ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU
2012 Z DNE 28.2.2012

Prva redna seja Sveta zavoda MC Velenje je bila 28. februarja 2012 v prostorih
Mladinskega centra Velenje (seminarski prostori, Efenkova 61a).
Pričetek seje: 18:08
Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Janko Urbanc, Peter Dermol, Dragan
Redžič, Maja Hostnik, Sebastjan Apat.
Opravičeno odsotna: Anton Skok, Vid Jazbec.
Neopravičeno odsoten: Mitja Kontič.
Zapisnik je vodil Janez Slivar.

Svet zavoda je bil sklepčen, od devetih članov SZ je bilo na seji prisotnih šest članov.
Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Dimitrij Amon.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2011 z dne 20.12.2011 in
potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 26.1.2012;

2.

Odprtje, pregled in ugotavljanje popolnosti in pravilnosti prispelih vlog na
razpis za direktorja javnega zavoda MC Velenje;

3.
4.

Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje;
Vloga za pridobitev soglasja ustanovitelja za imenovanje direktorja JZ MC
Velenje;

5. Razno.

Predsednik SZ predstavi dnevni red.
SKLEP 1 : Predlagani dnevni red se sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 1.
Predsednik SZ predstavi zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2011 z dne
20.12.2011 in zapisnik 1. dopisne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 26.1.2012.
S strani Maje Hostnik in Sebastjana Apata je bilo postavljeno vprašanje, kako je s
pojasnilom o priključitvi MC Velenje k društvu Združenje Slovenski forum socialnega
podjetništva.
SKLEP 2 : Zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2011 z dne 20.12.2011 in
zapisnik 1. dopisne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 26.1.2012 sta sprejeta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Še vedno se čaka na informacije o nameri k priključitvi k društvu Združenje Slovenski
forum socialnega podjetništva, informacije se bodo pridobile, poslale članom SZ in
predstavile na naslednji seji SZ MC Velenje.
Oba zapisnika sta priloga tega zapisnika.

Ad 2.
Odprtje, pregled in ugotavljanje popolnosti in pravilnosti prispelih vlog na razpis za
direktorja javnega zavoda MC Velenje.
Predsednik SZ najprej predstavi zapisnik Komisije za pregled vlog prispelih na razpis za
delovno mesto direktorja JZ MC Velenje z dne 26.1.2012.
SKLEP 3 : Zapisnik Komisije za pregled vlog prispelih na razpis za delovno mesto
direktorja JZ MC Velenje z dne 26.1.2012 je sprejet.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Zapisnik Komisije je priloga tega zapisnika.

Člani SZ pregledajo prispelo vlogo na razpis za delovno mesto direktorja JZ MC Velenje.

Dermola zanima, kdo je pripravljal razpis za prosto delovno mesto direktorja JZ MC
Velenje. Amon pove, da kadrovska služba MOV v sodelovanju z Dimitrijem Amonom
in Markom Pritržnikom, uporabljena je bila predloga razpisa, ki se v MOV uporablja
(Knjižnica Velenje).
Maja Hostnik predlaga, da Dimitrij Amon, ki se z mladinskim delom v samem JZ MC
Velenje ukvarja, povzame ključne točke vsebine prispele vloge.
Dimitrij Amon se po osnovni predstavitvi kandidata osredotoči na vizijo vodenja MC
Velenje v naslednjem mandatnem obdobju.
Ključna področja so: MC kultura (eMCe plac), MC družba (popoldanski center za
mlade), KRMC, Mladinski hotel, festival Kunigunda, sodelovanje med mladinskimi
organizacijami, letni kino, študentski in dijaški dom, servisna vloga.
RAZPRAVA:
Člani SZ se seznanijo s ključnimi področji, pri Mladinskem hotelu jih zanima vključitev
MH v tiskani vodnik za popotnike Lonely Planet. Po debati Maja Hostnik predlaga, da do
naslednje seje SZ MC Velenje vodja hotela pripravi obrazložitev glede vključitve in
dosedanji trud za vključitev v omenjeni vodnik.
SKLEP 4 : Vodja MH Velenje Metka Rupreht mora do prihodnje seje SZ MC Velenje pripraviti obrazložitev
glede vključitve in dosedanji trud za vključitev v tiskano verzijo Lonely Planet‐a.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Maja Hostnik nadalje vpraša, kako to, da v predstavitvi področij ni področja
prostovoljstva, ki je eno ključnih področij v delovanju JZ MC Velenje in se ga vsekakor
ne sme zanemarjati. Dimitrij Amon je povedal, da se je s kandidatom Markom
Pritržnikom pogovarjal, da se kandidat področja vsekakor zaveda in se bo na tem
področju veliko delalo, v vizijo pa je prostovoljstvo pozabil vključiti.
Ad 3.
Predsednik SZ predlaga SKLEP 5: Marko Pritržnik, stanujoč na Foitovi cesti 8, Velenje, se
imenuje kot kandidata za direktorja JZ Mladinskega centra Velenje, kultura in
izobraževanje.

SKLEP 5 : Marko Pritržnik, stanujoč na Foitovi cesti 8, Velenje, se imenuje kot kandidata za direktorja JZ
Mladinskega centra Velenje, kultura in izobraževanje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.
Predsednik SZ nadalje predlaga SKLEP 6 : Sklep o imenovanju kandidata za direktorja Javnega zavoda
Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, Marka Pritržnika, se posreduje ustanovitelju zavoda
Mestni občini Velenje.
SKLEP 6 : Sklep o imenovanju kandidata za direktorja Javnega zavoda Mladinski center Velenje, kultura in
izobraževanje, Marka Pritržnika, se posreduje ustanovitelju zavoda Mestni občini Velenje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Člani SZ so predlagali, da bi se postopek izpeljal čim prej, zato predsednik SZ predlaga SKLEP 7: Svet zavoda
MC Velenje predlaga, da ustanovitelj zavoda obravnava sklep o imenovanju kandidata za direktorja Marka
Pritržnika na prvi naslednji seji sveta MOV.
SKLEP 7: Svet zavoda MC Velenje predlaga, da ustanovitelj zavoda obravnava sklep o imenovanju
kandidata za direktorja Marka Pritržnika na prvi naslednji seji sveta MOV.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.
Predsednik SZ vpraša člane SZ, če imajo pod točko razno kakšno razpravo.
Člani SZ pod to točko ne odprejo razprave, zato predsednik SZ naslednjo sejo SZ MC
Velenje napove za marec, Maja Hostnik prosi za torkov termin.
Seja se je zaključila ob 19:01.

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon
Zapisnik napisal: Janez Slivar

Priloge:
Kopija zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda v letu 2011 z dne 20.12.2011,
Kopija zapisnika 1. dopisne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 26.1.2012,
Kopija zapisnika Komisije za pregled vlog prispelih na razpis za delovno mesto direktorja JZ MC Velenje z dne 26.1.2012,
Kopija liste prisotnih na SZ Mc Velenje z dne 28.2.2012.

