ZAPISNIK 1. SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2011, z
dne 11.4. 2010
Prisotni člani sveta zavoda:, Peter Dermol, Mitja Kontič, Dragan Redžič, Maja Hostnik, Vid
Jazbec, Dimitrij Amon, Janko Urbanc
Opravičeno odsotni: Sebastjan Apat, Tone Skok
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Drago Martinšek
Začetek seje: 18.05
Otvoritev seje:
Sejo je otvoril predsednik sveta zavoda Dimitrij Amon in ugotovil sklepčnost.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2 seje Sveta zavoda v letu 2010 z dne
14.12.2010.
2. Končno poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu
2010;
3. Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2011;
4. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;
5. Ustanovitev komisije za sistemsko ureditev avdio servisa v MOV;
6. Razno.
Sklep 1
Dnevni red je sprejet s strani sveta zavoda.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 1
1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta zavoda v letu 2010 z dne 14.12.2010.
Razprava: Dimitrij Amon predstavi zapisnik Sveta zavoda z dne 14.12.2010, ki so ga člani
dobili z gradivom. Predlaga potrditev zapisnika. Vsi člani seje Sveta zavoda se z potrditvijo
zapisnika strinjajo.
Sklep 2
Zapisnik 1. seje Sveta zavoda v letu 2010 z dne 14.12.2010 je sprejet
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 2
2. Končno poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu 2010;
Razprava: Končno poročilo za leto 20010, predstavi direktor Mladinskega centra Velenje
Marko Pritržnik. Predstavi aktivnosti Mladinskega centra na mednarodnem področju,
informiranju in izobraževanju, socialno preventivnih aktivnostih, prostovoljnih aktivnostih,
aktivnostih multimedije, kulturno umetniška vloga, razvedrilno dejavnost, servise, prostore,
mladinski turizem in razpisno dejavnost. Po programskem delu predstavi še finančno
poročilo. Oba poročila sta bila sestavna dela gradiva za sejo.

Predsedujoči po poročilu odpre razpravo. Vid Jazbec poda vprašanje o izmenjavi v Romunijo,
ki je bila planirana in se naj ne bi izvedla. Maro Pritržnik pojasni, da so prostovoljci in mentor
ravno v tem času na omenjeni izmenjavi, ki je bila prijavljena in med prostovoljci objavljena
že v letu 2010. Peter Dermol poda mnenje, da je bilo leto zelo pestro in čestita Mladinskemu
centru Velenje. Dragan Martinšek izpostavi problem avdio službe, ter doda, da se bo
problem, naročanja avdio storitev in vzdrževanja opreme moral rešiti še v letošnjem letu.
Dragan Martinšek pohvali Mladinski center Velenje za pridobljena finančna sredstva iz drugih
naslovo. Pravi, da je MC rekorder med velenjskimi javnimi zavod o pridobivanju finančnih
sredstev iz naslova razpisov.
Dimitrij Amon poda na glasovanje poročilo za leto 2010.
Sklep 3
Končno programsko in finančno poročilo za leto 2010 sta soglasno sprejeta.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 3
3. Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2011;
Razprava: Točko 3 napove Dimitrij Amon, v nadaljevanju pa jo predstavi Marko Pritržnik,
direktor Mladinskega centra Velenje. Marko Pritržnik poda plan programa za leto 2011.
Gradivo je bilo sestavni del gradiva za sejo. Dimitrij Amon poda predlog da se popravijo
nazivi zaposlenih, ki niso pravilno interpretirani v planu. Maja Hostnik izpostavi vprašanje,
zakaj so finančna sredstva planirana za leto 2011 s strani Urada RS za Mladino (URSM)
znatno manjša. Marko Pritržnik poda obrazložitev, da je MC Velenje v letu 2011 oddal zelo
pomanjkljivo in slabo pripravljeno prijavo na omenjen razpis in posledično je bilo tako tudi
točkovan s strani URSM. Majo Hostnik še zanima kako je z delovanjem popoldanskega centra
na Efenkovi 61a, število obiskovalcev in struktura le teh. Marko Pritržnik poda podatek, da je
število npr. v februarju bilo preko 300 obiskovalcev in da se je struktura popolnoma
spremenila glede na prejšnjo lokacijo. Predvsem so sedaj uporabniki dijaki iz Dijaškega doma
in mlajši mladostniki.
Maja Hostnik poda vprašanje kako je z galerijsko dejavnostjo? Marko Pritržnik ji najprej
pojasni, da na lokaciji Efenkova 61a je postavljena stalna razstava Srčna slika Kunigunde,
Janko Urbanc, pa še dodaja, da na lokaciji eMCe placa vodita galerijsko dogajanje študentki
Nina Cvirn in Juma Valenčak. Majo Hostnik še zanima, kakšna je vloga »programskega« v tej
strukturi sedaj? Marko Pritržnik poda obrazložitev, da Janez Slivar izvaja koordiniranje vsej
programskih enot in izvaja razpisne aktivnosti na MVA ter drugod zraven pa se še posveča
kulturno umetniškemu ciklu. Vid Jazbec poda ugotovitev, da od odhoda Melite Kovač na
bolniško odsotnost, se pri vodenju prostovoljcev pozna upad kvalitete vodenja. Marko
Pritržnik se strinja, saj je Maja Ovčar, ki to dejavnost opravlja prostovoljno še neizkušena. Je
namreč še dijakinja.
Peter Dermol pozdravlja aktivnosti »Vodnega mesta«, podaja pa zaskrbljenost o
uresničljivosti, saj je TEŠ imel podobne plane a jih Republiške inštitucije niso dovolile izvesti.
Podaja pa še vprašanje kako planira MC Velenje povečati aktivnosti mladinskega turizma.
Marko Pritržnik poda obrazložitev, da se na pobudo MC Velenje v mreži MaMa organizira
sekcija MC-jev s prenočitvenimi kapacitetami, ki se bodo na nacionalni ravni ukvarjali s to
problematiko. Maja Hostnik je podala vprašanje kakšno bo delo novo nastalega delovnega
mesta glavni vzdrževalec in receptor. Marko Pritržnik poda obrazložitev, da bo delavec na
tem delovnem mestu prevzel tehnična in vzdrževalna dela (tudi čiščenje, pospravljanje,
pranje), ki jih do sedaj opravlja vodja mladinskega hotela.

Sklep 4:
Programski in finančni plan za leto 2011 je soglasno potrjen.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 4
4. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje
Razprava: Dimitrij Amon pove, da direktorju svet zavoda določi variabilni del za letni dopust
od 0-5 dni za delovno uspešnost.
Glede na uspešno delovanje v letu 2010, predlaga da se direktorju Marku Pritržniku določi za
leto 2011, 5 dni za delovno uspešnost.
Marko Pritržnik dobi 5 dni letnega dopusta za delovno uspešnost, ki ga lahko koristi v letu
2011.
Sklep 5:
Marko Pritržnik dobi 5 dni letnega dopusta za delovno uspešnost, ki ga lahko koristi v letu
2011.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 5:
5. Ustanovitev komisije za sistemsko ureditev avdio servisa v MOV
Dimitrij Amon napove točko in poda obrazložitev, da se v MOV soočamo s problematiko
vzdrževanja in trženja avdio službe, saj ni vzpostavljenega pravilnika uporabe in rabe avdio
ozvočevalne tehnike. S porastom potrebe med zavodi in drugih, pa se pogosto dogaja da
Mladinski center Velenje izvaja storitev na željo in zahtevo oseb za katere ne moramo reči,
da so pooblaščene za to. Istočasno se ugotavlja, da je oprema knjižene med različne zavode,
vzdrževanje opreme pa že nekaj let nosi izključno Mladinski center Velenje. Zato predlaga,
da se ustanovi komisija, ki bo vključevala predstavnike zavodov in MOV, ki bo pripravila
sistemsko rešitev omenjenega problema.
Razprava:
Člani sveta zavoda se strinjajo, da je omenjen problem rešiti in podpirajo ustanovitev
omenjene komisije. Marko Pritržnik je izpostavil še problem, da se posledično amortizacija
vodi, kot strošek zavodu, ki pa ne upravlja z omenjenimi osnovnimi sredstvi.
Sklep 6:
Svet zavoda potrdi ustanovitev komisije, ki bo oblikovala sistemsko rešitev ozvočevalne
tehnike v MOV.
Sklep je bil soglasno sprejet.
TOČKA 6:
6. Razno
Marko Pritržnik razdeli sklep št 1, komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja
MOV, ki je opravila popis v Mladinskem centru Velenje. Izpostavi problem, da je komisija ob
popisu izvedla določene odpise, ki pa v finančnem poročilu niso zajeta. To se je naredilo

zato, ker je računovodstvo prej pripravilo in oddalo poročilo, kot pa prejelo poročilo o popisu.
Marko Pritržnik razloži, da mora sedaj Svet zavoda potrditi omenjen sklep.
Istočasno pa izpostavi, da se je med odpisanimi osnovnimi sredstvi znašel sistem tehničnega
varovanja, ki pa je še v uporabi in kot takšen ne sme biti odpisan.
PREDLOG: Marko Pritržnik poda predlog, da se iz seznama odpisanih osnovnih sredstev
izbriše osnovno sredstvo z inventarno številko 38 0401 – Sistem tehničnega varovanja in da
Svet zavoda Mladinski center Velenje potrdi poročilo in sklep št 1. iz poročila z prej omenjeno
spremembo.
Sklep 7.
Svet zavoda Mladinski center Velenje potrdi poročilo o popisu komisije za popis osnovnih
sredstev in drobnega inventarja in iz seznama odpisanih osnovnih sredstev odstrani osnovno
sredstvo z inv. št. 38 0401 – sistem tehničnega varovanja.
Sklep je soglasno sprejet.
Dimitrij Amon zaključi sejo.
Zaključek seje sveta zavoda ob 19:47
Priloge:
- Lista prisotnosti članov SZ MC Velenje,
- Vabilo na svet zavoda Mladinski center Velenje,
- Poročilo MC Velenje za leto 2010
- Letno poročilo – Ajpes MC Velenje za leto 2010
- MC Velenje – prihodki in odhodki
- Letni delovni plan MC Velenje 2011
- Odločba o dopustu za Marka Pritržnika za leto 2011
Zapisnik zapisal:
Marko Pritržnik
Dimitrij Amon
Predsednik sveta Zavoda MC Velenje

