Zapisnik 10. redne seje
Sveta zavoda ZPTM Brežice
Datum, čas in kraj seje:
Prisotni člani Sveta zavoda:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

21. 11. 2016 ob 18.00 uri, Mladinski center Brežice
Patricia Čular, Nataša Kalin, Branka Stergar, Tomislav Jurman
Maja Molan
Mateja Gerjevič, direktorica in Alja Kovačič, zaposlena v ZPTM

Sejo vodi:

Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

Predsedujoča poda na glasovanje, da se 10. redna seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta
zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.
SKLEP 1: 10. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga
zapisnika.
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep 1 je sprejet.
10. 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 10. seje je bil izveden z vabilom z dne
14. 11. 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. Dodatno so
bile priloge h gradivu posredovane s sporočilom z dne 18. 11. 2016.
Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda. S sklicem 10. redne
seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda (Priloga 1);
Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda (Priloga 2);
Poročilo direktorice o tekočem delu ZPTM Brežice(Priloga 3);
Letni program ZPTM Brežice 2016: Vsebinske dopolnitve, Rebalans 1 (Priloga 4);
Ceniki storitev ZPTM Brežice – Dopolnitev 1 (Priloga 5);
Hišni red Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Priloga 6);
Razno.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan dnevni red. Članice Sveta
zavoda na predlog dnevnega reda nimajo pripomb, zato predsedujoča poda Svetu zavoda ZPTM v
potrditev
SKLEP 2: Sprejme se dnevni red 10. redne seje kot je bil predlagan z vabilom.
ZA:
PROTI:
Sklep 2 je sprejet.

4
0
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K 1. Zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda
Predlog zapisnika 9. redne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan z elektronskim sporočilom iz
elektronskega naslova predsednice, dne 20. 9. 2016. Predlog zapisnika je bil tudi priloga sklicu 10.
redne seje.
Na predlog zapisnika 9. redne seje Sveta zavoda članice Sveta zavoda nimajo pripomb, zato
predsedujoča predlaga v potrditev
SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 16. 9. 2016.
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep 3 je sprejet.
K 2. Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda
Predlog zapisnika 3. korespondenčne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan z elektronskim
sporočilom iz elektronskega naslova predsednice, dne 4. 10. 2016. Predlog zapisnika je bil tudi
priloga sklicu 10. redne seje.
Na predlog zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta zavoda članice Sveta zavoda nimajo pripomb,
zato predsedujoča predlaga v potrditev
SKLEP 4: Sprejme se zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 29. 9. 2016.
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep 4 je sprejet.
K 3. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Poročilo o izvajanju sklepov ZPTM v obdobju od 1. 9. 2016 – 15. 11 2016 je bilo pripravljeno s strani
direktorice Mateje Gerjevič v pisni obliki in posredovano članom Sveta zavoda s sklicem seje.
Predsedujoča k besedi pozove direktorico, da predstavi povzetek zapisanega. S poudarkom na
projektih, ki so posebej zaznamovali preteklo obdobje dela ZPTM.
Direktorica posebej izpostavi projekt PimP, ki ponuja nove priložnosti za zaposlitve mladih na
področju turizma. Dodatno predstavitev dela Mladinskega hostela izvede A. Kovačič.
Po podani predstavitvi predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k razpravi. V razpravi sodelujejo
prisotne članice sveta: T. Jurman-dodatne informacije glede PimP o zaposlitvah in nameri
ustanovitve zadruge, B. Stergar – dodatno izpostavi zaposlitve znotraj projekta PimPa in trajanje leteh, P. Čular – način vključevanja mladih v zaposlitve PimP (Fakulteta, redni ponudniki na področju
turizma).
Po zaključku razprave poda predsedujoča na glasovanje
SKLEP 5: Svet zavoda se je seznanil z delom Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od 1. 9.
2016 do 15. 11. 2016.
ZA:
PROTI:

4
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Sklep 5 je sprejet.
K4. Letni program ZPTM Brežice 2016: Vsebinske dopolnitve, Rebalans 1
Predsedujoča povabi direktorico Matejo Gerjevič, da predstavi predlog vsebinske dopolnitve in
finančnega rebalansa Letnega programa dela ZPTM Brežice za leto 2016.
Direktorica predstavi spremembe skozi leto od prvotno začrtanega letnega plana.
Predsedujoča po predstavitvi povabi k razpravi člane Sveta. V razpravi sodelujejo: T. Jurman –
vprašanje o navedenih stopnjah izobrazbe predvsem pri direktorici.
Po zaključeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje
SKLEP 6: Sprejem se predlog spremembe Letnega programa dela ZPTM za leto 2016 in sicer v delih:
 Vsebinska dopolnitev;
 Sprememba kadrovskega načrta;
 Sprememba investicijsko vzdrževalnih del;
 Rebalans finančnega načrta.
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep 6 je sprejet.
K 5. Ceniki storitev ZPTM Brežice – Dopolnitev 1
Predsedujoča povabi direktorico Matejo Gerjevič, da predstavi predlog dopolnitev Cenita storitev
ZPTM Brežice.
Direktorica predstavi dodane postavke na ceniku (mini paket praznovanja rojstnodnevnih zabav,
maxi paket praznovanja rojstnodnevnih zabav in pogostitve na rojstnodnevnih zabavah).
Predsedujoča pozove članice Sveta k razpravi. V razpravi sodelujejo: T. Jurman-kakšno je
povpraševanje po tej ponudbi, B. Stergar-vsebina , P. Čular-kakšno je sodelovanje s Saro Levičar in
povezovanje z njeno ponudbo.
Po zaključeni razpravi poda predsedujoča na glasovanje:
SKLEP 7: Sprejme se dopolnitev cenika ZPTM Brežice.
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep 7 je sprejet.
K6. Hišni red Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino
Predsedujoča povabi direktorico Matejo Gerjevič, da predstavi Hišni red ZPTM Brežice.
Direktorica izpostavi vzrok za dopolnitev obstoječega hišnega reda, ki omogoča, da lahko pri
urejanju reda ZPTM najame tudi zunanjo službo za varovanje, določa možnosti ukrepanja ob
kršitvah.
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Po predstavitvi predsedujoča povabi k razpravi.
V razpravi sodelujejo: T. Jurman, P. Čular, B. Stergar, N Kalin – pozove predsednico kot predstavnico
Občine k pomoči pri oblikovanju in izvajanju učinkovitih ukrepov preprečevanja, predvsem iskanje
podlage, ki bi omogočala ZPTM-ju kot upravitelju, da prepove dostop do javnih prostorov tistim, ki
kršijo javni red in mir.
SKLEP 8: Svet ZPTM se je seznanil s Hišnim redom Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino
Brežice.
ZA:
4
PROTI:
0
Sklep 8 je sprejet.

K7. Razno
Predsedujoča pozove prisotne k razpravi pod točko razno:
B. Stergar izpostavi poziv za strokovni svet, ki je trenutno objavljen na spletni strani Občine.
Predsedujoča poda dodatno pojasnilo o vlogi teh strokovnih svetov in njihove temeljne naloge
priprave letnega programa in spremljanje izvajanja.

Seja seje zaključila ob 19:17 uri.

Brežice, 22. 11. 2016
Patricia Čular,
predsednica Sveta zavoda
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