ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2012 Z DNE
6.12.2012

Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 6. decembra 2012 v prostorih Mladinskega
centra Velenje (seminarski prostori, Efenkova 61a).

Pričetek seje: 18:00

Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Janko Urbanc, mag. Maja Hostnik, Sebastjan
Apat in Dragan Redžič (prisoten z zamudo).
Opravičeno odsotni: Peter Dermol, Mitja Kontič, Anton Skok.
Neopravičeno odsoten: Vid Jazbec.
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Dragan Martinšek, Janez Slivar.
Zapisnik je vodil Janez Slivar.

Svet Zavoda na začetku ni bil sklepčen, od devetih članov SZ so bili na seji prisotni štirje
člani.
Sejo je vodil predsednik Sveta Zavoda Dimitrij Amon.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 10.4.2012 in
zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda v juniju 2012;
2. Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za
študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.6.2012 do 1.12.2012;
3. Pregled dela Mladinskega centra Velenje v letu 2012;
4. Pristop MC Velenje (KRMC) k društvu M3C;

5. Začetek postopka za volitve predstavnika delavcev v Svet zavoda MC Velenje;
6. Razno.

Predsednik SZ pozdravi prisotne, našteje vsebino gradiva za sejo SZ ter predstavi dnevni red.
Dimitrij Amon pove, da ga je klical g. Apat, ki bo malo zamudil, ter predlaga, da se ga počaka.
Ob 18:15 ‐ prihod g. Apata.
Ob 18:25 ‐ Predsednik SZ MC Velenje Dimitrij Amon ponovno pozdravi navzoče in ugotovi
nesklepčnost.
Marko Pritržnik predlaga, da se seja vseeno nadaljuje, sklepi pa se naknadno potrdijo na
dopisni seji.
Predlagani dnevni red in nadaljevanje seje se sprejme.
Sklep je bil med prisotnimi sprejet, g. Urbanc se vzdrži.
Janko Urbanc izrazi razočaranje nad udeležbo na seji in pove, da na sejah vedno manjkajo eni
in isti člani in da bi bilo dobro bolj pazljivo izbirati člane SZ MC Velenje.
Dimitrij Amon nadaljuje sejo po točkah dnevnega reda:
2. Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za
študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.6.2012 do 1.12.2012.
Predstavi število soglasij SZ za študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.6.2012 do
1.12.2012 in obrazloži da je bilo zaradi narave dela največ tovrstnega dela v času
festivala mladih kultur Kunigunda.

3. Pregled dela Mladinskega centra Velenje v letu 2012.
Marko Pritržnik zgoščeno predstavi delo MC Velenje v letu 2012 po področjih.
Mag. Hostnik želi pojasnila direktorja glede uspešnosti na razpisih, Pritržnik predstavi
številke. Nadalje mag. Hostnik zanima projekt Vodno mesto, usoda vodnega mesta in
nadaljnji potek projekta, Pritržnik projekt predstavi, pove, da ni v celoti končan in da se bo v

letu 2013 z nadgradnjo nadaljeval. G. Martinšek doda, da je bil projekt eksperimentalne
narave, da res ni bil v celoti realiziran, da pa bodo partnerji projekt nadaljevali, razvije se
razprava o projektu.
18:40 ‐ prihod Dragana Redžiča.
4. Pristop MC Velenje (KRMC) k društvu M3C.
Marko Pritržnik predstavi koncept društva M3C, Amon doda, da je namen društva
skupni nastop mreže multimedijskih centrov na področju intermedijske umetnosti
ter pove, da za pristop KRMC k društvu M3C. Odpre razpravo.

5. Začetek postopka za volitve predstavnika delavcev v Svet zavoda MC Velenje.
Amon predlaga sklep, kot ga predvideva pravilnik. Predlaga, da se postopek začne na
dopisni seji, Pritržnik ga dopolni z razlago pravilnika in predlogom, da se postopek
tudi konča na dopisni seji.
Po dosegu sklepčnosti SZ MC Velenje Amon predlaga sprejetje sklepov po točkah
dnevnega reda.
G. Amon predstavi zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 10.4.2012 in
zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda v juniju 2012.
SKLEP 1: Oba zapisnika se sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 1.
Razprave ni.
Dokumenta sta priloga temu zapisniku.

SKLEP 2: SZ MC Velenje je seznanjen s poročilom o študentskem in dijaškem delu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 3: SZ MC Velenje se seznanja s poročilom o delu MC Velenje v letu 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4: SZ MC Velenje soglaša o pristopu KRMC k ustanovitvi društva M3C.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 5: SZ MC Velenje soglaša z začetkom postopka imenovanje predstavnika delavcev v
SZ, datum volitev se določi na dopisni seji SZ MC Velenje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
6. Razno
•

Marko Pritržnik na pobudo Mitje Gregoriča predstavi predlog o umiku MC
Velenje iz Zavoda RISI in obrazloži vzroke. Vzroki za predlog umika so neaktivnost
Zavoda, ne ukvarjajo se s projekti, ampak izključno samo sami s sabo in z
birokracijo.

Amon odpre razpravo.
G. Apata zanimajo dosedanji pravni poskusi rešitve sporov.
Mag. Hostnik zanima mnenje Amona in Pritržnika o zadevi. Pritržnik ponovi o
neaktivnosti in birokratiziranosti Zavoda RISI, Amon pove, da o zadevi nima informacij.
G. Urbanc predlaga dodatna pojasnila glede zadeve s strani Mitje Gregoriča.
•

G. Pritržnik zase predlaga odobritev povečanega obsega dela (10%), razloži, da je
razlog za to nova zakonodaja o zmanjšanju plač, stalna rast obsega dela, ter vse
več birokratskih ovir pri delu.

G. Amon odpre razpravo.

G. Urbanc pove, da s predlogom soglaša ob pogoju, da bo direktor naredil vse
tudi za tiste svoje zaposlene, ki si zaslužijo nagrade. G. Pritržnik odgovori da tako
je in tudi bo.

G. Martinšek se s predlogom strinja in pove, da ima direktor MC Velenje najnižjo
plačo med direktorji JZ v MOV.

SKLEP 6: SZ MC Velenje potrjuje povečan obseg dela direktorju Marku Pritržniku.
Sklep je bil soglasno sprejet.
•

Mag. Hostnik zanima število zaposlenih v MC Velenje. Marko Pritržnik pove, da je
zaposlenih 10, da pa 2 zaposlitvi za 2013 nista več upravičeni in da bosta odpadli
(tonski mojster za potrebe EPK in pripravnik socialnega varstva).

Seja se je zaključila ob 19:15.

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisal: Janez Slivar

Priloge:
•

Vabilo na 4. redno sejo SZ MC Velenje,

•

zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 10.4.2012 in zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda v juniju,

•

Poročila predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od
1.6.2012 do 1.12.2012,

•

Pregled dela Mladinskega centra Velenje v letu 2012,

•

Lista prisotnih na SZ MC Velenje z dne 6.12.2012.

