ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2020
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je potekala 16. 12. 2020, ob 17. uri, preko spletne platforme ZOOM.
Prisotni članice/člani Sveta: Dimitrij Amon, Matej Brložnik, Janko Pogorelčnik, Klemen Arlič, Aleksander Vališer,
Blaž Mošmondor, Tjaša Odrlap
Opravičeno odsotni: Alma Glotić, Aleksander Rep
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: 17.00
Predsednik SZ je pozdravil vse prisotne člane, ugotovil sklepčnost, ter predstavil predlagani dnevni red. Predlagal
je, da se seja avdio posname za pripravo zapisnika. Prisotni so se s predlogom strinjali.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda z dne 12. 3. 2020 in treh dopisnih sej izvedenih v letu 2020;
2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2020;
3. Seznanitev članov SZ z Lokalnim programom razvoja delovanja mladih 2021 - 2025
4. Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v letu 2021;
5. Obravnava predloga sklepa o odpisu terjatev MC Velenje za leto 2020;
6. Razno.
Ad 0:
Dimitrij Amon je predstavil predlagani dnevni red in odprl razpravo o morebitnih dopolnitvah in spremembah.
Predlogov za dopolnitev in spremembo ni bilo.

SKLEP 1:
Predlagan dnevni red se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Dimitrij Amon je nadaljeval sejo po točkah dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda z dne 12. 3. 2020 in treh dopisnih sej izvedenih v letu 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:
Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda z dne 12. 3. 2020 in treh dopisnih sej izvedenih v letu 2020
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2020;
Ad. 2: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da predstavi programske
aktivnosti MC Velenje v letu 2020.
Marko Pritržnik je pozdravil prisotne in se zahvalil za besedo.
Uvodoma je povedal, da so programske aktivnosti podrobneje zapisane v gradivu, ki so ga člani prejeli.
Na kratko je povzel delo vseh programskih enot, podlaga za to je plan dela, ki se je sprejel na prejšnji seji, ter
večjih projektov Mladinskega centra Velenje, kjer je izpostavil tretjo točko, Lokalni program razvoja delovanja
mladih v MOV 2021 – 2015 in aktivnosti prostovoljske službe MC Udarnik med epidemijo
Dimitrij Amon je pripomnil, da je bilo izvedenih veliko dobrih projektov in odprl razpravo.
Matej Brložnik je pohvalil MC, ki glede na situacijo izvaja veliko aktivnosti.
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili z programskimi aktivnostmi MC Velenje v letu
2020.
Na marčevski seji bodo sprejeli končno poročilo in finančni del.
3. Seznanitev članov SZ z Lokalnim programom razvoja delovanja mladih 2021 - 2025
Ad. 3: Dimitrij Amon je predstavil dokument Lokalni program razvoja delovanja mladih 2021 – 2025.
Povedal je med drugim kako je sestavljen dokument, kako je nastajal, kako so se izvajale delavnice z mladimi,
kakšni so učinki prejšnjih strategij, kakšna so finančna sredstva ter kakšne cilje in ukrepe so zapisali v tretjo.
Dimitrij Amon je odprl razpravo.
Klemen Arlič je povedal, da bilo opravljeno odlično delo v nemogočih razmerah in se prilagodili situaciji.
Matej Brložnik je vprašal, če je to nov razpis ali se bo združil z že aktualnimi?
Dimitrij Amon je odgovoril, da imamo v MOV dva razpisa za mlade, prvi je razpis za mladinske projekte, drugi pa
zasleduje cilje Lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ta dokument je podlaga za pripravo vsakoletnega
razpisa za sledenjem ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV.
Klemen Arlič je pripomnil, da se bo tudi povišal obseg finančnih sredstev in sicer za 10.000 €, iz 45.000 € na
55.000 €.
Dimitrij Amon je povedal, da je prišla iz strani Urada za družbene dejavnosti pobuda, naj se v dokument zapiše
»najmanj« 55.000 €, če bi se v naslednjih petih letih lahko še kaj sredstev dodalo.
Marko Pritržnik je pohvalil avtorja in izpostavil, da je dokument nastajal celo leto. V začetku leta se je načrtovala
izvedba delavnic, ki pa zaradi izrednih razmer ni potekala po načrtu. Pohvalil je hiter odziv na novo situacijo.
Ta dokument je po njegovem mnenju dober zgled, kako se pripravlja strateški dokument, torej z vključevanjem
ciljne skupine, v tem primeru mladih, na njim prijazen način.
Klemen Arlič je dodal, da ni lahko aktivirat takšno število ljudi, tudi zaradi apatičnosti mladih.

Dimitrij Amon je povedal, da se je izkazal tudi Šolski center Velenje, ki je pomagal pri tem, da se je vključilo čim
več dijakov in Mladinski svet Velenje, ki je pozval svoje člane.

Dimitrij Amon ugotavlja, da so se člani seznanili z Lokalnim programom razvoja delovanja mladih 2021 – 2025.
4. Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v letu 2021;
Ad. 4: Dimitrij Amon je pozval direktorja, naj obrazloži vlogo direktorja za izplačilo povečanega obsega dela v letu
2021.
Marko Pritržnik je opomnil, da je bila vloga poslana z ostalim gradivom. Obrazložil je, da se vloga nanaša na
povečan obseg dela in sicer zaradi vodenja projekta Evropskega sklada za regionalni razvoj – KONS, Ministrstva
za kulturo RS – Javnega razpisa Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, za Mladinski center Velenje to
ne prinaša dodatnih finančnih obremenitev, saj jih bo pokril projekt KONS, zaradi dodatnih del, ki so potrebna za
izvajanje dejavnosti Študentskega doma, zaradi povečanja števila študentov in usklajevanja delovanja dijaškega
dela s Šolskim centrom Velenje, zaradi usklajevanja in izvajanja aktivnosti ob morebitni nadaljnjo razglašeni
epidemiji, predvsem v prvih mesecih novega leta ter, ker je član operativne delovne skupine MOV za projekt
Revitalizacija starotrškega jedra – Evropski strukturni in investicijski skladi - Celostne teritorialne naložbe.
Dimitrij Amon je odprl razpravo. Povedal je, da iz strani zaposlenih ni zadržkov.
Matej Brložnik se strinja, predvsem zaradi trenutne težke situacije.
Janko Pogorelčnik se strinja in direktorju izreka pohvale za njegovo delo.
Blaž Mošmondor se strinja.
Klemen Arlič poudarja, da se trenutno dela v neverjetnih razmerah in se strinja.
Marko Pritržnik se je zahvalil in dodal, da se bo trudil še naprej.
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili z obravnavano vlogo direktorja za izplačilo povečanega obsega
dela v letu 2021.
SKLEP 3: SZ izdaja soglasje za izplačilo direktorju Marku Pritržniku za povečan obseg dela v letu 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
5. Obravnava predloga sklepa o odpisu terjatev MC Velenje za leto 2020;
Ad. 5: Dimitrij Amon je pozval direktorja, naj predstavi predlog sklepa o odpisu terjatev MC Velenje v letu 2020.
Marko Pritržnik je povedal, da se je predlog pripravil v sodelovanju z računovodsko službo. Naredil se je popis
pravnih in fizičnih oseb, ki so, po več poskusih izterjave, neizterljive.
Dolg je nastal med 2011 – 2017.
Pojasnil je, da se bo iz računovodskega stališča ta znesek beležil v strošek MC v letu 2020.
Dimitrij Amon je odprl razpravo. Razprave ni bilo.
SKLEP 5: Potrdi se predlog sklepa o odpisu terjatev MC Velenje v letu 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

6. Razno;
Ad. 6: Dimitrij Amon je direktorja pozval k besedi. K besedi se je prijavil Marko Pritržnik.
Marko Pritržnik je povedal, da je v tem tednu od partnerja KONS, posredno pa od Ministrstva za kulturo, prejel
navodilo za spremembo financiranja, ki se nanaša na povečan obseg dela. Obrazložil je, kako se je financiranje
opredelilo ob prijavi razpisa. Ministrstvo za kulturo, oziroma skrbnica projekta, je ob zadnjem poročanju obvestila
glavnega partnerja, da instrument povečanega obsega dela ni primeren in predlaga spremembe, da se uporablja
sistem 10 % rednega dela direktorja oziroma polnega delovnega časa. To pomeni več birokratskih del in natančnih
poročil po urah. Podpisati je treba aneks, ki opredeljuje to financiranje, 10 % polnega delovnega časa kot dokazilo
pri izvajanju projekta. Ta aneks in plačne liste bo dovolj, je pa treba označit 10 % od bruto bruto. Po tem aneksu
zdaj njihov strošek znaša več, MC bo pridobil več sredstev kot po prejšnjem sistemu.
Marko Pritržnik se obrača na Svet zavoda, da direktor pristopi k podpis ankesa.
Finančnih posledic za MC ne bo, kot pravna oseba pa bo pridobil celo nekaj sredstev več.
Dimitrij je odprl razpravo. Razprave ni bilo.
SKLEP 6: Potrdi se predlog aneksa pogodbe o zaposlitvi za direktorja Marka Pritržnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Svet zavoda je potrdil, da se Svet zavoda s predlogom strinja.
Klemen Arlič je vprašal direktorja, če lahko oceni, kakšen bo finančni izpad glede na situacijo?
Marko Pritržnik je pojasnil, da se MC financira iz različnih virov. Kar se tiče postavke na Mestni občini Velenje je
bil izpad samo en mesec, april, iz področja programa. Velika večina se je počrpala, razen sredstev za izobraženja,
ker jih niso mogli izvajati. Iz razpisov, ki so bili odobreni, predvsem iz strani MOVITA, je MC že dobil 80 % sredstev,
20 % jih dobi po oddaji poročila. Prenesli so se na naslednje leto. Velik izpad je iz tržne dejavnosti, tako iz naslova
nastanitev v hostlu kot na račun študentsko – dijaškega doma. Je pa MC trenutno v aktivnih dogovarjanjih z
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Domom za varstvo odraslih, saj še ni
informacij, kako je s financiranjem vzpostavitve rdeče cone.
Zaradi epidemije posledično MC ni imel visokih stroškov, odhodkov, predvsem zaradi upada koncertov,
prireditev, okrnjenih festivalov. Nekaj se črpa tudi iz presežkov preteklih let.
Direktor ocenjuje, da bo prihodkov še vedno več kot odhodkov.
Razprave ni bilo.
Dimitrij Amon se je zahvalil članom za udeležbo SZ MC Velenje, zaželel lepe praznike in zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 18:10

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisala Špela Verdev

