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Zapisnik 28. redne seje  

Sveta zavoda ZPTM Brežice  

  

Datum, čas in kraj seje: 5. 5. 2022 ob 15.30 uri, Mladinski center Brežice  

  

Prisotni člani Sveta zavoda: Dražen Levojević, Alja Kovačič, Branka Stergar in Martina Zlobko    

  

Upravičeno odsotni člani Sveta zavoda:  Jure Krošl  

      

  

Sejo vodi: Dražen Levojević  

  

28. redna seja Sveta zavoda ZPTM je bila sklicana na podlagi 11. in 14. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda 
ZPTM (z dne 6. 4. 2018) z vabilom z dne 04.05.2022 (kdaj je bilo poslano vabilo). Vabilo in gradivo je bilo 

posredovano po elektronski pošti na naslove članov Sveta zavoda z elektronskega naslova  

drazen.levojevic@gmail.com . Dodatno so bili vabljeni predstavniki ustanovitelja, in sicer: Roman Matjašič ter 
Patricia Čular, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.  

  

S sklicem 28. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:  

  

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 28. redne seje sveta ZPTM;   

2. Potrditev zapisnikov 26. in 27. korespondenčne seje sveta zavoda (prilogi);  3. Pregled 

prispelih vlog na razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda;   

4. Razno.   

  

  

K1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 28. redne seje sveta ZPTM  

  

Pripomb na predlagani dnevni red ni. Dnevni red je podan na glasovanje.   

  

SKLEP 1: Sprejme se dnevni red 28. redne seje sveta zavoda.    

  

ZA: 4      

PROTI:  0  

VZDRŽAN:  0  

    

Sklep 1 je sprejet.  

 
  

K2. Zapisnik 26. korespondenčne seje sveta zavoda  

  

Predsedujoči pozove člane Sveta zavoda k pripombam na predlagani zapisnik.  

  

Na predlog zapisnika 26. korespondenčne seje člani Sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoči predlaga 

glasovanje.  
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SKLEP 2: Potrdi  se zapisnik 26. korespondenčne seje sveta zavoda.  

  

ZA: 4      

PROTI:  0  

VZDRŽAN:  0  

    

Sklep 2 je sprejet.  

 
  

  

K3. Zapisnik 27. korespondenčne seje sveta zavoda  

  

Predsedujoči pozove člane Sveta zavoda k pripombam na predlagani zapisnik.  

  

Na predlog zapisnika 27. korespondenčne seje člani Sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoči predlaga 

glasovanje.  

  

  

SKLEP 3: Potrdi se zapisnik 27. korespondenčne seje sveta zavoda.  

  

ZA: 4      

PROTI:  0  

VZDRŽAN:  0  

    

Sklep 3 je sprejet.  

 
  

K4.  Pregled prispelih vlog na razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda  

  

Predsedujoči pove, da je bil rok za prejem vlog s prijavo na razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda 

do 29. 4. 2022 do 16.00. Pove, da sta prispeli dve vlogi, ki sta prispeli pravočasno.   

  

Prva odprta vloga  je vloga Anite Blažič. Čas prejema vloge je 28. 4. 2022 ob 14.09. 29. 4. 2022 ob 09.05 je 

prispela dopolnitev. Vloga je bila ustrezno označena in poslana priporočeno. Predsedujoči je odprto vlogo in 

dopolnitve vloge podal na vpogled in preučitev članom sveta zavoda. Svet zavoda po preučitvi vloge in prilog 

ugotovi, da kandidatka izpolnjuje pogoje. Povabi se jo na predstavitev.   

Druga prejeta  vloga  je  vloga Katje Čanžar. Čas  prejema njene vloge je 28. 4. 2022 ob 14.09. Prijava je prispela 

ustrezno označena in kot priporočena pošiljka. Po pregledu prispele vloge in prilog, se kandidatko pozove, da 

priloži kopijo delovne knjižice oziroma dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba. Kandidatko se pozove 

k dopolnitvi po  elektronski pošti  s potrditvijo prejema.   

Člani sveta zavoda so za predstavitve  določili sredo, 11. 5. 2022, in sicer predstavitev  kandidatke Anite Blažič 
ob 16.30 in predstavitev  kandidatke Katje Čanžar ob 17.00. Razgovori bodo potekali v prostorih Mladinskega 

centra Brežice.. Vabilo se kandidatkama pošlje po elektronski pošti s pozivom o potrditvi prejema in po navadni 
pošti z oznako priporočeno.   
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K5. Razno  

  

Ni bilo podanih predlogov za obravnavo.  

  

Zapisala: Alja Kovačič   

  

Seja zaključena: 16:40  

  

  

Predsednik Sveta zavoda 

Dražen Levojević  

  

  

  

  

  

  

  

  


