
 

 

 
ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE  SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE ZA MANDAT 
2013/2017 Z DNE 22.10.2013 
 
Konstitutivna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 22. oktobra 2013 v seminarskih prostorih 
Mladinskega centra Velenje. 
 
 
 
Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Janko Urbanc, Ivo Planinc, Mitja Kontič, Gašper Hostnik, 
Karmen Mikek, Alma Glotić, Matej Brložnik. 
Opravičeno odsotni: /  
Neopravičeno odsoten: Aleksander Rep. 
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Janez Slivar, Mitja Gregorič. 
Zapisnik je vodil Janez Slivar. 
 
 

Pričetek seje ob 18:00. 
 
 
Direktor MC Velenje Marko Pritržnik pozdravi prisotne, se predstavi, ugotovi sklepčnost, 
našteje vsebino gradiva za sejo SZ ter predstavi dnevni red. Pove, da bo po poslovniku on 
vodil prvi del seje, do izvolitve predsednika SZ MC Velenje. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
1. Otvoritev seje in informacija o članih sveta zavoda Mladinski center Velenje – 
konstituiranje Sveta zavoda skladno s Statutom JZ MC Velenje in Poslovnikom SZ MC Velenje; 
2.  Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda v letu 2013 z  dne 14.5.2013; 
3. Polletno poročilo o delu Mladinskega centra Velenje v letu 2013, skladno z 51. členom 
ZIPRS1314; 
4. Poročanje o podanih soglasjih Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od 
1.6.2013 do 1.10.2013; 
5. Razno. 
 
Ad 0: Marko Pritržnik odpre razpravo glede dnevnega reda, pripomb ni. 
Prihod Mitje Gregoriča na sejo, razvije se debata, ali lahko kot nepovabljen prisostvuje seji, 
odločitev SZ, da lahko 
 
SKLEP 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Marko Pritržnik začne s prvo točko dnevnega reda. 
 
 
 



 

 

1. Otvoritev seje in informacija o članih sveta zavoda Mladinski center Velenje – 
konstituiranje Sveta zavoda skladno s Statutom JZ MC Velenje in Poslovnikom SZ MC Velenje; 
 
Ad 1: Marko Pritržnik prosi, če se lahko vsak član SZ MCV na kratko predstavi. 

- Ivo Planinc pove, da je ravnatelj OŠ Gorica, imenovan je s strani MOV (Urad za 
družbene dejavnosti), nastopa prvi mandat kot član SZ MCV, 

- Dimitrij Amon pove, da je izbran s strani zaposlenih, je član večih SZ v Velenju, to je 
njegov drugi mandat v SZ MCV, 

- Matej Brložnik, imenovan s strani Mihaela Letonje, je DJ, radijski voditelj, organizator 
dogodkov, 

- Mitja Kontič je predsednik Mladega foruma SD Velenje, to je njegov drugi mandat 
člana SZ MCV, 

- Janko Urbanc, imenovan s strani ŠŠK, je vodja mladinskega kulturnega kluba eMCe 
plac, zelo vpet v delovanje MCV, njegov drugi mandat v SZ MCV, 

- Karmen Mikek, imenovana s strani ŠCV, kjer je zaposlena v svetovalni službi, dela z 
mladimi, 

- Gašper Hostnik, imenovan s strani MOV, kjer je zaposlen, vpet je v mladinsko delo, 
- Alma Glotić, imenovana s strani MOV, študentka, vpeta v študentsko politiko in 

medije. 
 
Marko Pritržnik pove, da morajo po poslovniku člani SZ MCV izmed sebe najprej izvoliti 
predsednika SZ MCV, nato še podpredsednika, ter začne kandidacijski postopek za 
predsednika SZ MCV v mandatu 2013/2017. 
 
Ivo Planinc za predsednika predlaga Dimitrija Amona, ter vpraša, ali je glasovanje javno ali 
tajno. Pritržnik pove, da je bilo navadno glasovanje javno, člani se strinjajo. 
Drugih predlogov za predsednika SZ MCV ni. 
 
Dimitrij Amon kandidaturo sprejme, Marko Pritržnik da predlog na glasovanje. 
 
Dimitrij Amon je soglasno potrjen za predsednika SZ MCV za mandat 2013/2017. 
 
Dimitrij Amon prevzame vodenje seje, se zahvali za podporo in nadaljuje sejo s postopkom 
za imenovanje podpredsednika SZ MCV. 
 
Marko Pritržnik za podpredsednika predlaga Gašperja Hostnika z utemeljitvijo, da je zaposlen 
na MOV in tako hitro dostopen v primeru odsotnosti predsednika SZ. 
 
Drugih predlogov za podpredsednika ni. 
 
Gašper Hostnik kandidaturo sprejme. 
 
Dimitrij Amon da predlog za podpredsednika SZ na glasovanje.  
 
Gašper Hostnik je soglasno potrjen za podpredsednika SZ MCV za mandat 2013/2017.  
 



 

 

Dimitrij Amon nadaljuje sejo z drugo točko dnevnega reda. 
 
 
2.  Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda v letu 2013 z  dne 14.5.2013; 
 
Ad. 2: Dimitrij Amon prebere sklepe zapisnika in odpre razpravo glede zapisnika, pripomb ni. 
 
SKLEP 2: 
Zapisnik se potrdi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
3. Polletno poročilo o delu Mladinskega centra Velenje v letu 2013, skladno z 51. členom 
ZIPRS1314; 
 
Ad 3: Marko Pritržnik predstavi delno programsko in finančno poročilo MC Velenje za leto 
2013 (priloga). 
 
Dimitrij Amon ga dopolni, da ima MCV v upravljanju tudi letni kino ob Škalskem jezeru in 
staro Pekarno v Starem Velenju. 
 
Dimitrij Amon odpre razpravo.  
Iva Planinca zanima glede izplačil delovne uspešnosti zaposlenim v MCV. Marko Pritržnik mu 
odgovori, da lahko izplačuje delovno uspešnost s strani tržne dejavnosti, za to ima 
pridobljeno tudi pravno mnenje pravne službe MOV. Ivo Planinc pove, da so JZ v Velenju 
očitno v neenakopravnih položajih, saj šole delovne uspešnosti kljub tržni dejavnosti ne 
smejo izplačevati. 
 
SKLEP 3:  
Delni poročili za leto 2013 se potrdita.  
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
4. Poročanje o podanih soglasjih Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od 
1.6.2013 do 1.10.2013; 
 
Ad. 4: Dimitrij Amon predstavi dosedanjo prakso na tem področju in sicer, da soglasje za 
izredno delo odobri in podpiše predsednik SZ MCV, SZ pa se na naslednji seji s podanimi 
soglasji seznani, ter predlaga isto prakso tudi v tej sestavi SZ. 
 
Dimitrij Amon predstavi dokumente s soglasji za mesece maj, junij, julij, avgust, september. 
 
Marko Pritržnik pove, da se zaradi vnaprejšnjih pridobivanj soglasij, ki morajo biti podpisana 
tudi s strani župana, MCV včasih srečuje s problemi, saj lahko med mesecem pride do 
menjav študentov (odsotnost, nepredvidene stvari …). 
 



 

 

Karmen Mikek zanima, koliko od teh delavcev je prostovoljcev. Dimitrij Amon odgovori, da 
večina in da tem prostovoljcem za večje projekte MCV omogoča študentsko delo po enotni 
tarifi. 
 
SZ MCV je s podanimi soglasji seznanjen. 
 
Ivo Planinc predlaga, da se praksa vnaprejšnjih podpisovanj s strani predsednika SZ MCV 
ohrani, ter da se o tem sprejme sklep. 
 
SKLEP 4: 
Predsednika SZ MCV se pooblasti, da za v prihodnje podpisuje soglasja Sveta zavoda za 
študentsko in dijaško delo, avtorske in podjemne pogodbe. SZ MCV se s podanimi soglasji 
seznani na vsaki naslednji seji. 
  Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
5. Razno; 
 
Marko Pritržnik zaradi zniževanja stroškov in ekologije predlaga sklicevanje sej in pošiljanje 
gradiv po elektronski pošti, ter uporabo dopisnih sej za manjše stvari. 
 
Ivo Planinc predlaga, da bi se edino letna poročila pošiljala po navadni pošti v papirni obliki. 
  
SKLEP 5: 
Za sklicevanje sej in pošiljanje gradiv se uporablja elektronska pošta, po elektronski pošti 
se, skladno s poslovnikom, izvajajo tudi dopisne seje, zaključno letno poročilo se članom SZ 
MCV pošljejo tudi v fizični (papirni) obliki po navadni pošti. 
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Marko Pritržnik izpostavi odpoved sejninam članov SZ MCV v prejšnji sestavah, Ivo Planinc in 
Janko Urbanc se strinjata, da se sejninam člani SZ MCV v dobro programu MCV odpovedo 
tudi v tem mandatu. 
 
SKLEP 6: 
Člani SZ MCV se v mandatu 2013/2017 odpovedujejo sejninam. 
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Marko Pritržnik se zaveže, da bo po elektronski pošti vsem članom SZ MCV poslal Ustanovni 
odlok, Statut in Poslovnik MC Velenje. 
 
Dimitrij Amon doda, da je Poslovnik najbolj »živ« dokument, ter pozove člane SZ MCV, da 
sporočijo svoje predloge, popravke, pripombe glede poslovnika, z namenom, da se vključijo 
na naslednjo sejo. 
 
Dimitrij Amon zaključi sejo, pove, da bo naslednja seja SZ MCV predvidoma v mesecu 
decembru. 



 

 

 
Seja se je zaključila ob 18:55.  
 
 
Predsednik Sveta zavoda 
Dimitrij Amon 
 
 
Zapisnik napisal: Janez Slivar      
 
 
Priloge: 

- Vabilo na konstitutivno sejo SZ MC Velenje v letu 2013, 
- zapisnik 1. seje Sveta zavoda MC Velenje v letu 2013 z  dne 14.5.2013, 

- polletno poročilo o delu Mladinskega centra Velenje v letu 2013 (programsko in finančno), 

- podana soglasja Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.6.2013 do 1.10.2013, 
- odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center, 
- statut Javnega zavoda Mladinski center Velenje, 
- poslovnik sveta Javnega zavoda Mladinski center Velenje, 
- lista prisotnih na SZ MC Velenje z dne 22.10.2013. 


