ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2018 Z DNE 27. 3. 2018

Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 27. marca 2018 v sejni dvorani Mladinskega hotela Velenje.

Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Blaž Mošmondor, Aleksander Rep, Tjaša Odrlap in Alma Glotić
Opravičeno odsotni: Aleksander Vališer, Matej Brložnik, Janko Pogorelčnik in Klemen Arlič.
Ostali prisotni: Maruša Skornišek in Marko Pritržnik.
Zapisnik je vodila Maruša Skornišek.
Sejo je sklical vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon.
Pričetek seje: 17.36
Predsednik SZ je pozdravil vse prisotne člane, ugotovil sklepčnost, ter predstavil predlagani dnevni red.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta zavoda v letu 2018 z dne 23.1.2018, potrditev zapisnika 2.
dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 20.2.2018 in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta zavoda
MC Velenje z dne 19.12.2017;
2. Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2017;
3. Obravnava poročila o prostovoljstvu za leto 2017 v MC Velenje
4. Obravnava poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2017;
5. Obravnava Zapisnika o popisu sredstev, terjatev in obveznosti MC Velenje na dan 31.12.2017;
6. Obravnava sklepa o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31.12.2017;
7. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra Velenje za leto 2017;
8. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;
9. Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2018;
10. Razno.

Ad 0:
Dimitrij Amon je predstavil predlagani dnevni red in odprl razpravo o morebitnih dopolnitvah in spremembah.
Razprave ni bilo.
SKLEP 1:
Predlagan dnevni red se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Dimitrij Amon je nadaljeval sejo po točkah dnevnega reda:
1.
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta zavoda v letu 2018 z dne 23.1.2018, potrditev
zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 20.2.2018 in potrditev zapisnika 4.
redne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 19.12.2017;
Ad. 1:
Z vabilom na sejo so člani SZ prejeli zapisnike 1. dopisne seje Sveta zavoda v letu 2018 z dne 23.1.2018, zapisnik
2. dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 20.2.2018 in zapisnik zapisnika 4. redne seje Sveta zavoda MC
Velenje z dne 19.12.2017.
Dimitrij je prisotne člane vprašal po morebitnih popravkih in spremembah zapisnika.

Predlogov in popravkov ni bilo.

SKLEP 2:
Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje Sveta zavoda v letu 2018 z dne 23.1.2018, zapisnik 2. dopisne seje Sveta
zavoda MC Velenje z dne 20.2.2018 in zapisnik zapisnika 4. redne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne
19.12.2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2017;
Ad 2:
Dimitrij je pozval Marka Pritržnika, da na hitro predstavi finančno in programsko poročilo za leto 2017.
Marko je začel s predstavljanje finančnega poročila, ki so ga člani SZ prejeli predhodno z vabilom. V letu 2017 je
bilo za 656.025 Eur prihodkov in 653.027 Eur odhodkov, kar pomeni, da je presežek znašal 2.998 Eur. Na kratko
je direktor Marko Pritržnik predstavil tudi programsko poročilo, ki so ga člani SZ prav tako prejeli z vabilom na
sejo. Predstavitev je bila bolj kratka, saj je na prejšnji seji sveta zavoda bolj podrobno predstavil delovanje javnega
zavoda.
V nadaljevanju je predstavil tudi statistiko medijske prepoznavnosti in pojavnosti. Mladinski center Velenje se
najpogosteje v medijih pojavlja v času festivala mladih kultur Kunigunda.
Omenil je tudi, da je bilo v Mladinskem hotelu Velenje v letu 2017 največ nočitev glede na pretekla leta.
Finančno je Mladinski center Velenje v letu 2017 na področju prihodkov presegel leto 2012, ko je zavod dobil
največ sredstev iz naslova Evropske prestolnice kulture. V letu 2017 pa so ni bilo takšnega dobro financiranega
projekta, je pa zavod prihodke črpal preko raznolikih razpisov in tako presegel znesek iz leta 2012.
Dimitrij je pozval prisotne člane SZ h komentarjem in vprašanjem, ter odprl razpravo na finančno in programsko
poročilo za leto 2017.
Alma Glotić je vprašala koliko je bilo več nočitev. Marko ji je odgovoril, da okoli 200 več kot v preteklem letu.
Štejejo pa se turistične nočitve, v katere niso vključeni študentje in dijaki, ki bivajo v dijaško-študentskem domu.
Poudaril pa je, da je tudi na tem področju bil dosežen maksimum do sedaj, saj so zapolnili vse kapacitete.
Druge razprave ni bilo.
SKLEP 3:
Potrdi se programsko in finančno poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Obravnava poročila o prostovoljstvu za leto 2017 v MC Velenje
Ad. 3:
Od leta 2016 naprej so tudi javni zavodi vključeni v sistem poročanja preko AJPES-a. Mladinski center Velenje že
drugo leto zapored oddajajo to poročilo. V letu 2017 je bilo opravljenih 7.649 ur prostovoljnega dela, z vsemi
prostovoljci pa ima organizacija podpisane dogovore o prostovoljstvu. Pri prostovoljcih gre predvsem za
Udarnike, prostovoljce iz tujine (EVS), ter tudi dijake, ki so vključeni v projekte Mladinskega centra Velenje.
Število prostovoljnih ur se je glede na lani povečalo za 1.000 prostovoljnih ur.
Tjaša Odrlap je vprašala če prostovoljci zbirajo tudi oblačila in jih posredujejo naprej.
Marko ji je odgovoril, da v preteklem letu ni bilo takšne akcije. Povedal je, da se v januarju odvila prostovoljska
dražba. Šlo je za prodajo prostega časa oseb, denar pa se je zbiral za Center hiša, center za brezdomne. Na dražbi
se je zbralo okoli 2.600 Eur. Dražba je potekala legalno, saj je šlo za plačilo preko položnic direktno Centru hiša.

Materialno zbiranje pa je potekalo nekje 3 leta nazaj zaradi poplav v Bosni. Marko je povedal tudi, da bo v petek
in soboto potekala pomoč pri nošenju nakupovalnih vrečk starejših in gibalno oviranih oseb. Poleg tega bodo
vzporedno potekali kulturni nastopi in pogovori. Datum je skrbno izbran, saj je ravno na da po prejemu pokojnine.
Do akcije je spontano prišlo, ko je Andrej vodja skupine Udarnik, pomagal starejši ženski z nakupovalnimi
vrečkami prečkati cestišče.
Sklep 4:
Seznanili smo se s poročilom o prostovoljstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Obravnava poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za
leto 2017;
Ad. 4:
Dimitrij je članom SZ povedal, da so tudi to gradivo prejeli z ostalim gradivom in prosil Marka za kratko
predstavitev.
Komisija za popis osnovnih sredstev je bila sestavljena s strani MOV. V sodelovanju z zaposlenimi v MCV so
pregledali osnovna sredstva in drobni inventar organizacije. Seznam odpisov so prejeli v gradivu, gre pa predvsem
za pokvarjene zadeve v vrednosti 1.866,58 €. Odpisane stvari so sedaj izbrisane in niso vključene v poročilo.
Dimitrij je odprl razpravo.
Razprave ni bilo.
Sklep 5:
Seznanili smo se s poročilom o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

5.

Obravnava Zapisnika o popisu sredstev, terjatev in obveznosti MC Velenje na dan 31.12.2017;

Ad. 5:
Marko je predstavil dognanja komisije, ki je zadolžena za popis sredstev, terjatev in obveznosti MC Velenje.
Pregledali so kartice in podali poročilo, ki so ga člani SZ prejeli v prilogi z vabilom na sejo.
Dimitrij je odprl razpravo.
Razprave ni bilo.
Sklep 6:
Seznanili smo se z Zapisnikom o popisu sredstev, terjatev in obveznosti MC Velenje na dan 31. 12. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

6.

Obravnava sklepa o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31.12.2017;

Ad. 6:
Marko je članom SZ povedal, da je potrebno sprejeti sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki, potrebno
pa je imeti v mislih celotno letno delovanje Mladinskega centra Velenje. Vključno s preteklimi leti skupni presežek
znaša 68.959,07 Eur. Razdelijo jih lahko na več dejavnostih, seveda pa morajo celotnega nameniti za izvajanje in
razvoj osnovne dejavnosti.

Kar nekaj je neplačanih računov (dolžnikov MCV), v letu 2018 bodo pristopil k sodni izterjavi preko izbrane
odvetniške službe, ki bo poskušala izterjati te dolgove. V kolikor jih ne bo možno izterjati, bodo šle v odpis.
Obstaja velika verjetnost, da vseh ne bodo mogli izterjati, saj gre predvsem za tuje študente. Zaradi tega je nekaj
presežka prihodkov nad odhodki nerazporejenega, ta nerazporejen del se lahko izniči oziroma zmanjša na račun
odpisa terjatev. Marko je predlagal tudi kako bi presežek prihodkov nad odhodki razporedil:
25.000 € predvsem za 3 zaposlitve, ki jih MCV tudi delno sam financira.
35.000 € za stroške investicij.
26.959 € nerazporejeno.
Dimitrij je odprl razpravo.
Alma Glotić je vprašala, če je organizacija že pozvala fizične osebe in organizacije k plačilu dolga.
Marko ji je odgovoril, da so vsi že bili pozvani, vendar neuspešno. Odločili so se, da ne bodo sami dajali izvršb,
temveč bo to naredila odvetniška služba. Za ta pristop so se odločili, saj ocenjujejo večjo odzivnost v kolikor le-ta
pride iz naslova odvetniške službe.
Sklep 7:
Potrjevanje predlagane razporeditve presežka prihodkov nad odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

7.

Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra Velenje za leto 2017;

Ad.7:
Dimitrij je članom sveta zavoda povedal, da bodo ocenjevanje izvedli v skladu s pravilnikom. Marko je razdelil
ocenjevalne obrazce članom SZ, da jih individualno izpolnijo med tem sam zapusti prostor.
Dimitrij je predstavil ocenjevalni obrazec, ki je narejen po Pravilniku o meritvah delovne uspešnosti. Vsak član SZ
naj samostojno oceni, potem pa bodo skupaj izračunali povprečje.
1. Merilo predstavlja 6. člen: ovrednotenje izpolnitve letnega programa dela.
2. Merilo predstavlja finančni izračun.
3. merilo pa predstavlja 8. člen: vrednotenje kakovosti in strokovnosti.
Almo Glotić je zanimalo, koliko dejansko vpliva njihova na ocena na direktorja.
Dimitrij ji je odgovoril, da ocena vpliva na morebitno napredovanje direktorja, je pa ocena tudi seveda povratna
informacija zanj, kako SZ ocenjuje njegovo delovno uspešnost.
Sledilo je samostojno ocenjevanje in pogovarjanje kaj se pri določenem merilu sploh pričakuje od članov SZ.
Dimitrij je po individualnem ocenjevanju pobral ocenjevalne liste in izračunal povprečje. Člani sveta zavoda so
direktorja Marka Pritržnika ocenili s skupno oceno:
prvo merilo: 28 %,
drugo merilo: 10 %,
tretje merilo: 30%.
Skupna ocena 68 % delovne uspešnosti.
Marko se je vrnil in predsednik SZ je Marka seznanil z oceno.

8.

Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;

Ad. 8:
Dimitrij je povedal, da lahko svet zavoda odobri do 5 dni dodatnega dopusta direktorju. Povedal jim je tudi, da
Marko nikoli še ni izkoristil celotnega dopusta, ter da je v preteklih letih SZ Marku pripisal dodatne 4 dni dopusta.
Nato je odprl razpravo koliko dni dopusta bi SZ dal Marku v tem letu.
Marko je članom povedal, da je direktorjev dopust opredeljen na podlagi zakonov, kar so člani SZ prejeli skupaj z
gradivom. Povedal jim je tudi, da zaradi obsega dela, dopusta ni še nikoli izkoristil v celoti.
Dimitrij je povedal Marku, da glede na oceno delovne uspešnosti petih dni ne more dobit. Predlagal pa je, da se
pogovorijo o številki 4 in 3 dni. Predlaga štiri dni, ostali pa se vsi strinjajo.
Sklep 8:
Marku Pritržnik se iz naslova delovne uspešnosti dodeli 4 dni dopusta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

9.

Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2018;

Ad. 9:
Dimitrij je predal besedo Marku, da je na kratko predstavil finančni in programski plan dela, ki so ga člani SZ
prejeli predhodno skupaj z vabilom na sejo.
Marko je povedal, da je priprava finančnega plana, predvsem zaradi obsega dela nekoliko težavnejša; težko je
napovedati predvsem finančne prilive s strani tržne dejavnosti (nočitve v mladinskem hotelu, študentje in dijaki
v dijaško-študentskem domu, prodaja vstopnic). Načrtuje, da bo MCV ostal približno na nivoju 2017, nekaj manj
je planirani prihodkov iz tržne dejavnosti.
Sredstva iz javnih skladov in EU – MCV bo zagotovo dobili vsaj 22.000 € z naslova Evropskega socialnega sklada
za dve zaposlitvi. Težava, ki se v tem trenutku pojavlja pa je, da bodo morali založiti za tri do pet plač preden
bodo lahko dobili refundirano plačilo; težava pri izplačevanju pa se pojavlja na državnem nivoju. Sredstva bodo
zaenkrat lahko založili, Marko pa je opozoril, da lahko pride do težav nekje v juniju, če do takrat ne bodo uredili
težav.
Največ prihodkov MCV prejme s strani ustanovitelja, ostalo pa preko razpisov in tržne dejavnosti.
Na strani odhodkov se za leto 2018 planira nekoliko manj kot v letu 2017.
Programsko bo Mladinski center Velenje aktivno in redno deloval na področjih, na katerih deluje tudi sedaj. Poleg
tega se priključuje tudi aktivnostim na Starem trgu – pomoč pri planiranju novega projekta oziroma objekta, ki
bo nadomestil Pekarno.
Prav tako se bodo nadaljevale aktivnosti prostovoljcev namenjene socialno šibkejšim in starostnikom: Indicamp,
Stara sablja, aktivnosti v prevzgojnem domu Radeče, ipd.
Poleg tega se bo tudi letos izvedel festival mladih kultur Kunigunda, katerega program bo znan v aprilu. KRMC bo
nadaljeval s snemanjem, oblikovanjem, ipd., nadaljevali se bodo tudi projekti neformalnega izobraževanja, delo
z mladimi, kulturne dejavnosti in drugo. Mladinski hotel Velenje se bo v tem letu registriral za kolesarjem prijazno
nastanitev – oznaka: 2 kolesa; poleg tega pa se bodo trudili ustvariti tudi turistični produkt kolesarjenje od hostla
do hostla.
Investicije, ki jih želi MCV izpeljati v letu 2018: spisek želja so člani SZ dobili tudi kot prilogo. Zagotovo bo potrebno
obnoviti računalnike za zaposlene ter wifi sistema znotraj hostla.
Aprila bo čistilna akcija s članicami MSV, kjer se bo očistil in pripravil za dogajanje Letni kino ob Škalskem jezeru.
7. 4. bo podelitve naziva naj prostovoljec MOV - Marko je vse povabil, da se je udeležijo.
Nadaljevale se bodo tudi mladinske izmenjave in mednarodna sodelovanja. Mladinski center Velenje se je prijavil
tudi na razpis delovanje na področju mappinga – seminarji preko spleta in izobraževanja preko srečanj; projekt
pa se bo zaključil z dejanskim mappingom na kulturne ustanove.
Dimitrij je odprl razpravo, vprašanja in komentarje na prebrano in predstavljeno.

Blaž se je pozanimal kakšen je razpis za mapping.
Marko mu je odgovoril, da gre za EU program za profesionalne kulturne ustanove. - EU mapping me. Namen
projekta je izobraževanje mladih na področju mappinga. Muzej Velenje namerava kupit projektor za mapping –
nimajo pa kadra; ta projektor bi lahko prišel v uporabo MC Velenje, ki bi se lahko uporabil za projekt in se potem
z izobraževanju kadra nudi tudi drugim.
Sklep 8:
Potrjevanje finančnega in programskega plana dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

10.

Razno.

Ad. 10:
Dimitrij je člane SZ vprašal če bi kaj dodali, odprli še kakšno drugo tematiko.
Marko je povabil vse člane na Podelitev za naj prostovoljca v MOV za leto 2017, prav tako pa tudi na vse dogodke
in aktivnosti Mladinskega centra Velenje.
Člani sveta zavoda so predlagali, da bi se za v prihodnje pripravila bolj konkretna merila za ocenjevanje delovne
uspešnosti. S tem bi lažje ocenili delo, na podlagi tega pa bi lahko predlagali izplačilo delovne uspešnosti
direktorju.
Marko jim je odgovorili, da se nagradi za delovno uspešnost odpoveduje že odkar je z ZUJF-om izplačevanje
delovne uspešnosti in drugih nagrad onemogočeno za ostale zaposlene v Mladinskem centru Velenje in drugod
v javni upravi.
Dimitrij je nadaljeval, da so se na konstitutivni seji pogovarjali glede izplačila sejnin. Zanimalo ga je ali ima kdo že
kakšno novo informacijo glede izplačila in usklajevanja preostalih javnih zavodov v MOV.
Marko je vse direktorje pozval, če lahko sporočijo, kakšen sistem imajo, ter ali bodo v prihodnje nastopili skupaj
z enakimi pravili za vse, ali vsak zase. Od nekaterih direktorjev je dobil povratne informacije, da tudi oni ne
izplačujejo sejnin, da pa bi radi nastopili skupaj. Povedal je tudi, da od vseh ni dobil odgovora, da pa je med
drugim izvedel, da je Zavod Rdeča dvorana spremenil ustanovni akt in s tem omogočil izplačilo sejnine za člane
sveta zavoda. Obljubil je tudi, da se bo do naslednje seje še enkrat pozanimal in da upa, da se bodo lahko s
preostalimi javnimi zavodi lahko zedinili in bo do prihodnje seje lahko podal dodatne informacije.
Tjaša Odrlap je pohvalila, da se seje SZ vnašajo v Googlov koledar in predlagala, če lahko to postane praksa tudi
za v naprej. Ostali so se z njenim predlogom strinjali.

Dimitrij Amon je zaključil sejo, ter se zahvali članom SZ MC Velenje.
Seja je bila zaključena ob 18.43

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisala Maruša Skornišek

Priloge:







Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v
letu 2017,
Poročilo o prostovoljstvu za leto 2017 v MC Velenje,
Poročilo o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2017,
Zapisnik o popisu sredstev, terjatev in obveznosti MC Velenje na dan 31.12.2017,
Sklep o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31.12.2017,
Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2018;

