
 

 

 
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE  SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2014 Z DNE 
17.12.2014 
 
 
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 17. decembra 2014 v prostorih Hiše bendov (Stari trg 1). 
 
 
Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Ivo Planinc, Karmen Mikek, Janko Urbanc, Gašper 
Hostnik, , Matej Brložnik. 
Opravičeno odsotni: Alma Glotid, Aleksander Rep.  
Neopravičeno odsoten: Mitja Kontič. 
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Janez Slivar. 
 
Zapisnik je vodil Janez Slivar. 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon. 
 
Pričetek seje: 17:05 
 
Predsednik SZ pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost, našteje vsebino gradiva za sejo SZ ter predstavi 
dnevni red.  
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2014 z dne 

3.4.2014; 

2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2014; 

3. Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta 

zavoda za študentsko in dijaško delo za maj - december 2014; 

4. Sprememba cenika ozvočevanja v MC Velenje; 

5. Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo 

povečanega obsega dela v letu 2015;  

6. Razno. 

 
Ad 0:  
Dimitrij Amon odpre razpravo glede dnevnega reda, pripomb ni. 
 
SKLEP 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Dimitrij Amon nadaljuje sejo po točkah dnevnega reda: 
 



 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2014 z dne 3.4.2014; 
 
Ad. 1:  
Dimitrij Amon predstavi zapisnik 1. redne seje SZ MCV in odpre razpravo glede zapisnika. Zapisnik je 
priloga k temu zapisniku. 
 
Marko Pritržnik pojasni pomisleke glede spremembe naslova MC Velenje na novo lokacijo, pomisleki 
so tudi s strani MOV. Stališče je, da je sprememba naslova nesmiselna zaradi birokracije. 
 
Dimitrij Amon odpre razpravo.  
Razprave ni. 
 
 
SKLEP 2: 
Zapisnik se potrdi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2014; 

 

Ad 2:  
Dimitrij Amon preda besedo Marku Pritržniku. 
 
Marko Pritržnik zgoščeno predstavi delno programsko poročilo, obširno poročilo je priloga zapisniku. 
 
Matej Brložnik vpraša glede prostovoljcev MC Velenje, kakšen je sistem vključevanja prostovoljcev. 
Marko Pritržnik odgovori, da MC Velenje na področju prostovoljstva sodeluje s ŠCV, da se prostovoljci 
lahko vključijo k projektom vsak teden na rednih sestankih prostovoljcev (četrtki), ter da imajo 
prostovoljci izdelan plan akcij, ki jih bodo izpeljali skozi leto, vendar so novi projekti dobrodošli. 
Informacije so dostopne tudi na spletni strani MC Velenje. 
 
Marko Pritržnik doda, da v poročilu ni vključenih aktivnosti pri snemanju filma Psi brezčasja, katerega 
koproducent je MC Velenje. 
 
Mateja Brložnika nadalje zanima glede Mladinskega hotela, kako je z gostovanji nastopajočih, če je 
lahko v hotelu nastanjen vsakdo, ali je hotel namenjen le nastopajočim v okviru programa MC 
Velenje. 
Marko Pritržnik odgovori, da je hotel vsekakor namenjen vsem, predstavi cenik in ponudbo, 
rezervacijske sisteme. 
Dimitrij Amon doda, da se v okviru hotela prakticirajo tudi popusti za obiskovalce dogodkov v 
Velenju. 
 
Dimitrij Amon odpre nadaljnjo razpravo, ter se opraviči, da se je v poročilu za leto 2014 pojavila 
letnica 2013. 
Ivo Planinc opozori, da se napaka pojavi večkrat, da je pri poročilih potrebna pozornost, da niso skozi 
leta poročila enaka. 
 
Iva Planinca nadalje zanimajo višine dobljenih sredstev na razpisih ter prosi, da so točne številke 
vključene v zaključno finančno poročilo.  



 

 

 
Iva Planinca zanima turistični vodnik, ki ga je izdal MC Velenje v sodelovanju s TIC Velenje (Skicirka). 
Marko Pritržnik predstavi vodnik. 
 
Ivo Planinc izpostavi, da se mu zdi tržni delež prihodkov v celotni strukturi prihodkov premajhen. 
Marko Pritržnik obrazloži situacijo glede javnega in tržnega deleža. 
 
Karmen Mikek zanima glede dvorane Gaudeamus, sistema najema. 
Marko Pritržnik obrazloži, da je prvi kontakt tajnica ŠCV, ki nato stvari v urejanje in koordinacijo 
preda Dimitriju Amonu. 
 
Janko Urbanc se vrne k spremembi naslova MC Velenje na Efenkovo 61a, ki se mu vseeno zdi 
smiselna. S tem se strinja tudi Ivo Planinc. 
 
Mateja Brložnika zanima glede festivala Kunigunda in dogodkov z elektronsko glasbo. 
Marko Pritržnik pove, da ima ožja ekipa pripravljavcev festivala prvi vikend v januarju programski 
vikend, kjer se bo izoblikovala osnovna programska shema festivala, Janko Urbanc dodatno obrazloži 
osnovni koncept snovanja festivala. 
 
Karmen Mikek zanimajo bodoče aktivnosti, predvsem na področju Središča mladih in otrok, 
predvsem z vidika naraščajočega števila priseljencev, medkulturnosti in ukvarjanja s temi ljudmi. 
Marko Pritržnik pove, da so ravno v tem času aktualne aktivnosti v zvezi z integracijo tretjih držav, da 
pa se na razpis z omenjenega področja MC Velenje kot javni zavod ni mogel prijaviti. 
Karmen Mikek pove, da je imela v mislih bolj priseljence s Kosova, Albanije, ki niso integrirani v 
družbo, društva. Ivo Planinc se mnenju pridruži, doda, da je poleg ostalega velik problem tudi jezik, ki 
ga ti ljudje govorijo in našemu ni podoben, ter predlaga razmislek glede jezikovnih tečajev za te ljudi, 
vsesplošne integracije v družbo s strani MC Velenje, saj gre za mladostnike, prepuščene ulici … 
Janko Urbanc poda mnenje, da je to po njegovem primarno domena izobraževalnih institucij, da pa je 
vključitev MC Velenje smiselna. 
 
 
SKLEP 3:  
Člani SZ MC Velenje so seznanjeni z delnim finančnim in programskim poročilom.  
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

3. Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za 

študentsko in dijaško delo za maj - december 2014; 

 
Ad. 3:  
Dimitrij Amon predstavi soglasja, obrazloži, da je občuten porast soglasij v mesecu avgustu zaradi 
festivala Kunigunda, ki na študentskem delu bazira. 
 
Dimitrij Amon odpre razpravo.  
Razprave ni. 
Podana soglasja so priloga k zapisniku. 
 
 
SKLEP 4: 



 

 

Člani SZ MC Velenje so s podanimi soglasji seznanjeni. 
Sklep je soglasno potrjen. 

 

4. Sprememba cenika ozvočevanja v MC Velenje;  

Ad. 4:  
Marko Pritržnik pove, da je obstoječi cenik iz leta 2009, da je vseboval le komplete opreme, ne pa 
tudi posameznih kosov, kar se z novim cenikom spreminja. Zvišane so tudi cene najemov, saj so bile 
stare dumpinške, ter doda, da je tržna dejavnost (možnost najema opreme) vezana na lastni program 
(najem je mogoč le, če je oprema prosta, lastni program ima prednost). 
 
Mateju Brložniku se zdijo cene visoke. 
 
Ivu Planincu se zdi cenik prekompliciran, prejšnji se mu zdi bolj pregleden. 
Janko Urbanc pove, da je celotno ozvočenje (ki je bilo na starem ceniku kot komplet) na voljo le 
redko, da je tudi povpraševanje po najemu navadno za delno opremo, tako, da je namen novega 
cenika boljši sistem in nadzor, kje se oprema nahaja. 
 
Marko Pritržnik doda, da je cenik oblikoval tonski mojster MC Velenje, ki je tudi dodal opremo, ki je 
bila v vmesnem času dokupljena. 
 
Ivo Planinc opozori, da bi bilo potrebno natančno opredeliti popuste (kdo jih dobi, kako visok popust, 
pogoji …). 
Janko Urbanc predlaga, da se opredeli najvišji popust (za partnerje, za zunanje najemnike …). 
 
Karmen Mikek predlaga, da se s pravilnikom opredelijo pogoji najema (rok za naročilo, vrnitev …). 
Marko Pritržnik omeni, da pravilnik obstaja, da je na ravni MOV oblikovana komisija za inventar. 
Dimitrij Amon doda, da je omenjena komisija aktivnosti v zvezi s pravilnikom začasno ustavila, da 
obstajajo le časovni roki naročanja (rezervacije) opreme, ne pa pravila o medsebojnem plačevanju 
najemov (birokracija, davki, komplikacije). 
Janko Urbanc izpostavi problem, da je za MOV potrebno izvajati veliko dela, da pa se ravno oni rokov 
ne držijo, pogosto se rešitve iščejo zadnji čas. 
 
Dimitrij Amon razpravo povzame. 
 
 
SKLEP 5: 
Člani SZ MC Velenje predlog novega cenika sprejmejo. 
 Sklep je bil soglasno potrjen. 
 
 
 

5. Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega 

obsega dela v letu 2015;  

 

Ad. 5:  
Marko Pritržnik predstavi zakonske podlage za vlogo, ter konkretno aktivnosti, zaradi katerih podaja 
vlogo za izplačilo povečanega obsega dela v letu 2015. 
 



 

 

Dimitrij Amon odpre razpravo. 
 
Matej Brložnik pove, da je bilo o temi nekaj razprave že lani. 
Ivo Planinc pove, da je bila vloga poslana pred trenutnim dogovorom socialnih partnerjev, ter da ima 
kot ravnatelj JZ pomisleke, ali je takšno izplačilo pravno sprejemljivo, zato bo na glasovanju verjetno 
vzdržan. 
Marko Pritržnik pove, da je bila lani zgodba enaka, pridobljena so bila vsa pravna mnenja, da pa je 
MC Velenje ravno v tem času tudi v postopku inšpekcijskega pregleda za javni sektor in da vsaj 
zaenkrat na tovrstna izplačila ni bilo pripomb. 
 
Amon predlaga pridobitev vseh pravnih podlag s strani kadrovske službe MOV, ter potrditev sklepa 
na korespondenčni seji, ko bo jasno, da je izplačilo pravno po vseh obstoječih predpisih, usmeritvah, 
dogovorih … Predlog bi korespondenčno potrdili samo na tej seji prisotni člani SZ MC Velenje, ki so 
razpravo poslušali in vedo, kakšni so konkretni pomisleki. Dimitrij Amon prekine to točko dnevnega 
reda.  
 
 
SKLEP 6: 
Člani SZ MC Velenje bodo vlogo direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v 
letu 2015 obravnavali po pridobitvi podlag na korespondenčni seji. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 
 

6. Razno; 

Ad. 6:  
Dimitrij Amon povpraša člane SZ MC Velenje glede izobraževanja za člane svetov zavodov, ki je po 
njegovem mnenju birokratska floskula. 
 
Marko Pritržnik pove, da je trenutno en delavec MC Velenje v disciplinskem postopku, po kolektivni 
pogodbi je za tovrstne primere potrebna  disciplinska komisija, ki jo imenuje SZ. Predlaga, da bi 
komisijo oblikovali, SZ MC Velenje bi jo potrdil na korespondenčni seji. Doda, da gre v konkretnem 
primeru za lažjo kršitev, sankcije bodo denarne ali opomin. 
 
 
SKLEP 7: 
Člani SZ MC Velenje se z imenovanjem disciplinske komisije in potrditvijo na korespondenčni seji 
strinjajo. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 

Dimitrij Amon razpravo nadaljuje z naznanilom, da je bila na MOV naslovljena prošnja za zaposlitev 
dveh dodatnih oseb v MC Velenje. Denar v proračunu je zagotovljen, eno delovno mesto je tudi že 
sistematizirano, drugega bo potrebno sistematizirati. 

Marko Pritržnik pove, da gre za zaposlitvi dodatnega tonskega tehnika ter grafičnega oblikovalca, ki ju 
za delovanje potrebujemo. Stvar je sicer zaenkrat v fazi predloga, vendar izpeljavi omenjenih 
zaposlitev kaže dobro. 



 

 

Marko Pritržnik se članom SZ zahvali, jim razdeli simbolična darilca, ter jih povabi na prigrizek. 

Seja se je zaključila ob 18:40.  
 
 
Predsednik Sveta zavoda 
Dimitrij Amon 
 
 
Zapisnik napisal: Janez Slivar      
 
 
 
Priloge: 

 Vabilo na 2. redno sejo SZ MC Velenje v letu 2014, 

 zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2014 z dne 3.4.2014,  

 delno finančno in programsko poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu 2014, 

 podana soglasja Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.5.2014 do 1.12.2014, 

 spremenjen cenik ozvočevanja v MC Velenje, 

 vloga direktorja MC Velenje za izplačilo povečanega obsega dela v letu 2015, 

 vabilo k dopisnem nadaljevanju 5. točke 2. redne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 2014, 

 zapisnik dopisnega nadaljevanja 2. redne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 2014. 
 


