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Zapisnik 30. redne seje 
Sveta zavoda ZPTM Brežice 

 
Datum, čas in kraj seje:  27. 12. 2022 ob 16. uri, Mladinski center Brežice 
Prisotni člani Sveta zavoda: Dražen Levojević, Alja Kovačič, Branka Stergar 
 
Upravičeno odsotni člani Sveta zavoda:  Martina Zlobko, Jure Krošl 
   
Ostali prisotni: Katja Čanžar, direktorica 
 
Sejo vodi:  
 
30. 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 22. 12. 2022 (kdaj je bilo poslano vabilo). Vabilo in gradivo je bilo 
posredovano po elektronski pošti na naslove članov Sveta zavoda z elektronskega naslova 
katja.canzar@zptm.si. Dodatno so bili vabljeni Katja Čanžar, direktorica in predstavniki ustanovitelja, in sicer: 
Roman Matjašič ter Patricia Čular, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. 
 
S sklicem 30. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 30. redne seje sveta ZPTM; 

2. Potrditev zapisnika 29. redne seje sveta zavoda (priloga); 

3. Poročilo o izvajanju sklepov; 

4. Izdaja soglasja k spremembam in dopolnitvam Kataloga delovnih mest; 

5. Potrditev Sklepa o oddaji prostorov, opreme in storitev v uporabo in določitvi cen uporabe 

prostorov, opreme in storitev Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice; 

6. Razno. 

 
Pripomb na predlagani dnevni red ni. 
 
K1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 30. redne seje sveta ZPTM 
 
Pripomb na predlagani dnevni red ni. 
 
SKLEP 1: Sprejme se dnevni red 30. redne seje sveta zavoda ZPTM.   
 
ZA: 3   
PROTI:  0 
VZDRŽAN:  0 
  
Sklep 1 je sprejet. 

 
K2. Zapisnik 29. redne seje Sveta zavoda 
 
Predsedujoči pozove člane Sveta zavoda k podaji pripomb na predlagani zapisnik. 
 
Na predlog zapisnika 29. redne seje člani Sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoči predlaga 
glasovanje. 
 
SKLEP 2: Potrdi se  zapisnik 29. redne seje sveta zavoda z dne 15.9.2022. 
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ZA: 3  
PROTI:  0 
VZDRŽAN:  0 
  
Sklep 2 je sprejet. 

 
 
K3. Poročilo o izvajanju sklepov. 
 
Katja Čanžar vpraša, če prisotni želijo tudi v prihodnje tako podrobna poročila. Prisotni se s tem strinjajo. 
 
Dalje ugotavlja, da je bilo delo v preteklem letu dobro opravljeno. Uspešno je bil izveden karierni sejem in t.i. 
'Aktivne jeseni' v okviru Večgeneracijskega centra Brežice (tudi po krajevnih skupnostih). Sicer zaželjeno 
število obisovalcev še ni bilo doseženo, je pa to dober začetek. Z omenjenimi aktivnostmi želimo tudi v 
prihodnje nadaljevati, izbrani sta bili novi krajevni skupnosti. Testno obdobje se bo končalo v marcu 2023. 
Razvijamo tudi idejo o mobilnem mladinskem oz. večgeneracijskem centru (kombi).  
 
Novo zaposlena na področju mladine bo Anja Krušnik (delo na terenu, ulično delo z mladimi). Mladinsko 
sobo mladi že veliko uporabljajo. V okviru CPT iščemo primeren kader in vzpostavitev info točke za 
podjetnike ter vzpostavljamo kolektivno blagovno znamko. V želji po boljši promociji ZPTM bomo občanom 
poslali zgibanke po pošti. 
 
Katja Čanžar poudari, da so vsi računi so plačani, zavod nima zapadlih obveznosti. 
 
SKLEP 3: Svet zavoda se seznani s poročilom direktorice o izvajanju sklepov sveta zavoda in poslovanju 
zavoda. 
 
ZA: 3   
PROTI:  0 
VZDRŽAN:  0 
  
Sklep 3 je sprejet. 

 
K4. Izdaja soglasja k spremembam in dopolnitvam Kataloga delovnih mest 
 
Katja Čanžar pove, da je odobrenih 7 novih projektnih predlogov.Odprla se bodo 4 nova delovna mesta in 
ukinilo se bo eno delovno mesto na CPT. V okviru projekta »Spirit« se išče zelo kompetenten kader – višji 
svetovalec področja. V okviru uprave se išče višji svetovalec področja (pravnik). Veliko je pogodb, in je 
potrebno, da vse pregleda pravnik, prav tako vse kadrovske zadeve. 
Za Mladinski center se išče višji področni referent. Ni sistematiziranega delovnega mesta za Večgeneracijski 
center, za katerega so predvidena delovna mesta s 7. stopnjo izobrazbe. Za delo na projektu 'Sopotniki' pa se 
ne potrebuje 7. stopnja, ker gre v bistvu za klicni center. Višji svetovalec področja bo opravljal naloge v 
projektu. Gre za vzpostavitev projektne pisarne. Nastja Volovec, ki je bila do zdaj 'deklica za vse' ne bo več 
delala na mladini in bo tako lahko delala le na projektih. Cilj je, da se število zaposlenih poveča. 
 
ZA: 3   
PROTI:  0 
VZDRŽAN:  0 
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SKLEP 4:  Svet zavoda sprejme se sklep o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Kataloga delovnih 
mest. 
  
Sklep 4 je sprejet. 

 
K5. Potrditev sklepa o oddaji prostorov, opreme in storitev v uporabo in določitvi cen uporabe 

prostorov, opreme in storitev Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
 
Katja Čanžar pove, da so se cene zvišale zaradi večjih stroškov. 
Nova so e-kolesa, potrebno bi bilo pridobiti osebo za redno turistično vodenje. 
 
SKLEP 5: Sveta zavoda sprejme sklep o oddaji prostorov, opreme in storitev v uporabo in določitvi cen 

uporabe prostorov, opreme in storitev Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

 
ZA: 3   
PROTI:  0 
VZDRŽAN:  0 
  
Sklep 5 je sprejet. 

 
K6. Razno 
 
 
Seja se je zaključila ob 16.29. 
 
Zapisala: Alja Kovačič  
 
 
 

Predsednik Sveta zavoda 
Dražen Levojević  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


