Mladinski center Velenje
SVET ZAVODA
Šaleška cesta 3, PP 191
3320 Velenje
Slovenija
Tel.: 03/ 8981 920
E-mail: mc.velenje@siol.net, http://www.mc-velenje.si

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU
2010, z dne 14.12. 2010
Prisotni člani sveta zavoda: Sebastjan Apat, Peter Dermol, Dragan Redžić, Maja Hostnik,
Vid Jazbec, Dimitrij Amon, Janko Urbanc
Opravičeno odsotni: Tone Skok
Odsotni: Mitja Kontič
Ostali prisotni: Marko Pritržnik
Začetek seje: 17.10
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. seje Sveta zavoda v letu 2010 z dne 17.5.2010 in potrditev
zapisnika 2. dopisne seje z dne 28.10.2010;
2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2010;
3. Spremembe in dopolnitve cenika
multimedijskega centra (KRMC);

dejavnosti

Kunigunde

–

regionalnega

4. Pregled in potrditev cenika dejavnosti Mladinskega hotela Velenje;
5. Razno.

Sklep 1
Dnevni red je sprejet s strani sveta zavoda.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 1
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda v letu 2010 z dne 17.5.2010 in potrditev
zapisnika 2. dopisne seje z dne 28.10.2010;
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Razprava: Dimitrij Amon predstavi zapisnika Sveta zavoda z dne
17.5.2009 in zapisnika dopisne seje z dne 28.10.2010. Marko Pritržnik
obrazloži aktivnosti v zvezi z spremembami šifer dejavnosti in razloži, da
so spremembe že veljavne.
Sklep 2
Oba zapisnika se sprejmeta.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 2
2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2010
Razprava: Informativni pregled aktivnosti v letu 2010 predstavi Marko Pritržnik. Predstavi
aktivnosti Mladinskega centra na mednarodnem področju, prostovoljnih aktivnostih, letni
kino, festival Kunigunda, kulturno umetniška vloga, itd. Omenjeno poročilo je del gradiva za
sejo.
Vid Jazbec poda vprašanje kako je z vključitvijo Mladinskega hotela Velenje v publikacijo
Lonly Planet. Marko Pritržnik razloži, da je Mladinski hotel Velenje že evidentiran na spletu
kot hostel v Velenju, da pa za vnos v tiskano verzijo mora s strani omenjenega društva biti
opravljen še ogled. Peter Dermol poda vprašanje katere so bile tehnične težave, da MC-ju ni
uspelo v letu 2010 pridobiti EVS prostovoljca. Marko Pritržnik in Dimitrij Amon razložita,
da je šlo v primeru prijave za napako s strani tujega partnerja, ki je obrazec o sodelovanju
(part 3) podal na napačnem formularju. Petra Dermola zanima tudi, ali lahko MC Velenje v
naslednjih letih še izboljša delovanje. Marko Pritržnik razloži, da so izboljšave in nadgradnje
programov vsekakor možne, da pa je to izjemno povezano tudi z kadrovsko zasedenostjo
oziroma novimi zaposlitvami. Dimitrij Amon predlaga, da končno poročilo 2010 in plan dela
za 2011 pregleda programski svet.

TOČKA 3
3. Spremembe in dopolnitve cenika dejavnosti Kunigunde – regionalnega multimedijskega
centra (KRMC);
Razprava:Marko Pritržnik razloži, da zaradi novih produktov in umika ne dobavljivih se je
pripravil predlog novega cenika v KRMC. V nadaljevanju prepusti Dimitriju Amonu, ki je
spremembe pripravil, da predstavi nov cenik. Dimitrij Amon predstavi predlagane
spremembe. Predlog novega cenika je del gradiva za sejo. Maja Hostnik poda vprašanje kako
je z uporabo interneta v prostorih KRMC? Dimitrij Amon poda obrazložitev, da je uporaba
na javno dostopnih točkah brezplačna. Vid Jazbec opozori na slovnično napako v ceniku, da
se enovrstični potisk piše skupaj.
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Sklep 3:
Svet zavoda sprejme, spremembe in dopolnitve
multimedijskega centra. Cenik je priloga zapisniku.

cenika

Kunigunda-regionalnega

Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 4
4. Pregled in potrditev cenika dejavnosti Mladinskega hotela Velenje
Razprava:Marko Pritržnik predstavi cenik Mladinskega hotela Velenje, ki vsebuje cene,
pogoje rezervacije, pogoje odpovedi, možnosti popustov. Cenik tudi vsebuje cene za
koriščenje seminarskih prostorov. Predlog cenika je podan v gradivu za sejo Sveta zavoda.
Maja Hostnik je podala vprašanje, če omenjene cene vsebujejo že DDV. Marko Pritržnik je
odgovoril ,da so vse cene z DDV-jem, razen ni vključene turistična taksa, ki za nočitev na
osebo znaša 1,01 €. Sebastjan Apat je podal predlog, da se terminologija mali hišni
ljubljenčki, uskladi z občinskim odlokom, ki ureja bivanje malih domačih živali v stanovanjih
v MOV, saj so tam podane točne definicije termina in živali. Sebastjana Apata je tudi
zanimalo kako je s t.i. rizikom odpovedi bivanja? Marko Pritržnik je podal obrazložitev, da v
pogojih poslovanja in na ceniku je opredeljena opcija odpovedi rezervacije. Sebastjan Apat je
še opozoril, da se na ceniku najde popust za invalide in ga je zanimalo ali ima Mladinski
hotel prilagojene sobe in sanitarije za njih. Marko Pritržnik poda odgovor, da in da si bodo, le
te lahko tudi ogledali.
Dimitrij Amon poda predlog, da se za psa spremljevalca slepe ali slabovidne osebe oz.
invalidne osebe ne zaračunava cena, kot za ostale male domače živali.
Predloga: Cenik se dopolni s predlogoma Sebastjana Apata in Dimitrija Amona, da se pri
terminologiji za male domače živali, sledi občinskemu odloku o omenjeni zadevi in da je za
psa spremljevalca invalidne osebe bivanje v MHV brezplačno.
Sklep 5:
Cenik Mladinskega hotela Velenje, ki bo dopolnjen s predlogi Sveta zavoda, se sprejme.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 5:
5. Razno
Razprava: Dimitrij Amon poda predlog, da se člani sveta zavoda zaradi varčevanja in
zmanjšanja sredstev za delovanje zavoda MC Velenje, odpovejo sejninam za ves mandat
članov Sveta zavoda MC Velenje.
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Sklep 6:
Člani sveta zavoda Mladinskega centra Velenje, se odpovejo izplačilu sejnin za ves njihov
mandat.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Oseba: Dimitrij Amon zaključi sejo.
Zaključek seje sveta zavoda ob 18:45
Priloge:
-

Lista prisotnosti članov SZ MC Velenje,

-

Vabilo na svet zavoda Mladinski center Velenje

-

Gradivo za sejo

Zapisnik zapisal:
Marko Pritržnik
Dimitrij Amon
Predsednik sveta Zavoda MC Velenje

