ZAPISNIK SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE, z dne 13.3.
2009
Prisotni člani sveta zavoda: Drago Martinšek, Lucija Paradžik, Jan Škoberne, Sašo
Aleksander Misja, Simona Valoh
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Melita Kovač (zapisnik)
Odsotni: Hermina Groznik, Sebastjan Apat, Mitja Kontič, Dejan Ferlin

Otvoritev seje:
Sejo je otvoril predsednik Sveta Zavoda g. Drago Martinšek in ugotovil sklepčnost.
Vsi člani Sveta Zavoda so prejeli gradivo za predlagane točke dnevnega reda po
pošti.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

potrditev zapisnika 7. seje Sveta zavoda v letu 2008;
končno poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje, v letu 2008;
program dela v letu 2009:
obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja Mladinskega centra
Velenje;
5. Razno.
Sklep 1
Dnevni red je sprejet s strani Sveta zavoda
Sklep je soglasno sprejet.
.
TOČKA 1
Potrditev zapisnika 7. seje Zavoda v letu 2008.
Predsedujoči je povzel dogajanje iz prejšnje seje. Sklep 5 iz 7. seje zaradi
nesklepčnosti planirane seje v decembru ni bil realiziran. Sprejeta je bila sprememba
statuta, prav tako je bil spremenjen cenik za KRMC.
Sklep 2
Zapisnik je potrjen s strani Sveta zavoda
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 2
Končno poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje, v letu 2008
Razprava:
Člani Sveta zavoda so dobili poročilo za leto 2008 po pošti in po elektronski pošti.

Direktor Marko Pritržnik v razlagi pojasni, da je vsebinski in programski del poročila
pripravila Maja Hostnik. Ker sta bili v letu 2008 dve spremembi v vodenju zavoda
(odhod direktorja Ojsterška, v.d. direktorja Maja Hostnik do septembra 2008), se je to
poznalo tudi v sami obliki dela. Večina planiranih aktivnosti je bila realiziranih.
Posebej je bilo pojasnjeno, da je finančna realizacija in poročilo narejeno po
fakturirani bilanci. Po predaji knjigovodskega poročila se izkazalo, da je bil finančni
plan v odhodkih dodatno presežen. Člani Sveta zavoda so v razpravi soglasno
ugotavljali, da je to posledica malomarnega in nevestnega ravnanja z uradnimi
dokumenti (računi, pogodbe) odgovorne osebe (Maje Hostnik) za kasneje prispele
terjatve. Svet zavoda je bil s poročilom tako seznanjen, pridobil je tudi informacijo, da
so tokom leta nastali stroški, ki bodo račun MC bremenili tudi v letu 2009.
Maja Hostnik je februarja stopila v drugo delovno razmerje, zato je potrebno narediti
rebalans sredstev za plače. Prav tako se sredstva, ki so bila namenjena za izplačilo
plače tega delovnega mesta porabijo za sanacijo MC Velenje.
Po razpravi je bil predlagan predlog sklepa:
Sklep 3
Poročilo za leto 2008 je sprejeto, vendar je potrebno na naslednji seji Sveta zavoda
predstaviti stroške, ki bodo bremenili račun MC v letu 2009 iz naslova neplačanih
računov za leto 2008. Svet zavoda bo pozval ustanovitelja in predlaga, da se
predvidena sredstva iz naslova plače vodja projektov (Maja Hostnik), katere delovno
mesto je nezasedeno, porabijo za pokrivanje izgub iz preteklih let. Svet zavoda se
strinja s predlogom direktorja, da se do nadaljnjega na to delovno mesto nikogar ne
zaposli.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 3
Program dela v letu 2009
Razprava:
Planirano je znižanje stroškov. Za pokrivanje izgub iz preteklih let je predvidenih
35.000 €. Potrebno bo še 10.000 € za pokritje stroškov, ki so nastali v letu 2008, a
bodo zavedeni v leto 2009. Glede na sanacijo se bo zmanjšal tudi program.
PREDLOG: Drago Martinšek predlaga, da se plan sprejme.
Sklep4
Plan za leto 2009 je sprejet. Finančne prihodke je potrebno predstaviti po 3 mesecih,
po pozivu Sveta zavoda ustanovitelju, ki je omenjen v sklepu 3.
Sklep je soglasno sprejet.
Sklep 5
Direktorja Mladinskega centra, Marka Pritržnika se zadolži za pripravo dopisa
ustanovitelju. Pošlje se po elektronski pošti članom Sveta zavoda. Če 3 dni po
sprejetju ni pripomb, se soglasno sprejme.
Sklep je soglasno sprejet.

TOČKA 4
Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja Mladinskega centra Velenje
Razprava:
Prikazana je odločba za Markota Pritržnika, v kateri je navedeno, da število dni
letnega dopusta 27.
Variabilen del določijo člani Sveta zavoda, to je 4 dni.
Po razpravi so člani Sveta Zavoda soglašali, da se direktorju odobrita 2 dodatna
dneva dopusta iz naslova delovne uspešnosti.
Sklep 6
Direktorju Mladinskega centra Velenje, Marku Pritržniku se določi skupno 29 dni
dopusta.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 5
Nadaljevanje postopka za volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda
Mladinski center Velenje.
Sveta zavoda Mladinski center Velenje je na podlagi sklepa 8. iz zapisnika 5. seje
Sveta zavoda z dne 25.11.2008 in v skladu s Pravilnikom o volitvah in odpoklicu
članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda, začel postopek za imenovanje novih
članov volilne komisije. Na dan 13.3.2009 je Svet zavoda s strani zaposlenih prijel tri
izjave o privolitvi kandidatov za člana volilne komisije pri volitvah za predstavnika
zaposlenih v Svetu zavoda Mladinski center Velenje.
Za predstavnike in članstvo v volilni komisiji za predstavnika zaposlenih v Svet
zavoda Mladinski center Velenje so oddali soglasje Mitja Gregorič, Melita Kovač in
Stojan Kneževič.
Sklep 7
Na podlagi prispelih soglasij kandidatov za predstavnike v volilni komisiji za
predstavnika zaposlenih v Svet zavoda Mladinski center Velenje, je Svet zavoda
Mladinski center Velenje soglasno imenoval volilno komisijo v sestavi Mitja Gregorič
(član), Melita Kovač (predsednica) in Stojan Kneževič (član).
Sklep je soglasno sprejet.
Dragan Martinšek je podal predlog, da se volitve predstavnikov delavcev v Svet
zavoda izpeljejo v petek, 3.4.2009.
Sklep 8
V skladu s Pravilnikom o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet
zavoda je Svet zavoda Mladinski center Velenje soglasno sprejel sklep na predlog
Dragana Martinška, da se volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda izpeljejo v
petek, 3.4.2009, na volilnem mestu v Mladinskem centru Velenje, Šaleška cesta 3,
Velenje. Volilni upravičenci, ki bi bili na ta dan zadržani, lahko glasujejo v ponedeljek
6. aprila ali v torek 7. aprila 2009. Voli se enega člana v Svet zavoda.

V skladu z sklepom 7 tega zapisnika so bili za člane volilne komisije imenovani Mitja
Gregorič, Stojan Kneževič in Melita Kovač. Ta sklep se objavi na oglasni deski
Mladinskega centra Velenje.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 6
Razno
Razprava:
Jan Škobrne, Simona Valoh in Drago Martinšek se uradno odpovejo sejnini v korist
sanacije Mladinskega centra Velenje.
PREDLOG:
Mitja Gregorič podaja vlogo za sklep o soglasju Sveta zavoda Mladinskega centra
Velenje za članstvo organizacije Mladinskega centra Velenje v zboru kluba RISI. Na
tak način se bo vzpostavil mrežni sistem, ki se bo navezal na Evropsko mrežo.
Sklep 9
Svet zavoda soglasno odobri vlogo.
Sklep je soglasno sprejet.

Seja je zaključena ob 18.50

