
 

 

 
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE  SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2017 Z DNE 24. 4. 2017 
 
 
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 24. aprila 2017 v sejni dvorani Mladinskega hotela Velenje. 
 
 
Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Mitja Kontič, Gašper Hostnik, Janko Urbanc, Alma Glotić, Ivan Planinc. 
Opravičeno odsotni: Karmen Mikek, Aleksander Rep, Matej Brložnik. 
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Maja Oderlap, Maruša Skornišek.  
 
Zapisnik je vodila Maruša Skornišek. 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon. 
 
Pričetek seje: 16.07 
 
Predsednik SZ pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost, ter predstavi dnevni red.  
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2017 z dne 27.2.2017, potrditev 2. dopisne seje 
sveta zavoda v letu 2017 z dne 7.3.2017 in potrditev zapisnika o odpiranju prispelih vlog na razpis za direktorja  
MC Velenje z dne 11.4.2017; 
2. Pregled prispelih prijav na razpis za direktorja MC Velenje; 
3. Merila in metode za izbiro in preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov; 
4. Razgovor z kandidati za direktorja MC Velenje (17.00 uri Marko Pritržnik in 17.30 uri Maja Oderlap); 
5. Izbira kandidata za direktorja MC Velenje 
6. Razno.   
 
Ad 0:  
Dimitrij Amon odpre razpravo glede dnevnega reda. 
 
Razprave ni. 
 
SKLEP 1: 
Predlagan dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Dimitrij Amon nadaljuje sejo po točkah dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2017 z dne 27.2.2017, potrditev 2. dopisne 
seje sveta zavoda v letu 2017 z dne 7.3.2017 in potrditev zapisnika o odpiranju prispelih vlog na 
razpis za direktorja  MC Velenje z dne 11.4.2017; 
 

Ad. 1:  
Dimitrij Amon odpre razpravo o morebitnih pripombah na zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2017, 
razpravo o 2. dopisni seji Sveta zavoda v letu 2017 in razpravo o potrditvi zapisnika o odpiranju prispelih vlog na 
razpis za direktorja MC Velenje.  
Pripomb in razprave ni.  
 
 
 
 



 

 

 
SKLEP 2: 
Potrdijo se zapisniki 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2017 z dne 27. 2. 2017, potrditev 2. dopisne seje sveta 
zavoda v letu 2017 z dne 7. 3. 2017 in potrditev zapisnika o odpiranju prispelih vlog na razpis za direktorja  MC 
Velenje z dne 11. 4. 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

 
2. Pregled prispelih prijav na razpis za direktorja MC Velenje; 

Ad 2:  
Na razpis so v roku prispele tri popolne prijave. Prijavili so se Marko Pritržnik, Maja Oderlap in Mateja Mazgan, 
ki pa je v vmesnem času, brez dodatnih pojasnil, odstopila od kandidature. Opravljeni so bili razgovori z vsemi 
tremi kandidati, danes pa bosta opravila ponovna razgovora z obema preostalima kandidatoma. Dimitrij Amon 
je razdelil programa dela, ki sta ju pripravila kandidata in povabil navzoče, da jih sami preberejo.  
 
 
 
 

3. Merila in metode za izbiro in preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov; 
 

Ad. 3:  
Dimitrij Amon predstavi merila, ki niso pravno formalna in jih je za lažje odločevanje o izbiri kandidata sestavil 
Drago Martinšek. Vsi se z uporabo merilne ocenjevalne tabele ne strinjajo. Pojavi se dilema, da tabele za 
ocenjevanje oziroma meril ne bi uporabili. Janko Urbanc predlaga, da tabelo uporabijo tisti, ki jo želijo, tisti ki pa 
je ne želijo pa naj je ne. Dimitrij Amon tudi predlaga, da se tabela uporabi, saj lahko nudi kandidatoma vpogled 
kako sta bila med razgovorom ocenjena, ponudi pa tudi možnost, da merila in metode za izbiro opustijo.  
Svet zavoda še enkrat preveri, kako se dokončno imenuje direktorja Mladinskega centra Velenje. Svetu MOV Svet 
zavoda Mladinskega centra Velenje predlaga kandidata, ki ga potem potrdi mestni svet občine.  
Kandidat se lahko pritoži zgolj zaradi nepravilno izvedenega postopka in ne na sam izbor, zaradi tega merila in 
ocenjevalna tabela niso nujno potrebna. Janko Urbanc predlaga, da se uporabijo kot neformalni papirji, kot 
pomoč članom SZ pri izboru kandidata. 
Dimitrij bo merila pustil na mizi, dopusti pa da se vsak član odloči po svoje, ali jih bo uporabil ali ne.  
 
 

  
  4. Razgovor z kandidati za direktorja MC Velenje (17.00 uri Marko Pritržnik in 17.30 uri 

Maja Oderlap); 

 

Ad. 4:  
Dimitrij predlaga, da se kandidatoma pusti 10 minut za predstavitev, nadaljnjih 20 minut pa naj bo namenjenih 
za vprašanja članov SZ. 
Najprej se predstavi Marko Pritržnik. Predstavi podatke o sebi, o končani izobrazbi, neformalnih izobraževanj in 
preteklih službenih izkušnjah in referenc. Predstavi tudi projekte s katerimi se je v Mladinski center Velenje 
ukvarjal v preteklih letih, v nadaljevanju pa predstavi tudi svojo vizijo delovanja v prihodnje. Poleg predstavitve 
vizije predstavi tudi načine, kako vizijo zasledovati. Predvsem poudarja programsko povezovanje, delovanje na 
regionalnem in nacionalnem nivoju, poudarja medkulturni dialog, kreativno razmišljanja in delovanje. Velik 
poudarek daje na timsko delo, delegirano oblika dela, lastno aktivno vključevanje v program in projekte, 
poudarek daje organizacijski klimi znotraj javnega zavoda. Njegov moto je dober sodelavec, je zadovoljni 
sodelavec. Še naprej želi vključevati mlade na vse nivoje dela v Mladinskem centru Velenje. Velik poudarek daje 
tudi prostovoljnemu delu. Še naprej želi mlade informirati o priložnostih, ki jih imajo (izmenjave, razpisi, 
zaposlovanje). Zavzemal se bo tudi za čim višjo zaposlovanje mladih preko projektov, razpisov in ostalih možnosti, 
ki se ponujajo. Še naprej želi tesno sodelovati z ostalimi mladinskimi organizacijami ter tudi vsemi ostalimi 
organizacijami. Tudi v prihodnje bi izvajal servisno vlogo za MOV in tudi druge uporabnike. Pomembno je tudi  



 

 

 
delo z okoljem, kjer bi Mladinski center Velenje še naprej zasledoval strategijo razvoja MOV.  Poudarek daje tudi 
na mladinsko delo, ki se odvija v Mladinskem centru Velenje, vpliv le-tega pa je vedno bolj viden v okolju. 
Nazadnje je omenil tudi materialne pogoje zavoda. Še naprej se zavezuje v kontinuirano vlaganje v opremo in 
redno vzdrževanje opreme vseh programskih enot. Predstavi nekatere najpomembnejše investicije in 
zavzemanje za pridobivanje sredstev tudi iz naslovov iz katerih do sedaj zavod še ni črpal sredstev. 
 
Dimitrij Amon odpre diskusijo in pozove člane Sveta zavoda, naj kandidatu zastavijo še kakšno vprašanje. 
 
Mitja Kontič najprej pohvali delovanje v preteklosti in vpraša glede delovanja v naprej. Vpraša ali se na delovno 
mesto prijavlja resno ali zgolj dokler ne najde druge opcije.  
Marko Pritržnik odgovarja, da bo delo opravljal 100 %, ne zanika pa, da si želi svoje službeno področje nadaljevati 
drugje. Zagotavlja, da se bo posvetil dolgoročni uspešnosti in dobrobiti MCV.  
 
Ivan Planinc najprej načeloma pohvali predstavitev. Pravi pa, da je program slabo časovno razporejena in ni dovolj 
konkretiziran. Ni časovno opredeljeno in ni nekih konkretnih akcij. Pohvali pa ambicioznost in težnjo, da bo MCV 
najboljši. Vpraša katere bodo nove vsebine v tem mandatnem obdobju? Marko odgovarja, da predvsem kultura 
in mediji. Najprej se je potrebno prijaviti na evropski razpis. Ko bo zavod prišel do financiranja tudi na programu 
kultura, bo možno izvajati še več aktivnosti. 
Ivan Planinc vpraša tudi kakšne aktivnosti načrtujejo z begunci. Marko Pritržnik odgovarja, da bi radi posneli 
dokumentarni film o njihovem življenju in poti, ter ga pokazati lokalni skupnosti in jim preko tega predstaviti, da 
ne predstavljajo nikakršne grožnje. Kar se tiče integracije pa pravi, da je to stvar, ki ne sme past na lokalno 
skupnost, saj more biti program res dobro in premišljeno pripravljen. Prepričan je, da je potrebno primere dobre 
prakse iz tujine preslikati na lokalno okolje.  
 
Mitja Kontič vpraša kakšen je pristop do albanskih otrok v Velenju? Marko Pritržnik odgovarja, da le-ti že prihajajo 
v popoldanski center. Z njimi so že v navezavi in jim predlagajo, da se organizirajo v društvo, ter jim pri delovanju 
le-tega pomagati. Mladi Albanci so v SMO dobrodošli, tu se počutijo varne in sprejete. Vprašanje se pojavi tudi o 
jeziku v katerem se pogovarjajo ti mladi. Tukaj se z njimi pogovarjajo zaposleni v Slovenščini, med seboj pa se še 
vedno pogovarjajo v maternem jezikom. Pojavijo se očitki, zakaj se ne planira, da bi se zanje izvedel tečaj jezika, 
delavnice, integracijski projekti. Marko Pritržnik odgovarja, da se ne želi z glavo skozi zid podajati v tako 
kompleksne projekte, za katere ni dovolj izobraženih zaposlenih.  
 
Dimitrij se zahvali za predstavitev in vprašanja ter ogovore.  
 
Naslednja se predstavi kandidatka Maja Oderlap, ki najprej vse lepo pozdravi. Poudarja, da se generacije ves čas 
spreminjajo in se je temu potrebno prilagajat z vsebinami. Pomembno zanjo je omogočanje ustvarjalnega okolja. 
Poudarjat želi povezovanje. V ospredje postavlja družino, podjetništvo, povezovanje generacij. Največja vrednota 
zanjo je čas. Starši nimajo zardi službenih obveznostih dovolj časa za mlade in tu je pomemben predvsem 
Mladinski center Velenje. Predstavi, kaj ji je pomembno za razvoj mladih: ustvarjalno okolje, ohranjanje 
slovenstva in naše tradicije, informiranje mladih, ustvarjanje pozitivne klime, medgeneracijsko sodelovanje, 
pomoč pri izbiri poklica, gojenje strpnosti in prevzemanje odgovornosti. Sicer je podjetnica, je pa pregledala 
program delovanja MCV in bi kar nekaj aktivnosti ohranili in nadgradila. Zavzema se za neplačljive dejavnosti. 
Pomembno se ji zdi povezovanje mladih iz mesta in vasi. To v dosedanjih poročilih pogreša in bi to umestila v 
program, saj podeželje predstavlja veliko zanimivih možnosti, ki jih ni v mestu, prav tako pa tudi obratno.  
Pomembno se ji zdi tudi povezovanje generacij. Mladi z odraslimi in mladi z najmlajšimi.  Sama se ukvarja z avdio, 
video produkcijo in fotografijo in tudi to bi želela še bolj poudariti.  Pozornost bi namenila tudi projektom 
povezovanje s spletom, seznanjenjem z glasbenimi mojstri, različnimi strokovnjaki z različnih področij. Želela bi 
mlade še bolj povezati s podjetništvom in sodelovati s podjetniki, mladim predstaviti start-up. Želi tudi 
povezovanja s študenti, predvsem študente seznaniti z gospodarstvom in lokalnem podjetništvu. Pomembno se 
ji zdi tudi povezovanje s priseljenci, begunci in pomoč mladim v stiski. Mlade bi pozivala k večji strpnosti, želi pa 
tudi pomagati pri integraciji beguncev. Osnovna vizija oziroma moto je, da so najbolj pomembni ljudje, mi, šele 
nato posameznik oziroma jaz. 
 
Dimitrij se zahvali za predstavitev in povabi člane Sveta zavoda, da zastavijo še kakšno vprašanje. 



 

 

 
Ivan Planinc najprej poudari, da je njen predlog programa nekakšen prosti spis. Želel bi, da je program bolj 
konkretiziran, saj iz tega ne zna razbrati, kaj lahko pričakuje od nje. Želel bi si predstavitev bolj konkretnih 
projektov. Kandidatka na to odgovarja, da se mora najprej bolj poglobiti v samo lokalno stanje in potem iz tega 
izhajati programsko. Ivan Planinc v nadaljevanju vpraša tudi kako vidi sodelovane MCV in podružničnih šol. 
Odgovarja, da si želi, da bi se kakšne dejavnosti odvijale v objektih podružničnih šol.  
Ivan Planinc pohvali, da mu je všeč, da je razmišljala o predstavitvi poklicev in podjetništva med mladimi. Zanima 
ga tudi, kako bi to konkretno izvedla. Odgovarja, da bi devetošolce odpeljala v sama podjetja, kjer bi jih predstavili 
delo, za kar verjame, da bi to zelo dobro vplivalo na mlade.  
 
Alma Glotić vpraša o Letnem kinu ob Škalskem jezeru. Zdi se ji, da je lokacija premalo izkoriščena in sprašuje kaj 
bi se tam še lahko odvijalo. Odgovarja, da lokacije ne pozna, vendar bi tam lahko bili raznorazni dogodki. Od 
glasbenih večerov do ostalih večerov. Vprašala bi mlade, kaj si bi tam želeli.  
 
Janko Urbanc se strinja da je v programu bolj pavšalno opredeljeno kaj bi želela delati v svojem mandatu in 
poudarja, da so v programu aktivnosti, ki jih Mladinski center Velenje že tako ali tako izvaja, ali pa takšne 
aktivnosti izvajajo preostala mladinska društva, s katerimi Mladinski center Velenje ves čas sodeluje. Vpraša jo 
tudi ali pozna lokalno strategijo za mlade. Maja Oderlap odgovarja, da dokumenta še ni prebrala in da verjame, 
da se še programsko marsikaj počne. Poudarja, da tržno razmišlja in bi pripravljala tudi dogodke, ki so tržno 
zanimivi. Janko Urbanc na ti odgovarja, da so programske vsebine tako načrtovane in realizirane s pomočjo 
strokovnih sodelavcev, ga pa še zanima, če pozna vire financiranja Mladinskega centra Velenje. Maja Oderlap 
načeloma predvideva kakšni so. 
 
Gašper Hostnik kandidatko v nadaljevanju vpraša, ali bi jo pri delu direktorice oviralo lastno podjetje. Maja 
Oderlap odgovori, da je prišel čas za nov izziv, vendar svojega podjetja ne bi dala povsem na stran.  
  
Dimitrij Amon se zahvali za predstavitev ter vprašanja in odgovore. 
 
 
                  5. Izbira kandidata za direktorja MC Velenje 
 
 
Ad. 5:  
Po predstavitvah in vprašanjih Dimitrij Amon spodbudi pogovor o obeh kandidatih. Dimitrij Amon, kot 
predstavnik zaposlenih MCV podpira kandidata Marka Pritržnika, kar je glas vseh zaposlenih in tudi njegov osebni. 
Pravi da tudi pri kandidatki ni videl, da bi razumela delovanje MCV. 
Mitja Kontič doda, da je njena predstavitev povsem brez vsebine. Zdi se mu, da je Marko Pritržnik boljša izbira. 
Ivan Planinc se strinja, saj ga kandidatka ni prepričala, ima pa nekaj dobrih idej, ki bi jih bilo mogoče dobro 
upoštevati pri programu v naslednjem letu. Kandidatka ne pozna delovanja in bi potrebovala precej seznanjenja 
z delovanjem MCV in v tem trenutku ni primerna kandidatka. 
Mitja Kontič temu dodaja, da kandidatka ne pozna osnov MCV, ne pozna virov financiranja in lokacij s katerimi 
upravlja.  
Ivan Planinc izrazi tudi, da se mu zdi sporno, da bi obdržala svoje podjetje in svoje sedanje delovanje. 
Janko Urbanc izpostavi predvsem to, da si ni niti dovolj dobro prebrala dokumentacije o Mladinskem centru 
Velenje in o mladinski politiki v Velenju, ter da se ni pozanimala o delovanju MCV. Prav tako poudari, da je Marko 
Pritržnik naredil že ogromno dobrega za Mladinski center Velenje.   
Gašper Hostnik poudari, da ima kandidatka kar nekaj kvalitet, vendar se vidi velika razlika pri kandidatu, ki ima 
že izkušnje in ve kaj dela in kakšno je delovanje javnega zavoda.  
 
 
SKLEP 3: 
Svet zavoda Mladinskega centra Velenje lahko javno, z dvigom roke, glasuje o izbiri najbolj primernega kandidata 
za mesto direktorja javnega zavoda.  
Sklep je soglasno sprejet. 
 



 

 

 
SKLEP 4: 
Svet zavoda Mladinskega centra Velenje, kot najustreznejšega kandidata na razpis za delovno mesto direktorja, 
izbira Marka Pritržnika.  
Sklep soglasno sprejet.  
 
 
                  6. Razno.   
 
Ad. 6: 
Dimitrij Amon seznanja Svet zavoda, da je bil izveden postopek za predstavnika zaposlenih v Svetu zavoda. Prijavil 
se je samo en kandidat. To je bi Dimitrij Amon, ki ga je predlagal Janez Slivar. Dimitrij Amon je bil tako izbran za 
predstavnika zaposlenih Mladinskega centra Velenje tudi v novem mandatu.  
 
Novi člani Sveta zavoda so bili imenovani tudi s strani MOV. Imenovani člani so: Klemen Arlič, Tjaša Oderlap, Alma 
Glotić, Matej Brložnik, Aleksander Rep. S strani zainteresirane javnosti, so imenovani člani naslednji: Blaž 
Mošmondor – ŠŠK, mag. Aleksander Vališar – predstavnik OŠ Velenje, Janko Pogorelčnik - ŠCV 
Mandat velja do 1. 10.  2021 
 
Dimitrij Amon vpraša, če ima še kdo kakšno vprašanje. 
 
Vprašanj ni. 
 
Dimitrij Amon zaključi sejo ter se zahvali članom SZ MC Velenje.  
 
Seja je bila zaključena ob 18.04.  
 
 
 
Predsednik Sveta zavoda 
Dimitrij Amon 
 
 
 
 
Zapisnik napisala Maruša Skornišek 
 
 
 

 
 


