektronski pošti na
naslove članov Sveta zavoda. Dodatno so bili vabljeni mag. Mateja Gerjevič, direktorica in predstavniki
ustanovitelja, in sicer: Anica Hribar, vodja oddelka in Vilma Zupančič obe Oddelek za družbene dejavnosti
ter Alenka Laznik, vodja oddelka in Roman Matjašič, oba Oddelek za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve.
Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda. S sklicem 6. redne seje Sveta
zavoda je bil predlagani dnevni red:
1. Zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda (Priloga 1)
2. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
3. Letni program dela Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice za leto 2016 (Priloga 2)
4. Razno
Predsedujoča predlaga, da se dnevni red razširi in sicer tako, da se pred točko razno kot točka 4 doda –
Izdaja soglasij sveta zavoda za zaposlitev javnih uslužbencev v javnem zavodu, katerega ustanoviteljica je
lokalna skupnost. Točka razno se preštevilči v 5. točko.
1.
2.
3.
4.

Zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda
Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Letni program dela Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice za leto 2016
Izdaja soglasij sveta zavoda za zaposlitev javnih uslužbencev v javnem zavodu, katerega
ustanoviteljica je lokalna skupnost
5. Razno
Predsedujoča pozove članice k pripombam na predlagan dnevni red. Članice nimajo pripomb, zato
predsedujoča poda Svetu zavoda ZPTM v potrditev
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SKLEP 2: Sprejme se dnevni red 6. redne seje kot je bil predlagan z vabilom z dodano točko.
ZA:
PROTI:
Sklep 2 je sprejet.

4
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K 1. Zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda
Predlog zapisnika 5. redne seje Sveta zavoda je bil posredovan predhodno skladno s 5. odstavkom 24. člena
Poslovnika o delu Sveta zavoda (30.3. 2015) po elektronski pošti 17.8.2015 in s sklicem seje.
Na posredovan predlog zapisnika je 24. 8. 2015 podala predlog Maja Molan in sicer, da se v zapisnik vpišejo
vsa postavljena vprašanja in odgovori iz razprave.
Predlog zapisnika, kot je bil posredovan članom, je pripravljen skladno s 24. člen Poslovnika o delu Sveta
zavoda (30.3. 2015). Informiranost in preglednost delovanja, ki sta izpostavljena kot argumenta, sta
zagotovljena z zvočnimi zapisi sej.
Predsedujoča pozove člane k razpravi. V razpravi sodelujejo: Maja Molan, Patricia Člar
Članom Sveta zavoda ZPTM predlaga v potrditev
SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 14.8.2015.
ZA:
PROTI:
Sklep 3 je sprejet.
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SKLEP 4: Zvočni posnetki seje se objavijo na spletni strani www.zptm.si.
ZA:
PROTI:
Sklep 4 je sprejet.
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K 2. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Poročilo o izvajanju sklepov ZPTM v obdobju od 15. 8. – 7. 12. 2015 je bilo pripravljeno s strani direktorice
Mateje Gerjevič v pisni obliki in posredovano članom po elektronski pošti. Predsedujoča k besedi pozove
direktorico, da naredi povzetek zapisanega. V predstavitvi sodelujejo tudi Anja Antončič, ki predstavi
izvedeno na področju turizma in podjetništva, Alja Kovačič, ki predstavi področje delovanja Mladinskega
hotela in Nataša Kalin, ki predstavi področje mladine.
Po podani predstavitvi predsedujoča pozove člane k razpravi.
V razpravi sodelujejo: Maja Molan, Branka Stergar.
Predsedujoča poda na glasovanje
SKLEP 5: Svet zavoda se je seznanil z delom Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od zadnjega sklica
seje, 14. 8. 2015.
ZA:
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PROTI:
Sklep 5 je sprejet.

0

SKLEP 6: Poročila o izvedbi Podjetniško obrtnega in kmetijskega sejma 2015 in festivala »Brežice, moje
mesto 2015« se pošljeta članom sveta zavoda še po elektronski pošti.
ZA:
PROTI:
Sklep 6 je sprejet.
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Dodatno predsedujoča prosi direktorico, da predstavi realizacijo Sklepa 5 pretekle seje s katero je Svet
naložil, da se preveri možnost nove sistemizacije z bolj stimulativno razporeditvijo potrebnega kadra za
javne naloge.

K 3. Letni program dela Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice za leto 2016
Predsedujoča pozove direktorico Matejo Gerjevič k predstavitvi predloga Letnega programa dela ZPTM za
leto 2016.
Po zaključeni predstavitvi predsedujoča pozove člane k razpravi. V razpravi sodelujejo: Maja Molan, Branka
Stergar in Nataša Kalin.
Po opravljeni razpravi in podanih dodatnih obrazložitvah predsedujoča da na glasovanje
SKLEP 7: Sprejme se Letni program dela Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice za leto 2016
z redakcijskimi popravki.
ZA:
PROTI:
Sklep 7 je sprejet.
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K 4. Izdaja soglasij sveta zavoda za zaposlitev javnih uslužbencev v javnem zavodu, katerega
ustanoviteljica je lokalna skupnost
Prvi odstavek 183. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ določa, da je, ne glede na veljavne
standarde in normative za posamezne dejavnosti javnega sektorja in ne glede na sprejete kadrovske
načrte, programe dela, poslovne in finančne načrte posameznega proračunskega uporabnika, kot jih
določajo predpisi za posamezne dejavnosti javnega sektorja, zaposlovanje dovoljeno le pod pogoji, ki jih
določa ta zakon.
Drugi odstavek citiranega člena določa, da je zaposlovanje dovoljeno na podlagi soglasja, ki ga mora
uporabnik proračuna pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve. Soglasje za zaposlitev se izda na podlagi
zahteve:
 če je zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo
delovno razmerje, nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna, ali
 če je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna in gre za
zaposlitev za določen čas, ali
 če gre za zaposlitev, ki je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega programa ali
ustanovitve novega proračunskega uporabnika, ali
 če uporabnik proračuna izkaže, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške dela v tekočem
letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta, ali
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 če gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti, ali
 če gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo izvedbo
zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih.
Tretji odstavek citiranega člena določa, da zahteva za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
obrazložitev razlogov za zaposlitev, oceno doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo, oceno
potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za ta namen z
obrazložitvijo, navedbo virov za financiranje zaposlitve in druge podatke, potrebne za odločitev o izdaji
soglasja.
Skladno z navedenim je Zavod za podjetništvo turizem in mladino Brežice zaprosil za izdajo soglasja za
 Organizator turističnega vodenja II, I016021, študentsko delo, krajši delovni čas (6h/teden);
 Organizator turističnega vodenja II, I016021, avtorska pogodba, krajši delovni čas (6h/teden);
 Organizator turističnega vodenja II, I016021, podjemna pogodba, krajši delovni čas (6h/teden);
 Koordinator mladinskih programov-neformalno izobraževanje, I016058, avtorska pogodba, krajši
delovni čas (50h/leto);
 Tehnična pomoč, J034020, študentsko delo, krajši delovni čas (10h/teden);
 Hišnik – tehnična pomoč IV, J034020, podjemna pogodba, krajši delovni čas (10h/teden);
 Animator, G025024, podjemna pogodba, krajši delovni čas (6h/teden);
 Animator, G025024, avtorska pogodba, krajši delovni čas (6h/teden);
 Koordinator mladinskih programov-neformalno izobraževanje, I016058, podjemna pogodba, krajši
delovni čas (25h/teden);
 Koordinator mladinskih programov-neformalno izobraževanje, I016058, študentsko delo, krajši
delovni čas (25h/teden);
 Klubski sodelavec II, I014011, študentsko delo, krajši delovni čas (30h/teden);
 Klubski sodelavec II, I014011, podjemna pogodba, krajši delovni čas (30h/teden);
 Animator, G025024, študentsko delo, krajši delovni čas (6h/teden);
Za vse zaposlitve je soglasja že podal ustanovitelj. Na predlagano ni razprave.
Predsedujoča poda na glasovanje
SKLEP 8: Svet zavoda izda soglasja za zaposlitev naslednjih javnih uslužbencev v Zavodu za podjetništvo,
turizem in mladino:
 Organizator turističnega vodenja II, I016021, študentsko delo, krajši delovni čas (6h/teden);
 Organizator turističnega vodenja II, I016021, avtorska pogodba, krajši delovni čas (6h/teden);
 Organizator turističnega vodenja II, I016021, podjemna pogodba, krajši delovni čas (6h/teden);
 Koordinator mladinskih programov-neformalno izobraževanje, I016058, avtorska pogodba, krajši
delovni čas (50h/leto);
 Tehnična pomoč, J034020, študentsko delo, krajši delovni čas (10h/teden);
 Hišnik – tehnična pomoč IV, J034020, podjemna pogodba, krajši delovni čas (10h/teden);
 Animator, G025024, podjemna pogodba, krajši delovni čas (6h/teden);
 Animator, G025024, avtorska pogodba, krajši delovni čas (6h/teden);
 Koordinator mladinskih programov-neformalno izobraževanje, I016058, podjemna pogodba, krajši
delovni čas (25h/teden);
 Koordinator mladinskih programov-neformalno izobraževanje, I016058, študentsko delo, krajši
delovni čas (25h/teden);
 Klubski sodelavec II, I014011, študentsko delo, krajši delovni čas (30h/teden);
 Klubski sodelavec II, I014011, podjemna pogodba, krajši delovni čas (30h/teden);
 Animator, G025024, študentsko delo, krajši delovni čas (6h/teden);
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ZA:
PROTI:
Sklep 8 je sprejet.
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K5. Razno
Predsedujoča pozove prisotne k razpravi pod točko razno.
Branka Stergar poda predlog vidnejše označitve Mestne hiše.
Mateja Gerjevič povabi vse članice in člana sveta na novoletno praznovanje zavoda, ki bo potekalo v sredo,
23. 12. 2015 ob 19. uri v klubu Mladinskega centra Brežice.
Seja seje zaključila ob 17:37 uri.

Brežice, 22. 12. 2015
Patricia Čular,
predsednica Sveta zavoda
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