ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2013 Z DNE
14.5.2013
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 14. maja 2013 v prostorih Regionalnega multimedijskega
centra Kunigunda.

Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Anton Skok, Janko Urbanc, mag. Maja Hostnik, Dragan
Redžič, Sebastjan Apat (prisoten z zamudo).
Opravičeno odsotni: Peter Dermol, Vid Jazbec.
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: 18:05
Predsednik SZ pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost, našteje vsebino gradiva za sejo SZ ter
predstavi dnevni red.
Dimitrij Amon doda, da je ta seja verjetno zadnja v tej sestavi Sveta Zavoda.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 6.12.2012 in
potrditev zapisnika 1. dopisne seje v letu 2013;
2.
Končno poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu 2012;
3.
Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2013;
4.
Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;
5.
Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za študentsko
in dijaško delo v obdobju od 1.11.2012 do 1.5.2013;
6.
Sprememba cenika storitev Kunigunde regionalnega multimedijskega centra;
7.
Seznanitev s postopkom volitev predstavnika delavcev v Svet zavoda MC Velenje;
8.
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 4. redne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 6.12.2012 in potrditev
zapisnika 1. dopisne seje v letu 2013;
Ad. 1: Dimitrij Amon odpre razpravo glede zapisnikov, pripomb ni.
SKLEP 2:
Zapisnika se potrdita.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Končno poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu 2012;
Ad 2: Marko Pritržnik predstavi programsko in finančno poročilo MC Velenje za leto 2012.
Dimitrij Amon odpre razpravo. Mag. Maja Hostnik pohvali napredek MC Velenje, čestita za
dobro delo, Anton Skok se čestitki pridruži. Mag. Maja Hostnik vpraša glede delovanja KRMC,
Marko Pritržnik pojasni glede selitve in programa KRMC.
SKLEP 3:
Poročili za leto 2012 se potrdita.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2013;
Ad. 3: Marko Pritržnik predstavi programski plan in obrazloži, da bo MC Velenje v letu 2013
predvsem vzdrževal nivo kvalitete in pestrosti programa, tudi zaradi v nadaljevanju
predstavljenega finančnega poročila.
Dimitrij Amon odpre razpravo. Odpre se navzkrižna razprava glede pošiljanja EVS
prostovoljcev v tujino, Marko Pritržnik pojasni dosedanje delo na tem področju.
SKLEP 4:
Programski in finančni plan za leto 2013 se potrdita.
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;
Ad. 4: Marko Pritržnik pove, da je točka vključena, ker tako veleva poslovnik, da svojega
letnega dopusta tako in tako nikoli ne izkoristi.

Dimitrij Amon odpre razpravo. Člani SZ MC Velenje predlagajo dodatne 4 dni dopusta za
direktorja.
SKLEP 5:
Direktorju MC Velenje se iz naslova delovne uspešnosti odobri 4 dni dodatnega dopusta.
Sklep je bil soglasno potrjen.

5. Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za študentsko in
dijaško delo v obdobju od 1.11.2012 do 1.5.2013;
Ad. 5: Dimitrij Amon predstavi poročilo glede izdanih soglasij, pove da so bila vsa soglasja
potrjena tudi s strani župana, kot to veleva zakon, ter odpre razpravo. Razprave ni.
SKLEP 6:
Člani SZ MC Velenje so z izdanimi soglasji seznanjeni.
Sklep je soglasno potrjen.

6. Sprememba cenika storitev Kunigunde regionalnega multimedijskega centra;
Ad. 6: Marko Pritržnik predstavi spremembe cenika storitev KRMC, obrazloži sistem
popustov za člane članic MSV. Dimitrij Amon odpre razpravo. Razprave ni.
SKLEP 7:
Nov cenik KRMC se sprejme.
Sklep je bil soglasno potrjen.

7. Seznanitev s postopkom volitev predstavnika delavcev v Svet zavoda MC Velenje;
Ad. 7: Predsednik komisije za volitve predstavnika delavcev v SZ MC Velenje za naslednji
mandat Janez Slivar predstavi postopek in rezultat volitev. Novi član SZ MC Velenje s strani
zaposlenih je Dimitrij Amon. Dimitrij Amon odpre razpravo. Razprave ni.
SKLEP 8:
Člani SZ MC Velenje je s postopkom in izborom seznanjen.
Sklep je bil soglasno potrjen.

8. Razno;
Ad. 8: Marko Pritržnik predstavi knjižico »Kam se dat«, ter člane SZ MC Velenje povabi na
nadaljnjo druženje .
Seja se je zaključila ob 19:15.

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisal: Janez Slivar

Priloge:
Vabilo na 1. redno sejo SZ MC Velenje v letu 2013,
zapisnik 4. redne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 6.12.2012 in zapisnik 1. dopisne seje v letu 2013,
končno poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu 2012 (programsko in finančno),
program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2013 (programski in finančni),
predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje (seštevek dopusta),
podana soglasja Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.11.2012 do 1.5.2013,
predlog novega cenika storitev Kunigunde regionalnega multimedijskega centra,
zapisnik postopka volitev predstavnika delavcev v Svet zavoda MC Velenje,
lista prisotnih na SZ MC Velenje z dne 14.5.2013.

