
 

 

 
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2011, z 
dne 20.12. 2011 
Prisotni člani sveta zavoda: Maja Hostnik, Vid Jazbec, Dimitrij Amon, Janko Urbanc, 
Sebastjan Apat 
Opravičeno odsotni: Anton Skok, Dragan Redžič, Mitja Kontič, Peter Dermol  
Ostali prisotni: Marko Pritržnik 
 
Začetek seje: 18.16 
 
Otvoritev seje: 
Sejo je otvoril predsednik sveta zavoda Dimitrij Amon in ugotovil sklepčnost.  
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2011 z dne 
11.4.2011; 

2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2011; 
3. Sprememba kataloga delovnih mest in sprememba sistemizacije 

delovnih mest za JZ  Mladinski center Velenje; 
4.   Sprememba cenika dejavnosti Mladinskega hotela Velenje; 
5. Sprememba cenika dejavnosti Kunigunde regionalnega 

multimedijskega centra; 
5.  Razno. 

 
Sklep 1 
Dnevni red je sprejet s strani sveta zavoda. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
TOČKA 1 

4. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2011 z dne 
11.4.2011; 

Razprava: Dimitrij Amon predstavi zapisnik Sveta zavoda z dne 11.4.2011, ki so ga člani 
dobili z gradivom. Izpostavi eno slovnično napako in predlaga potrditev zapisnika. Vsi člani 
seje Sveta zavoda se z potrditvijo zapisnika strinjajo. 
 
Sklep 2 
Zapisnik 1. seje Sveta zavoda v letu 2011 z dne 11.4.2011 je sprejet 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
TOČKA 2 

2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2011; 
 

Informativni pregled aktivnosti v letu 2010 predstavi Marko Pritržnik. Predstavi aktivnosti 
Mladinskega centra Velenje na mednarodnem področju, prostovoljnih aktivnostih, letni kino, 
festival Kunigunda, kulturno umetniška vloga, itd. Omenjeno poročilo je del gradiva za sejo. 
 
Razprava:  
Predsedujoči po poročilu odpre razpravo. Maja Hostnik poda vprašanje glede javnega poziva 
usposabljanje na delovnem mestu, predvsem obrazložitev kakšen poziv je to. Marko Pritržnik 



 

 

pojasni, da gre za program preko Zavoda RS za zaposlovanje, ki omogoča za krajše obdobje 
(2 meseca) brezposelni osebi, da izpopolni znanje neposredno na delovnem mesti, pove tudi, 
da je MC Velenje to možnost izkoristil, ker je s tem dobil delavca za dva meseca. Maja 
Hostnik poda še vprašanje z vezavo na M3C društvo, katerega ustanovitelj je tudi MC 
Velenje, zanima jo kje je sedež društva in kdo je predsednik. Odgovor poda Dimitrij Amon, 
da v tem času je za v.d. predsednika imenovan Tadej Lebič in da je sedež društva na lokaciji 
MC Celje. Glede EVS prostovoljcev poda Maja Hostnik vprašanje od kod prihajajo? Odgovori 
Marko Pritržnik, da 1 iz Latvije in 3 iz Turčije. Glede Mladinskega hotela pa Maja Hostnik 
poda vprašanje ali financira hotel program MC Velenje ali je obratno, da je za potrebe hotela 
potrebno dajati denar iz programskih postavk. Odgovori Marko Pritržnik, da iz naslova tržne 
dejavnosti MHV znatno financiramo druge programske aktivnosti MC Velenje.  
Vid Jazbec poda vprašanje: Ali je MHV že na portalu Lonly Planet? Marko Pritržnik poda 
odgovor, da zaenkrat še ni, da pa že ves čas si prizadevamo, da bi objavili in smo od Lonly 
Planeta dobili odgovor, da bodo to uredili vendar tega še ni. 
 
TOČKA 3 
  3. Sprememba kataloga delovnih mest in sprememba sistemizacije     

delovnih mest za JZ  Mladinski center Velenje; 
 
Točko 3 napove predsednik Dimitrij Amon v nadaljevanju pa Marko Pritržnik predstavi 
spremembe in dopolnitve pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem centru 
Velenje in spremenjen katalog delovnih mest (gradivo je bilo posredovano članom SZ z 
vabilom in je v prilogi tega zapisnika). Pri spremembah opozori na opombe v katalogu, kjer 
je zapisano da se delovni mesti sistemizirata projektno in je ta sistemizacija vezana le na čas 
trajanja projekta.  
 
Razprava: Sebastjan Apat opozori na morebitno napako v dokumentu spremembe in 
dopolnitve pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem centru Velenje, kjer je v 2 
členu, pod prvo točko delovno mesto zapisano z dikcijo »STROKOVNI DELAVEC VII/1-
PRIPRAVNIK s področja socialnega varstva otrok in mladostnikov ter oseb s težavami v 
duševnem stanju«. Zdi se mu neprimeren izraz »duševnem stanju«. Marko Pritržnik poda 
razlago, da je to napaka in bi zapis moral biti »duševnem zdravju«, kot se pojavlja v 
katalogu delovnih mest. Sebastjana Apata še zanima, ali je določba na podlagi 9.a člena 
ZSPJS se plača pripravnika določi tako, da se uvrstitev delovnega mesta, v katerem bo 
pripravnik opravljal naloge po opravljenem pripravništvu, zmanjša za šest plačnih razredov. 
To pomeni, da bo javni uslužbenec, ki je pripravnik in se usposablja za navedeno delovno 
mesto, uvrščen v 21. plačni razred« veljavna za Mladinski center Velenje? Marko Pritržnik in 
Dimitrij Amon podata odgovor, da sta oba obravnavana dokumenta izdelana s strani 
kadrovske službe MOV, ki zagotavlja da omenjeni 9.a člen ZSPJS velja tudi za javne zavode, 
katerih ustanovitelj je lokalna skupnost. 
Dimitrij Amon poda predlog, da Svet zavoda MC Velenje omenjena dokumenta sprejme, s 
tem da se v dokumentu spremembe in dopolnitve pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v 
Mladinskem centru Velenje vnesejo spremembe, ki so jih prej omenili. 
 
Sklep 3: 
Svet zavoda MC Velenje sprejme spremembe in dopolnitve pravilnika o sistemizaciji delovnih 
mest v Mladinskem centru Velenje, s spremembo da je naziv delovnega mesta: STROKOVNI 
DELAVEC VII/1-PRIPRAVNIK s področja socialnega varstva otrok in mladostnikov ter oseb s 
težavami v duševnem zdravju in sprejme katalog delovnih mest. 



 

 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
TOČKA 4 
4. Sprememba cenika dejavnosti Mladinskega hotela Velenje 
 
Dimitrij Amon napove točko, razlago cenika poda Marko Pritržnik. 
 
Razprava: Dimitrij Amon poda vprašanje pod kakšnimi pogoji lahko invalidi koristijo 
omenjen popust 10%? Marko Pritržnik poda odgovor, da se oseba, ki bi želela takšen popust 
koristiti, mora identificirati z veljavno izkaznico, ki izkazuje da je oseba res invalid. Amon 
poda še vprašanje, če bi razmislili o popustih za upokojence? 
Sebastjan Apat poda predlog, da bi tudi osebam, ki so spremstvo invalidov omogočili popust 
v neki višini. Marko Pritržnik poda predlog, da se v ceniku dopolni 3. točka pri popustih, tako 
da se la ta naj glasi 10% popust za invalide in spremljevalce invalidne osebe. 
Janko Urbanc poda predlog, da vodja mladinskega hotela pripravi predlog popusta za 
upokojence in se le ta vključi na cenik ob naslednji spremembi le tega. 
Marko Pritržnik še predstavi spremembe cenika za uporabo seminarskih prostorov. Gradivo 
za obe spremembi, je bilo posredovano članom SZ MC Velenje z vabilom in je v prilogi tega 
zapisnika. 
 
Sklep 4: 
Svet zavoda sprejme spremembe cenika dejavnosti Mladinskega hotela Velenje z dodatkom 
3. točke pri popustih, da se le ta glasi: »10% popust za invalide in spremljevalce invalidne 
osebe«.  
Sklep je soglasno sprejet. 
 
TOČKA 5: 
5. Sprememba cenika dejavnosti Kunigunde regionalnega multimedijskega centra 
 
Dimitrij Amon napove točko in poda obrazložitev sprememb cenika dejavnosti Kunigunde 
regionalnega multimedijskega centra. Gradivo je bilo poslano članom SZ z vabilom in je v 
prilogi tega zapisnika. 
 
Razprava:  
Majo Hostnik zanima kakšno je povpraševanje po novih produktih, ki so na ceniku? Dimitrij 
Amon pojasni, da zaradi boljšega tiska in večje kvalitete DVD-jev in CD-jev se v zadnjem 
času povpraševanje veča.   
 
Sklep 5 
Svet zavoda potrdi spremembe cenika dejavnosti Kunigunde regionalnega multimedijskega 
centra. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
TOČKA 6: 
6. Razno 
 
Marko Pritržnik seznani Svet zavoda, da bo leto 2012 Svet zavoda moral izvesti postopek 
imenovanja direktorja za naslednje 4 leta. Ker pa ima Mladinski center Velenje to leto veliko 
projektov, želi da se postopek v celoti izvede v prvi tretjini leta 2012. 



 

 

 
 
 
PREDLOG: Marko Pritržnik poda predlog, da se že na naslednji seji sprejme sklep s katerim 
se lahko formalno začne postopek imenovanja direktorja ladinskega centra Velenje. 
 
Sklep 6 
Svet zavoda Mladinski center Velenje se seznani z namero, da se v prvi tretjini leta 2012 
izvede postopek imenovanja direktorja Mladinskega centra Velenje  
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Marko Pritržnik poda informacijo, da zaradi uspešnega poslovanja v letu 2012, predvsem na 
področju delovanja na tržni dejavnosti, lahko Mladinski center Velenje pristopi k izplačevanju 
delovne uspešnosti iz naslova delovanja na trgu po Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.l. RS, št. 97/2009) in da bodo v letu 2012 k temu tudi 
pristopili. 
 
Sklep 7 
Svet zavoda se seznani z namero, da bo Mladinski center Velenje zaposlenim v letu 2012 
plačeval sredstva delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Marko Pritržnik poda predlog da svet zavoda odobri do 10% povečanja osnovne plače kot 
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela  zaradi naslednjih projektov in delovni 
nalog direktorja za leto 2012: 

- samostojno vodenje projekta, ki je financiran iz naslova ESS in se nanaša na 
zaposlitev pripravnika socialnega varstva 

- dodatnih del, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti Študentskega doma 
- izvajanje projektov, ki so vezani na EPK 2012 
- samostojno vodenje ESRR projekta: izgradnja mladinsko turistične infrastrukture, ki 

prehaja v fazo aktivnega poročanja 
Dimitrij Amon pove, da je bil opravljen tudi razgovor z zaposlenimi v MC Velenje, ki se z 
odobritvijo 10% delovne uspešnosti strinja. 
Janko Urbanc izpostavi, da se strinja z povečanim obsegom dela za direktorja, a izpostavlja 
da je potrebno primerno stimulirati tudi zaposlene v Mladinskem centru Velenje. 
 
Sklep 8 
Marku Pritržniku se s strani sveta zavoda odobri 10% delovna uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela  zaradi povečanja projektov v Mladinskem centru Velenje. 
Sporazum o povečanem obsegu dela se sklene za leto 2012.   
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Marko Pritržnik predstavi vključenje MC Velenje v društvo M3C, katerega ustanovna seja je 
potekala 19.10.2011 v Ljubljani in seznani Svet zavoda, da je v nadzorni odbor društva 
izvoljen Mitja Gregorič, ki je na ustanovni skupščini z pooblastilom direktorja zastopal MC 
Velenje. Nato še predstavi namero o priključitvi MC Velenje v Združenje slovenski forum 
socialnega podjetništva, katerega ustanovna skupščina je potekala 10.12.2011 v Mariboru. 
Svetu zavoda pojasni, da MC Velenje zaradi poslovnika in izjemno kratke časovne napovedi 
ustanovne skupščine, Svet zavoda MC Velenje ni mogel zagotoviti sklepa Sveta zavoda, da bi 



 

 

MC Velenje lahko nastopal kot ustanovni član tega društva. Pojasni, da pa je kot fizična 
oseba nastopal na skupščini Mitja Gregorič in bil izvoljen v nadzorni odbor društva Združenje 
slovenski forum socialnega podjetništva. 
 
 
Sklep 9 
Svet zavoda Mladinski center Velenje daje soglasje k vključitvi MC Velenje v društvo M3C in 
se seznani z namero priključitve MC Velenje k društvu Združenje slovenski forum socialnega 
podjetništva. Pri slednjem pa želi Svet zavoda pridobiti več informaciji o namenu priključitve. 
Pojasnila pa se posredujejo članom Sveta zavoda MC Velenje  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Dimitrij Amon zaključi sejo. 
 
Zaključek seje sveta zavoda ob 19:58 
 
Priloge:  

- Lista prisotnosti članov SZ MC Velenje, 
- Vabilo na svet zavoda Mladinski center Velenje, 
- Zapisnik 1. redne seje SZ MC Velenje v letu 2011,  
- Informacija o dejavnostih Mladinskega centra Velenje v letu 2011 
- Spremembe in dopolnitve pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem 

centru Velenje  
- Katalog delovnih mest v MC Velenje 
- Spremembe in dopolnitve cenika dejavnosti Mladinskega hotela 
- Spremembe in dopolnitve cenika Kunigunde regionalnega multimedijskega centra 
 
 

 
Zapisnik zapisal: 
Marko Pritržnik 

Dimitrij Amon 
Predsednik sveta Zavoda MC Velenje  

 
 
 
 
 


