ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2020
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 12. 3. 2020 v Mladinskem centru Velenje.
Prisotni članice/člani Sveta: Dimitrij Amon, Matej Brložnik, Janko Pogorelčnik, Blaž Mošmondor, Aleksander
Vališer, Aleksander Rep
Opravičeno odsotni: Alma Glotić, Tjaša Odrlap, Klemen Arlič
Ostali prisotni: Špela Verdev in Marko Pritržnik.
Zapisnik je vodila Špela Verdev.
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon.
Pričetek seje: 18.10
Predsednik SZ je pozdravil vse prisotne člane, ugotovil sklepčnost, ter predstavil predlagani dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 11. 12. 2019, potrditev zapisnika in potrditev
zapisnika 1. dopisne seje v letu 2020 z dne 17. 2. 2020;
2. Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2019;
3. Obravnava poročila o prostovoljstvu za leto 2019 v MC Velenje
4. Obravnava poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019;
5. Obravnava poročila o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanji na 31.12.2019;
6. Obravnava sklepa o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31. 12. 2019;
7. Obravnava kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021, kot priloga finančnemu načrtu, skladno z Uredbo o načinu
priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za
leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 3/2020);
8. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra Velenje za leto 2019;
9. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;
10. Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2020;
11. Razno.

Ad 0:
Dimitrij Amon je predstavil predlagani dnevni red in odprl razpravo o morebitnih dopolnitvah in spremembah.
Gospod Vališer je predlagal, da se peta točka obravnava pred drugo točko, ker lahko predstavitev te točke vpliva
na finančno poročilo.
Predlog je bil sprejet. Druga točka dnevnega reda se je prestavila na peto točko.

SKLEP 1:
Predlagan dnevni red se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Dimitrij Amon je nadaljeval sejo po točkah dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 11. 12. 2019, potrditev zapisnika in potrditev
zapisnika 1. dopisne seje v letu 2020 z dne 17. 2. 2020;
Ad. 1:
Z vabilom na sejo so člani SZ prejeli zapisnike.
Dimitrij je prisotne člane vprašal po morebitnih popravkih in spremembah zapisnika.
Predlogov in popravkov ni bilo.

SKLEP 2:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 11. 12. 2019, potrditev zapisnika in potrditev
zapisnika 1. dopisne seje v letu 2020 z dne 17. 2. 2020;
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Obravnava poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019;
Ad. 2: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da obravnava poročilo o
popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019.
Marko Pritržnik je pozdravil prisotne in se zahvalil za besedo. Povedal je, da je komisija iz strani ustanovitelja
pregledala in izvedla popis v Mladinskem centru Velenje in predstavil poročilo.
Dimitrij Amon je odprl razpravo.
Razprave ni bilo.

Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s poročilom o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja
za leto 2019.

3. Obravnava poročila o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanji na 31.12.2019;
Ad. 3: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da obravnava poročilo o
popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanji na 31.12.2019;
Marko Pritržnik je predstavil poročilo in povedal, da je komisija, ki je sestavljena iz članov iz Mestne občine
Velenje, opravila pregled in poročilo tudi podpisala.
Dimitrij Amon je odprl razpravo.
Razprave ni bilo.
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s poročilom o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanji
na 31.12.2019.

4. Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2019;
Ad. 4: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da predstavi Finančno in
programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2019.
Marko Pritržnik je predstavil finančno in programsko poročilo, kjer je v finančnem delu izpostavil sofinanciranje
s strani MOVITa, Urada za mladino, projekta KONS in Evropa za državljane ter mladinski hotel.
Ocenil je, da je bil program izveden zelo uspešno, izpostavil je KONS, mednarodno izmenjavo We need to talk,
ESE prostovoljki, Europoly, ki se je zaključil v letu 2019, kulturni in koncertni program v mladinskem kulturnem
klubu eMCe plac, sodelovanje z društvi, kjer je Mladinski center pomemben partner in podpornik skozi leto,
Festival mladih kultur Kunigunda, Središče mladih in otrok ter pozitivno medijsko pokritost dogodkov. V tem letu
Mladinski center sodeluje tudi pri pripravi 3. lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini
Velenje.
Dimitrij Amon je pozval k razpravi.
Matej Brložnik je vprašal kakšen je točkovalni sistem za sprejem v študentski dom?
Marko Pritržnik je obrazložil točkovanje po sprejetem pravilniku.
Janko Pogorelčnik je vprašal, če se obetajo kakšne spremembe glede študentov?
Marko Pritržnik je povedal, da bo v prihodnje imela pred učnim uspehom pri točkovanju prednost oddaljenost.
Aleksander Vališer je vprašal, kako ocenjuje finančno stanje glede na trenutne razmere zaradi omejenega
delovanja?
Marko Pritržnik je povedal, da se zaveda, da so zaradi korona virusa in posledic možne spremembe, opozoril je,
da bo najbolj trpel mladinski hotel. Če bo treba, se bo naredil rebalans proračuna.
Drugih vprašanj ni bilo.
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s finančnim in programskim poročilom o delu javnega zavoda
Mladinski center Velenje v letu 2019.
5. Obravnava poročila o prostovoljstvu za leto 2019 v MC Velenje
Ad. 5: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da obravnava poročilo o
prostovoljstvu za leto 2019 v MC Velenje.
Marko Pritržnik je predstavil poročilo in povedal, da ure prostovoljska skupina MC Udarnik Velenje in Evropske
solidarnostne enote oddaja na AJPES.
Dimitrij Amon je pozval k razpravi.
Matej Brložnik je vprašal, če bi lahko prostovoljci v teh razmerah pomagali tudi Karitasu?
Marko Pritržnik je povedal, da ne vidi ovir in kot kontaktno osebno navedel Andreja Cvernjaka.
Drugih vprašanj ni bilo.

Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s poročilom o prostovoljstvu za leto 2019 v MC Velenje.
6. Obravnava sklepa o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31. 12. 2019;
Ad. 6: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da predstavi sklep o
razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31. 12. 2019.
Marko Pritržnik je povedal, da je to knjigovodsko stanje. Obrazložil je, da se bodo sredstva namensko porabila za
izvajanje in razvoj dejavnosti.
Dimitrij Amon je pozval k razpravi.
Razprave ni bilo.
SKLEP 2:
Predlagan sklep se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

7. Obravnava kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021, kot priloga finančnemu načrtu, skladno z Uredbo o
načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega
izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 3/2020);
Ad. 7: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da obravnava kadrovski
načrt za leti 2020 in 2021, kot priloga finančnemu načrtu, skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS,
št. 3/2020).
Marko Pritržnik je povedal, da je z januarjem v veljavo stopila nova uredba oziroma kadrovski načrt. Mestna
občina Velenje financira 10 zaposlitev, od tega je 1 oseba na dolgotrajni bolniški in stroške krije SPIZ, dve osebi
pa sta financirani iz tržne dejavnosti.
Dimitrij Amon je pozval k razpravi.
Razprave ni bilo.
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili z obravnavo kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021, kot priloga
finančnemu načrtu, skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 3/2020).
8. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra Velenje za leto 2019;
Ad. 8: Dimitrij Amon je povedal, da se v skladu s pravilnikom delovna uspešnost oceni vsako leto.
Prosil je Marka Pritržnika, da zapusti prostor.
Člani so imeli razpravo in podali predlog, da se delovna uspešnost ovrednoti na 35 %.
Dimitrij Amon je povedal, da so člani sklepčno ocenili delovno uspešnost direktorja Mladinskega centra Velenje
za leto 2019.

9. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;
Ad. 9: Dimitrij Amon je člane pozval k obravnavi predloga o letnem dostopu.
Člani so imeli razpravo in določili 4 dni dodatnega dopusta.
Dimitrij Amon je povedal, da so sklepčno sprejeli predlog o letnem dopustu za direktorja MC Velenje.
O obeh sprejetih predlogih so seznanili Marka Pritržnika.
10. Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2020
Ad.10: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da predstavi finančni in
programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2020.
Marko Pritržnik je najprej povedal, da lahko trenutna situacija spremeni finančne plane, saj nihče ne ve kaj se bo
v teh mesecih zgodilo. Predstavil je finančni in programski plan, izpostavil je socialne in preventivne programe,
prostovoljske aktivnosti, družabništvo s starejšimi, male in večje festivale kot so Indicamp in Stara sablja, ter
mednarodni prostovoljski projekt, ki bo v Bosni.
Kot večjo finančno investicijo je izpostavil ograjo in posebno zbirno mesto za smeti, kar pa bo investirala Mestna
občina Velenje. Večji projekt v sodelovanju z Mladinskim svetom Velenje tem letu je 3. lokalni program razvoja
delovanja mladih v Mestni občini Velenje, ki bo predvidoma sprejet do konca leta 2020.
Dimitrij Amon je pozval k razpravi.
Janko Pogorelčnik je vprašal, kako je MC zadovoljen z dosedanjim odzivom in izvedbo delavnic za strategijo?
Dimitrij Amon je povedal, da je MC zadovoljen, saj so se na delavnice prijavljali zainteresirani mladi, žal pa je bila
udeležba nizka.
Drugih vprašanj ni bilo.
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili z finančnim in programskim planom dela v Mladinskem centru
Velenje za leto 2020.

7. Razno;
Pod točko razno ni bilo razprave.
Marko Pritržnik se je zahvalil za zaupanje.
Dimitrij Amon se je zahvalil članom za udeležbo SZ MC Velenje in zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 19:20

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisala Špela Verdev

