ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2013 Z DNE
20.12.2013

Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 20. decembra 2013 v prostorih Regionalnega
multimedijskega centra Kunigunda.

Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Ivo Planinc, Janko Urbanc, Gašper Hostnik, Alma Glotid,
Matej Brložnik.
Opravičeno odsotni: Aleksander Rep, Karmen Mikek.
Neopravičeno odsoten: Mitja Kontič.
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Dragan Martinšek, 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 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2013 z dne
22.10.2013;
2.

Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2013;

3.

Sprememba kataloga delovnih mest in sprememba sistemizacije
delovnih mest za JZ Mladinski center Velenje;

4.

Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda
za študentsko in dijaško delo za november in december 2013;

5.

Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega
obsega dela v letu 2014;

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 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2013 z dne
22.10.2013;

Ad. 1: Dimitrij Amon predstavi zapisnik, predlaga popravka (Ad 1, se doda naziv sklep pri glasovanju
o predsedniku in podpredsedniku SZ) in odpre razpravo glede zapisnika, pripomb ni. Zapisnik je
priloga k zapisniku.
SKLEP 2:
Zapisnik se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2.

Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2013;

Ad 2: Dimitrij Amon da besedo direktorju MC Velenje Marku Pritržniku, ki predstavi zgoščeno
poročilo MC Velenje v letu 2013. Poročilo je priloga k zapisniku.
Dimitrij Amon odpre razpravo.
 Drago Martinšek pohvali delo MC Velenje, pove, da je na vsebinskem področju v 20-ih letih
viden super napredek, izpostavi pa področje sociale, kjer šepa komunikacija ... Izpostavi tudi,
da bi lahko bil MC Velenje pri nekaterih področjih še bolj provokativen. Glede KRMC si želi, da
bi bilo na voljo več informacij, kaj vse KRMC na področju storitev nudi (večja prepoznavnost
pri društvih, Javnih zavodih, ostalih, ki se ukvarjajo z javnim interesom, zunanjih naročnikih).
Glede eMCe placa prosi za uskladitev sestanka na lokaciji eMCe placa, z namenom
predstavitve delovanja zaradi različnih dezinformacij, ki krožijo, ter zaradi vpogleda v samo
delovanje, organizacijo … G. Martinšek napove sestanek glede objektov, ki so v upravljanju
MC Velenje in ostalih prostorih, ki so zanimivi za društvene dejavnosti (Pekarna, Letni kino,
Vila Rožle). Zanima ga glede finančnega poročila, Pritržnik mu odgovori, da moramo počakati
na knjigovodska poročila. Zaključi s pohvalo.
 Marko Pritržnik pojasni glede dobička, ki ga MC Velenje ustvari na tržnem delu, ki se porabi
tudi za program in investicije na javnem delu delovanja MC Velenje.
 Dimitrij Amon se zaveže glede sestanka na temo eMCe placa, pove, da je seja SZ MC Velenje
v KRMC z razlogom, da se le ta članom SZ predstavi, ter napove, da bodo v KRMC več delali
na prepoznavnosti in poslanstvu KRMC.
 Ivo Planinc vpraša glede prostovoljcev in njihovih projektov v smislu, kako so dogodki
obiskani.





Pritržnik, Amon in Urbanc pojasnijo, da so projekti dobro sprejeti, niso le sami sebi namen,
prostovoljci pa s temi projekti pridobivajo pomembne življenjske kompetence. Izpostavijo
tudi v tistem trenutku aktualen projekt Pomagajmo pomagati.
Iva Planinca zanima še glede popoldanskega centra, da pogreša povratno informacijo glede
udeležbe osnovnošolcev.
Pritržnik pojasni, da udeležba v popoldanskem centru za mlade niha, je pogojena z različnimi
faktorji (letni čas, vreme …), da pa je bil obisk po predstavitvah popoldanskega centra za
mlade po osnovnih šolah povečan.

SKLEP 3:
Člani SZ MC Velenje so s poročilom seznanjeni.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3.

Sprememba kataloga delovnih mest in sprememba sistemizacije
delovnih mest za JZ Mladinski center Velenje;

Ad. 3: Dimitrij Amon predstavi točko dnevnega reda in preda besedo Pritržniku, ki predstavi gradivo.
Pri tej točki gre za prevedbo zahtevane stopnje izobrazbe (na bolonjsko stopnjo) za posamezno
delovno mesto, pri vseh sistematiziranih delovnih mestih.
Glavni namen sprememb pa je, da se ukine delovno mesto STROKOVNI DELAVEC VII/1-PRIPRAVNIK (s
področja socialnega varstva otrok in mladostnikov ter oseb s težavami v duševnem stanju), v
katalogu delovnih mest sistemizirano pod zaporedno številko 9.
Sistemizira se delovno mesto STROKOVNI DELAVEC VII/1 (s področja socialnega varstva otrok in
mladostnikov ter oseb s težavami v duševnem stanju), v katalogu delovnih mest pod zaporedno
številko 9.
Dimitrij Amon odpre razpravo.

SKLEP 4:
Predlagana sprememba kataloga delovnih mest in sprememba sistemizacije delovnih mest za JZ
Mladinski center Velenje se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

4.

Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda
za študentsko in dijaško delo za november in december 2013;

Ad. 4: Dimitrij Amon predstavi podana soglasja in odpre razpravo. Pripomb ni.
SKLEP 5:
Člani SZ MC Velenje so s podanimi soglasji seznanjeni.
Sklep je bil soglasno potrjen.

5.

Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega
obsega dela v letu 2014;

Ad. 5: Dimitrij Amon predstavi točko dnevnega reda in pove, kakšen bi bil strošek v primeru
odobritve, ter preda besedo Marku Pritržniku.
 Marko Pritržnik predstavi argumente (širjenje delovanja, novi projekti, dijaško - študentski
dom).
 Iva Planinca zanima primerjava plač direktorjev drugih MC-jev v Sloveniji.
 Pritržnik pove, da je direktna primerjava zaradi zelo različnega dela po različnih JZ težka, da
pa imajo direktorji primerljivih zavodov večje plače.
 Drago Martinšek pove, da je predlagano zadevo preveril pri pravni službi MOV in da ni sporna
(pravno, legalno, legitimna) in da izplačilo podpira.
 Marko Pritržnik pojasni, da sredstva so zagotovljena, da MC Velenje zaradi izplačila ne bo
programsko na slabšem.
 Matej Brložnik se strinja, da rezultati so in da če ni ovir, se z izplačilom strinja.
 Ivo Planinc se z izplačilom strinja, če ni pravnih ovir, izpostavi pa dejstvo, da je več in več dela
po vseh JZ, a so možnosti nagrajevanj zelo različne in ponekod nemogoče. Predlaga, da se
direktorju MC Velenje zviša osnovna plača, pa se o dodatkih za povečan obseg dela ne bi bilo
potrebno pogovarjati.
SKLEP 6:
Direktorju MC Velenje se odobri izplačilo povečanega obsega dela v letu 2014.
Sklep je soglasno potrjen.

6. Razno.
Ad. 6: Dimitrij Amon odpre razpravo. Razprave ni. Marko Pritržnik razdeli simbolična darila in povabi
na prigrizek.

Seja se je zaključila ob 18:20.

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisal: Janez Slivar

Priloge:







Vabilo na 3. redno sejo SZ MC Velenje v letu 2013,
zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2013 z dne 22.10.2013,
zgoščeno poročilo MC Velenje v letu 2013,
sprememba kataloga delovnih mest in sprememba sistemizacije delovnih mest za JZ Mladinski center Velenje,
podana soglasja Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo za november in december 2013,
gradivo v zvezi z vlogo direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v letu 2014,

