
ZAPISNIK SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE, z dne 10.12. 2009 

 

Prisotni člani sveta zavoda: Dimitrij Amon, Anton Skok, Dragan Redžić, Janko Urbanc, Maja 
Hostnik 

Odsotni: Vid Jazbec, Peter Dermol, Mitja Kontič, Sebastjan Apat 

Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Melita Kovač (zapisnik) 

  

Začetek seje: 17.05 

 

Otvoritev seje: 

Sejo je otvoril predsednik sveta zavoda Dimitrij Amon in ugotovil sklepčnost. Obvestil je 
člane sveta zavoda, da so si ob 16.00 na enak dan ogledali gradnjo in napredovanje del 
na Mladinskem hotelu.  
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika seje Sveta zavoda v letu 2009 z dne 1.10.2009; 
2. Spremembe in dopolnitve statuta zavoda MC Velenje in spremembe 

in dopolnitve poslovnika Sveta zavoda MC Velenje; 
3. Potrditev cenika ozvočevalne dejavnosti v MC Velenje; 
4. Konstituiranje Programskega sveta MC Velenje; 
5. Razno 

 

Sklep 1 

Dnevni red je sprejet s strani Sveta zavoda 

Sklep je soglasno sprejet. 

TOČKA 1 

Potrditev zapisnika seje Sveta zavoda v letu 2009 z dne 1.10.2009 
 

Razprava: 

Dimitrij Amon poda dopolnitev glede točke 4, in sklepa 9. Ker v zapisniku ni bila zapisana 
razprava o točki podaja da se zapisnik dopolni še s tem.  Dimitrij Amon še enkrat izpostavi 
sklep. 



Sklep 2 

Razen finančnih bilanc, se vse ostalo gradivo pošilja po elektronski pošti. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Dimitrij Amon pregleda sklepe prejšnjega zapisnika Sveta zavoda in predlaga potrditev 
zapisnika. 

 

Sklep 3 

Zapisnik prejšnje seje je z dopolnitvami Sveta zavoda je soglasno sprejet. 

Sklep je soglasno sprejet. 

TOČKA 2 

Spremembe in dopolnitve statuta zavoda MC Velenje in spremembe in dopolnitve 
poslovnika Sveta zavoda MC Velenje 

 

Razprava:  

Dimitrij Amon obrazloži, da ima Mladinski center Velenje odlok o ustanovitvi in statut, ter da se 
na tej seji dopolnjuje samo statut Mladinskega centra Velenje. 

Marko Pritržnik pove, da spremembe statuta MC Velenje, nanašajo le na uskladitve s 
spremembami, ki so podane v ustanovitvenem odloku, ki je bil spremenjen aprila 2008. 
Spremembe so bile podane članom v gradivu.  

Sklep 4 

Spremembe statuta so soglasno sprejete 

PREDLOG: Dimitrij Amon se sprašuje o smiselnosti odloka in statuta in poda predlog o 
možnosti združitve, tako bi MC Velenje imel samo odlok. 

Sklep 5 

Pravna služba Mestne občine Velenje preveri možnosti združitve statuta in odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda, saj je praksa, da imajo javni zavodi le odlok o ustanovitvi. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 



Razprava: 

Glede poslovnika Marko Pritržnik pove, da je Sebastjan Apat podal predlog za dopolnitev 
poslovnika. Poslovnik vključuje popravke in nove člene. Člani Sveta zavoda so predlog dobili v 
gradivu za sejo. 

Dimitrij Amon in Marko Pritržnik predstavita spremembe novega poslovnika. Člani sveta zavoda 
podajo še nekaj predlogov in sprejmejo poslovnik s spremembami. 

Sklep 6 

Svet zavoda sprejme novi poslovnik. 

Sklep je soglasno sprejet. 

Spremenjen poslovnik z dvema dokumentoma: a) Spremembe in dopolnitve poslovnika sveta 
zavoda Mladinski center Velenje, b) Čistopis poslovnika sveta zavoda Mladinski center Velenje, 
sta prilogi temu zapisniku. V omenjenih dokumentih so vključene vse spremembe, ki jih je 
sprejel Svet zavoda Mladinski center Velenje. 

 

TOČKA 3 

Potrditev cenika ozvočevalne dejavnosti v MC Velenje 

Razprava: 

Dimitrij Amon pove, da je Sašo Aleksander Misja pripravil cenik ozvočevalnih dejavnosti. Cenik 
je bil poslan članom sveta zavoda v gradivu za sejo. Ozvočenje zajema malo, srednje in veliko 
ozvočenje. Pripravljen  pa se tudi cenik, za trženje posameznih kosov. Marko Pritržnik poda 
cene in razloži različne kratice, pove tudi, da veliko ozvočenje ni v ceniku, ker ni v lasti MC 
Velenje. Pove še, da so cene primerljive s cenami na trgu. Vse cene na ceniku so v netu 
znesku, razen plačilo tehnika. Izredno pomembno je tudi določilo, da tehnik sam ne odgovarja 
SAZAS-u, ampak je to odgovornost organizatorja. Dimitrij Amon daje cenik v razpravo. 

 

Razprava:  

Dragan Redžić  sprašuje zakaj je plačilo tehnika v bruto znesku in predlaga, da bruto znesek 
zmanjšajo za davek in tako postane neto znesek, bruto znesek pa se zbriše. 

Sklep 7: 

Bruto znesek plačila tehnika se zmanjša z odštevkom DDV-ja, in se napiše neto znesek. 
Sklep je soglasno sprejet 

Janko Urbanc sprašuje kako se bo ozvočenje tržilo in rangiralo. 



Dimitrij Amon mu odgovarja da je cenik sestavljen za tržno dejavnost, za mladinske organizacije 
se bo ozvočenje še vedno izposojalo brezplačno. Amon prav tako pove, da je s strani tonskega 
tehnika Saša Aleksandra Misje prišla pobuda, da bi se izdajali interni računi, s tem bi bilo 
razvidno, koliko dela se opravi. Na tak način bi se ovrednotili tudi ceniki. 

Anton Skok sprašuje, če bo občina finančno podprla popravila ozvočenja. 

Marko Pritržnik mu odgovarja, da MC Velenje dejansko sam ureja popravila in jih tudi plačuje. 

Dimitrij Amon pove, da so takšni primeri že bili, kar se tiče servisiranja, še pred prihodom 
novega direktorja MC Velenje. 

Janko Urbanc sprašuje, kdo bo imel prednost pri uporabi ozvočenja, ali bo to občina ali ostali. 

Dimitrij Amon in Marko Pritržnik priznavata problem, še posebej, ker s strani občine prihaja do 
rezervacij v zadnjih trenutkih. 

PREDLOG: Dragan Redžić predlaga, da bi bilo potrebno na občino napisati dopis koliko časa 
prej je potrebno javiti rezervacijo. 

PREDLOG: Dimitrij Amon predlaga, da se dopis na MO Velenje pošlje v imenu Sveta zavoda, 
obenem pa se pošlje tudi obrazec za rezervacijo. Marko Pritržnik naj napiše dopis, podpisal pa 
ga bo predsednik Sveta zavoda. 

Sklep 8: 

Marko Pritržnik napiše dopis in obrazec za rezervacije, ki se pošlje na MO Velenje, dopis 
podpiše predsednik Sveta zavoda Dimitrij Amon. 

Sklep je soglasno sprejet 

PREDLOG: Janko Urbanc predlaga, da MO Velenje naredi tudi osnutek pogodbe za izposojo 
ozvočenja. 

Sklep 9: 

Mo Velenje se seznani s predlogom, da naredi osnutek pogodbe za izposojo ozvočenja. 

Sklep je soglasno sprejet 

Sklep 10: 

Cenik ozvočenja MC Velenje je sprejet.  

Sklep je soglasno sprejet 

 

 



TOČKA 4 

Konstituiranje Programskega sveta MC Velenje 

Razprava: 

Marko Pritržnik pove, da se je na zadnjem Svetu zavoda predlagalo, da bi se ponovno ustanovil 
Programski svet MC Velenje, iz razloga, ker se dejavnosti v MC Velenje večajo, z letom 2010 
pa MC Velenje vstopa tudi v turistično dejavnost. 

PREDLOG: Marko Pritržnik predlaga da se določi katere dejavnosti,ki jih izvaja MC Velenje bi 
bile tiste, ki bi imele svojega predstavnika v programskem svetu. Prav tako predlaga, da se-te 
razdelijo med MC Velenje in Mladinski svet Velenje. 

PREDLOG: Marko Pritržnik in Dimitrij Amon predlagata, da področja razdelijo: 

• Kulturno umetniška vloga (1 predlog MC in 1 predlog MSV) 

• Socialno-preventivne dejavnosti (1 predlog MC) 

• Informiranje in izobraževanje (1 predlog MSV) 

• Mednarodna dejavnost (1 predlog MC) 

• Turizem (1 predlog MSV) 

• Multimedija (1 predlog MC) 

PREDLOG: Maja Hostnik se ne strinja in predlaga, da multimedijo prevzame MC Velenje, ker je 
Multimedijski center Kunigunda enota MC Velenje, informiranje in obveščanje pa prevzame 
MSV. 

Člani Sveta zavoda se strinjajo z Majo Hostnik. 

Sklep 11: 

Za področje multimedije predlaga predstavnika MC Velenje, za področje informiranje in 
obveščanje pa MSV. 

Sklep je soglasno sprejet. 

Sklep 12: 

Do naslednje seje Sveta zavoda se pripravijo predlogi za člane Programskega sveta, od 
katerega MC Velenje predlaga člane za svoja področje in MSV za svoja področja. Na naslednji 
seji Sveta zavoda, se potrdijo predlagani predstavniki. 

Sklep je soglasno sprejet. 



PREDLOG: Maja Hostnik predlaga da se poroča o aktivnostih programskemu svetu po 
kvartalih, in da na sejah o tem poroča programski vodja. 

Dimitrij Amon ji odgovarja, da bo predsedniku programskega sveta predlagal ta predlog. 

 

 

TOČKA 5: 

Razno 

Marko Pritržnik ser zahvali za udeležbo in izpostavi da bo naslednja seja Sveta zavoda po 
pripravljeni bilanci in poročilu za leto 2010, torej v začetku marca. 

Vsem prisotnim razdeli novoletna darila, ki so produkcija Regionalnega multimedijskega centra 
Kunigunda. 

 

 

Predsednik Sveta zavoda Dimitrij Amon zaključi sejo. 

 

Zaključek seje Sveta zavoda ob 18.05. 

 

 

 

 

 

 

 


