ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2018 Z DNE 19. 12. 2018

Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 19. decembra 2018 v pisarni Mladinskega centra Velenje.

Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Aleksander Rep, Tjaša Odrlap, Alma Glotić Aleksander Vališer, Matej
Brložnik, Janko Pogorelčnik in Klemen Arlič.
Opravičeno odsotni: Blaž Mošmondor
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: 18:05
Predsednik SZ je pozdravil vse prisotne člane, ugotovil sklepčnost, ter predstavil predlagani dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda v letu 2018 z dne 27.3.2018;
2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2018;
3. Razno
Ad 0:
Dimitrij Amon je predstavil predlagani dnevni red in odprl razpravo o morebitnih dopolnitvah in spremembah.
Razprave 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. seje Sveta zavoda v letu 2018 z dne 27.3.2018
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:
Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta zavoda v letu 2018 z dne 27.3.2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2018
Ad. 2: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da predstavi informativno
poročilo o dejavnostih v letu 2018.

Marko Pritržnik je pozdravil prisotne. Povedal je, da je bila informacija o aktivnostih za leto 2018 poslana tudi z
gradivom in da je poročilo je vezano na program, po aktivnostih in dejavnostih Mladinskega centra Velenje.
Začel je z mednarodnimi projekti, predstavil je program Mladi v akciji – Evropska prostovoljna služba, ki ga MC
izvaja že od leta 2008. V tem letu sta bila v EVS vključena dva prostovoljca – Španec Jose in Gruzijec Alex, ki se je
izjemno dobro naučil slovenskega jezika, njegov intervju v slovenščini na radiu Velenje je dokumentiran in je bil
poslan na Nacionalno agencijo MOVIT. Oba sta delovala v vseh programskih enotah.
Od novembra dalje sta nova prostovoljca dva turka, Emre in Gokberk, ravno na dan seje Sveta Zavoda je MC gostil
turško nacionalno televizijo, ki je delala daljši prispevek o njima in delovanju MC, Velenje so si ogledali tudi
turistično.
Drugi večji evropski projekti so EUROPOLY – fighting euroscepticizem through networking, mednarodni plesno
kreativni tabor na Festivalu Kunigunda v sodelovanju z zavodom Voluntariat in plesnim studiom N na temo
stotete obletnice osmrtnice Ivana Cankarja, ERASMUS+ Brain drain, brain gain and circular migration, izmenjava
mladinskih delavcev, organizirali smo mednarodno izmenjavo I want to be a volunteer, kjer so mladi spoznavali
aktivnosti MC Udarnik in se udeležili več prostovoljskih akcij. Zavod MOVIT je izmenjavo prepoznal kot izjemen
cherry on the cake projekt. Zaposleni so se udeleževali različnih izobraževanj preko MOVITa tako v Sloveniji kot
v tujini.
Kar se tiče informiranja mladih je povedal, da KRMC skrbi za LED predvajalnik na Rdeči dvorani, izdajajo se tudi
tiskovine.
Izpostavil je projekt Naj prostovoljec leta, ki ga je MC organiziral skupaj z MSV in MOV, na sklepni prireditvi so se
podelile tri nagrade.
Kot pomemben projekt informiranja je predstavil projekt eMCe plac ozavešča, ki je financiran tudi s strani
Ministrstva za zdravje in Mestne občine Velenje.
Na področju socialno preventivne aktivnosti osnovno predstavlja SMO – središče mladih in otrok, kjer se mlade
umakne iz ulice in usmeri v vodene aktivnosti in delavnice. Moj klub, druženje z osebami, ki imajo težave v
duševnem zdravju, poteka trikrat tedensko. Ta mesec so šli na izlet v Zagreb.
Povedal je, da je prostore MC za izvajanje programa PUM-O koristilo društvo NAPREJ, zaradi aktivnosti MC pa so
se sedaj preselili v gasilski dom. Nekajkrat na teden še vedno pridejo na biljard.
Prostovoljci MC Udarnik so širili svoje aktivnosti tudi izven meja Slovenije, v Bosni so z organizacijo SOS gradili
zavetišče za pse. Akcija je imela dober medijski odziv v Bosni, zato so tamkajšnje oblasti uredile, da bodo odslej
psi tam legalno.
Konec leta 2018 je MC dobil še en pomemben projekt Kamerat – brezplačni prevozi z električnim avtomobilom
za starejše od 65 let in gibalno ovirane. V šestih tednih je bilo zabeleženih 76 prevozov. Prostovoljci niso samo
vozniki, saj pomagajo tudi pri opravkih, na primer v trgovini, banki. O projektu je poročala tudi RTV SLO.

Marko je predstavil še aktivnosti v eMCe placu, kjer potekajo koncertni cikli alternativne glasbe. Gosti se tako
domače kot tuje glasbenike, je tudi odskočna deska za mlade lokalne.
Že osmo leto se je v sodelovanju z Radiem Študent organiziral Natečaj botečaj in klubski maraton.
V Hiši bandov je trenutno 12 glasbenih skupin, aktivnosti so utečene, vsi prostori so zasedeni.
V eMCe galeriji je vsak mesec nova razstava, tako lokalnih kot drugih umetnikov.

Ves čas se program usklajuje s ŠŠK, ki prireja bolj komercialne vsebine, MC ostaja bolj zavezan k raziskovanju
alternativne glasbe.
Pekarna je še vedno v uporabi, vendar gre objekt v rušenje. Na trgu bo stal nov, kjer bo 5 ateljejev in učilnica,
delavnica ter klubski prostori KUD Koncentrat.
Redno se izvajajo klubski večeri v sodelovanju z društvi in ostalimi klubi, ogled filmov, turnirji v ročnem nogometu
in taroku.
V tem letu je prišla iz strani ŠŠK iniciativa PLAYS, kjer mladi igrajo namizne igre, v preteklih tednih so projekt
izvajali tudi v MC, eMCe in Pekarni.
MC je v času Halloweena izvedel tudi Hišo groze, ki je že drugo leto potekala na Turnu in požela izjemno
zanimanje, saj so bili vsi termini zasedeni.
Festival mladih kultur Kunigunda, ki je največji projekt MC, je tudi letos potekal konec avgusta, še vedno se trudi,
da kultura pride na ulice, med ljudi. Izšla je knjiga Pod svobodnim srcem - retrosrčnica ob 20-letnici FMKK. Na
prodaj je v eMCeju in v vili Bianca.
Marko je pohvalil KRMC Kunigunda, ki daje izjemno podporo vsem programom, izmenjavam, snemajo in
montirajo, v letu 2018 so prevzeli še dogodke JSKD in jim izdali CD.
Avdio storitve MC izvaja na prireditvah MOV, teh je bilo v tem letu okoli 115, med drugim tudi Pikin festival, prav
tako lučna tehnika, ki mlade vključuje v izobraževanje.
MC ostaja podporna organizacija za društva pri razpisih, s CSD je redno sodeloval za potrebe javno koristnih del,
sedaj po reorganizaciji pa z Ministrstvom za pravosodje. Vključene so bile že 3 osebe.
Mladinski hotel je imel v letu 2018 rekordno število nočitev.
Dimitrij Amon je odprl razpravo.
Alma Glotić je pohvala MC za uspešno delovanje.
Janko Pogorelčnik je MC pohvalil. Zanimalo ga je, koliko je kapacitet v dijaškem in študentskem domu? Meni, da
je v Velenju sob premalo.
Marko Pritržnik je odgovoril, da je trenutno v posameznih apartmajih oziroma sobah tudi samo ena oseba, saj je
na vlogi možnost izbire, menima pa, da je naslednje leto ne bo več, saj bi s tem lahko namestili več ljudi. Povedal
je še, da je MC bolj strikten pri neplačilih, zato je izdal sklep o izselitvi, ko niso bile plačane štiri položnice, tudi
zato, ker je čakalna vrsta.
Matej Brložnik je izrazil strinjanje z izselitvami, ker so zgled za ostale.
Janko Pogorelčnik je dodal, da nekateri več delajo kot študirajo, s tem pa resnim študentom zavzemajo prostor.
Marko Pritržnik je pojasnil, da je potrdilo o vpisu je pogoj, pred podpisom ga je treba priložit. Ker imajo status,
jih je težko nadzirati, prelaga bolj poglobljeno sodelovanje s šolami. Povedal je še, da MC nima vpogleda v socialni
cenzus.
Aleksander Vališer je vprašal, če je oddaljenost tudi kriterij?
Marko Pritržnik je odgovoril, da ne.
Janko Pogorelčnik je vprašal, če je bil MC uspešen na prijavi za javna dela 2019?
Marko Pritržnik je odgovoril, da bo MC v naslednjem letu dobil tri javne delavce.

Dimitrij Amon je izpostavil, da se KRMC letos soočal z veliko težavo, ko v vmesnem času ni bilo dovolj delavcev..
Žalostno se mu zdi, da velik del dejavnosti sloni na javnih delih, zato bi bilo treba razmisliti o financiranju
dodatnega delovnega mesta. V nasprotnem primeru se ne bodo več mogle izvajati vse aktivnosti.
Klemen Arlič je vprašal, koliko je trenutno zaposlenih?
Marko Pritržnik je odgovoril, da trenutno 14, število pa se spreminja glede na javna dela in razpise.

Člani sveta zavoda so se seznanili s pregledom aktivnostim v letu 2018.
Dodatne razprave ni bilo.
3. Razno
Ad 3.: Marko Pritržnik je opomnil, da je bil v decembru podpisan sporazum o dvigu plač med vlado in sindikatom
javnega sektorja, zato je MC dobil poziv Ministrstva za javno upravo, naj pripravi spremembe in dokumente.
Pravilnik in katalog delovnih mest je že poslal na MOV pregled, ker pa pravnica do danes še ni pisno potrdila, da
je vse kot treba, predlaga, da ne bi na seji sprejeli sklepa. To je samo seznanitev, bo pa v naslednjih dneh sklical
dopisno sejo. Člane je pozval naj vse preberejo in pregledajo, potem se da v potrditev.
Dimitrij predlaga, da se v naslednji dneh skliče dopisna seja, ko dokumente pregledajo še v pravni službi MOV in
prosi za odzivnost.
Dimitrij Amon je zbrane vprašal, kako je izplačilom sejnin?
Marko Pritržnik je odgovoril, da je bila želja, da bi bilo enotno za vse zavode, ampak tega dogovora med javnimi
zavodi in direktorji ni bilo možno sprejeti.
Dimitrij Amon predlaga, da se člani sveta odpovejo sejnini.
Predlog daje na razpravo.
Člani se strinjajo.
SKLEP 3:
Svetniki se za mandatno obdobje 2017 - 2021 odpovedujejo sejninam.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Marko Pritržnik se je zahvalil za sodelovanje v letošnjem letu.
Dimitrij Amon se je zahvalil članom za udeležbo SZ MC Velenje, voščil vse dobro in zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 18:59

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisala Špela Verdev

Priloge: informacija o delu v letu 2018
Zapisnik seje27.3.2018

