Zapisnik 8. redne seje
Sveta zavoda ZPTM Brežice
Datum, čas in kraj seje:
Prisotni člani Sveta zavoda:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:
Sejo vodi:

28.6.2016 ob 16.00 uri, Mladinski center Brežice
Patricia Čular, , Nataša Kalin, Branka Stergar, Maja Molan
Tomislav Jurman
Mateja Gerjevič, direktorica, Anja Antončič in Alja Kovačič, vse
zaposlene ZPTM
Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

8. 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). Sklic 8. seje je bil izveden z vabilom z dne
21.6.2016. 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: Roman
Matjašič, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda. Poda obrazložitev, da
se seja ne more snemati, saj ni bilo mogoče zagotoviti snemalne naprave. S sklicem 8. redne seje
Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:
1. Zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda;
2. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice;
3. Sklep o delovni uspešnosti direktorice za leto 2015;
4. Sklep o določitvi dolžine letnega dopusta za leto 2016;
5. Razno.
Predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k pripombam na predlagan dnevni red. Člani Sveta zavoda
na predlog dnevnega reda nimajo pripomb, zato predsedujoča poda Svetu zavoda ZPTM v potrditev
SKLEP 1: Sprejme se dnevni red 8. redne seje kot je bil predlagan z vabilom.
ZA:
PROTI:
Sklep 1 je sprejet.
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K 1. Zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda
Predlog zapisnika 7. 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 13. 3. 2016 in s sklicem
seje.
Na predlog zapisnika 7. redne seje Sveta zavoda člani Sveta zavoda nimajo pripomb, zato
predsedujoča predlaga v potrditev
SKLEP 2: Sprejme se zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 7.3.2016.
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep 2 je sprejet.
K 2. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Predsedujoča pozove direktorico Matejo Gerjevič, da predstavi poročilo o izvajanju sklepov ZPTM v
obdobju od marca 2016 do 28. 6. 2016. Pri predstavitvi sodelujejo tudi Alja Kovačič, ki predstavi
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delovanje Mladinskega hotela, Anja Antončič, ki predstavi delo notranje organizacijske enote Centra
za podjetništvo in turizem in Nataša Kalin, ki povzame delo na področju mladih.
Po podani predstavitvi predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k razpravi. V razpravi sodelujejo
prisotne članice sveta.
Predsedujoča poda na glasovanje
SKLEP 3: Svet zavoda se je seznanil z delom Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od zadnjega
sklica seje do 28.6.2016.
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep 3 je sprejet.
K 3. Sklep o delovni uspešnosti direktorice za leto 2015
Gradivo za ocenjevanje delovne uspešnosti je bilo predloženo v pisni obliki in ustno predstavljeno s
strani predsednice Sveta na seji sami.
Predsedujoča pozove članice Sveta k razpravi. Te na podano nimajo dodatnih vprašanj ali pripomb,
zato predsedujoča poda na glasovanje
SKLEP 4: Redna delovna uspešnost direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
se za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 določi v višini 86,5 odstotnih točk.
ZA:
PROTI:
Sklep 4 je sprejet.
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K 4. Sklep o določitvi dolžine letnega dopusta za leto 2016
Predsedujoča predstavi gradivo, ki je bilo članom sveta posredovano s sklicem seje. Na podano
gradivo in predstavljeno članice nimajo pripomb.
Predsedujoča poda na glasovanje sklep:
SKLEP 5: Javni uslužbenki Matejki Gerjevič, rojeni 20.1.1978 pripada iz naslova delovne dobe,
zahtevnosti dela, delovne uspešnosti, socialnih in zdravstvenih razmer ter starosti in zdravstvenega
stanja javnega uslužbenca skupno 27 dni rednega letnega dopusta za leto 2016.
ZA:
PROTI:
Sklep 5 je sprejet.
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K8. Razno
Predsedujoča pozove prisotne k razpravi pod točko razno. Direktorica povabi na poletno dogajanje.
Seja seje zaključila ob 16:57 uri.
Brežice, 6. 7. 2016
Patricia Čular,
predsednica Sveta zavoda
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