ZAPISNIK USTANVNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2017, Z DNE 6. 11. 2017

Ustanovna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 6. novembra 2017 v sejni dvorani Mladinskega hotela Velenje.

Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Alma Glotić, Blaž Mošmondor, Matej Brložnik, Klemen Arlič,
Aleksander Rep, Tjaša Odrlap, Janko Pogorelčnik
Opravičeno odsotni: Aleksander Vališar
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Maruša Skornišek.
Zapisnik je vodila Maruša Skornišek.
Pričetek seje: 17.03
Ustanovno sejo je sklical in na začetku vodil direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik. Pozdravil je vse
prisotne, jih seznanil, da je ustanovna seja namenjena predvsem spoznavanju članov in organizacije, ugotovil je
sklepčnost ter se zahvalil članom za sodelovanje in posredovane kontaktne informacije. Marko je predstavi
dnevni red, ki so ga člani SZ prejeli že preko poslane pošte in elektronske pošte.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.

Otvoritev seje in informacija o članih sveta zavoda Mladinski center Velenje – konstituiranje Sveta
zavoda skladno s Statutom JZ MC Velenje in Poslovnikom SZ MC Velenje;
Potrditev zapisnika 3. seje Sveta zavoda v letu 2017 z dne 24. 4. 2017 in potrditev zapisnika 3.
dopisne seje v letu 2017 z dne 6. 9. 2017;
Razno.

Ad 0:
Marko Pritržnik je odprl razpravo glede dnevnega reda. Pripomb in popravkov ni bilo.

SKLEP 1:
Predlagan dnevni red se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Pritržnik je nadaljeval sejo po točkah dnevnega reda:
1.
Otvoritev seje in informacija o članih sveta zavoda Mladinski center Velenje – konstituiranje Sveta
zavoda skladno s Statutom JZ MC Velenje in Poslovnikom SZ MC Velenje;
Ad. 1:
Skladno s Poslovnikom, ki so ga člani SZ prejeli v gradivu, ustanovno sejo skliče direktor, tekom ustanovne seje
pa se izvoli predsednika in podpredsednika SZ. Marko je zato predlagal, da bi se najprej med seboj spoznali, saj
se bodo preko tega lahko lažje odločili, kdo bo v novem mandatu prevzel funkciji.
S predstavitvijo je začel direktor Marko Pritržnik, ki je direktor Mladinskega centra Velenje že od leta 2008. Prej
je bil zaposlen na OŠ Miha Pinter Toledo, kjer je učil zgodovino in geografijo in druge predmete. Povedal je, da
MC Velenje sodeluje tudi z drugimi organizacijami, člani nekaterih izmed njih pa so predstavniki v SZ. Predstavil
je tudi sestavo SZ, ki sestoji iz petih predstavnikov ustanovitelja, predstavnikom zaposlenih v MCV,
predstavnikom Šaleškega študentskega kluba, predstavnikom osnovnih šol in predstavnikom Šolskega centra
Velenje.
S Kratko predstavitvijo so nadaljevali člani SZ.

Blaž Mošmondor je predsednik šaleškega študentskega kluba, pred tem je bil tudi predsednik dijaške sekcije ŠŠK,
prostovoljec v MCV, sodeloval je na Kunigundi. Je absolvent Geotehnologije in rudarstva.
Alma Glotić ej zaposlena v kabinetu župana MOV, sicer pa je diplomirana inžinirka medijskih kmunikacij.
Imenovana je bila s strani ustanovitelja.
Aleksander Rep je član SZ MCV že štiri leta, sicer pa je zaposlen na PUP-u.
Klemen Arlič je absolvent fakultete za strojništvo. Zaposlen je v BSH in je predsednik Mladega foruma Šaleške
doline, ter je prav tako imenovan s strani ustanovitelja.
Matej Brložnik je DJ in producent. Poletja preživlja na Ibizi, čez zimo pa glasbeno ustvarja in producira. Je
ustanovitelj založbe Overload Records, to pa je njegov drugi mandat v SZ MCV.
Tjaša Odrlap je diplomirana inžinirka gradbeništva. V gradbenem podjetju Kostmann je pomočnica gradbeništva.
Poleg tega je podpredsednica Mladega foruma Šaleške doline.
Janko Pogorelčnik je direktor Šolskega centra Velenje, prej pa je bil ravnatelj strojne šole. Njegova prva zaposlitev
je bila na Premogovniku Velenje. Sodeloval in nadziral je tudi projekt usposabljanja dijakov iz Balkana.
Dimitrij Amon je zaposlen v MCV že devet let in je v SZ imenovan s strani zaposlenih. Po izobrazbi je kmetijski
tehnik, vendar deluje na področju multimedije v Regionalnem multimedijskem centru Kunigunda, je vodja
tehnike Pikinega festivala, bil je vodja festivala Kunigunda in deluje kot organizator kulturnega programa. V SZ je
že zelo dolgo.
Zapisničarka Maruša Skornišek, sicer na seji nadomešča Janeza Slivarja. Zaenkrat diplomirana kulturologinja, ki
še dela na nazivu magistra sociologije. Z MCV sodeluje že okoli sedem let in deluje predvsem na področju kulture.
Je programska vodja festivala mladih kultur Kunigunda.

Marko Pritržnik je po predstavitvah prisotnih predstavil naloge predsednika in podpredsednika SZ. Predsednik
aktivno sodeluje z direktorjem, predvsem pri birokratskih postopkih, razpisih in tudi drugače. Do sedaj je to
nalogo že dva mandata opravljal Dimitrij Amon. Marko je pozval člane SZ, na se kdo prijavi h kandidaturi ali pa h
kandidaturi spodbudi drugega člana SZ.
Klemen Arlič je za vlogo predsednika ponovno predlagal Dimitrija Amona. Ostali člani so se s predlogom strinjali
in ni bilo drugih kandidatur.
Marko je vprašal Dimitirija ali ponovno sprejme vlogo predsednika, le-ta je potrdil in se zahvalil za zaupanje.

SKLEP 2:
Dimitrij Amon je imenovan za predsednika SZ JZ MC Velenje za obdobje 2017/2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko je v nadaljevanju seznanil člane SZ, da je bil v prejšnjem mandatu podpredsednik SZ Gašper Hostnik, ki pa
ni več član SZ. V odsotnosti predsednika SZ njegove naloge prevzame podpredsednik. Marko je predlagal, da za
podpredsednika izberejo nekoga, ki je tudi veliko na razpolago in bo v odsotnosti predsednika hitro odziven.
Pozval je člane SZ da se prijavijo h kandidaturi oziroma predlagajo kandidata.
Dimitrij Amon za podpredsednico predlaga Almo Glotić, ki je že bila članica SZ v prejšnjem mandatu. Ostali se s
predlogom strinjajo.

SKLEP 3:
Alma Glotić je imenovana za podpredsednico SZ JZ MC Velenje za obdobje 2017/2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Vodenje seje je skladno s Poslovnikom prevzel Dimitrij Amon, ki se je še enkrat zahvalil za zaupanje. Predlagal je,
da delujejo skladno s Poslovnikom, v kolikor pa bi ga želeli spremeniti se o tem lahko pogovorijo na naslednji seji
oziroma pod točko razno. Predstavil je svoj način dela, predvsem to, da pri glasovanju navadno vpraša ali je kdo
proti, da je glasovanje čim hitrejše. Vsekakor pa je spodbudil člane SZ, naj izrazijo nestrinjanje, v kolikor se s čim
v prihodnje ne bodo strinjali. Prav tako jih je spodbudil, da naj zastavljajo čim več vprašanj, komentirajo in so
aktivni v SZ.
2.
Potrditev zapisnika 3. seje Sveta zavoda v letu 2017 z dne 24. 4. 2017 in potrditev zapisnika 3. dopisne
seje v letu 2017 z dne 6. 9. 2017;
Ad 2:
Skupaj z vabilom so člani SZ prejeli tudi zapisnika 3. redne seje in 3. dopisne seje leta 2017. Na hitro je povzel
dogajanje tretje redne seje, na kateri so člani SZ izbirali direktorja zavoda. Prav tako je povzel zapisnik dopisne
seje, ki je bila namenjena sistematizaciji delovnega mesta zaradi napredovanja. Člane SZ je vprašal ali ima kdo
kakšen komentar, popravek, nestrinjanje. Ni bilo razprave.
SKLEP 4:
Potrdi se zapisnik 3. seje Sveta zavoda v letu 2017 z dne 24. 4. 2017 in potrdi se zapisnik 3. dopisne seje v letu
2017 z dne 6. 9. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3.

Razno.

Ad 3:
Poslovnik SZ je bil sprejet leta 2009 in so ga člani dobili skupaj z vabilom in ostalimi dokumenti pomembnimi za
JZ MC Velenje. Dimitrij je poudaril, da v kolikor se pojavi težnja po spremembi Poslovnika se lahko o tem
pogovorijo, sicer pa je po njegovem mnenju Poslovnik korekten.
Marko je povedal, da ima MCV tako Odlok o ustanovitvi, kot tudi Statut, kar sicer ni nujno za javni zavod, Statut
pa je bil prečiščen v letu 2016.
Marko je odprl možnost, da bi vabila in gradiva za naslednje seje pošiljali izključno v elektronski obliki, saj je
gradiva večkrat veliko in je le-to obsežno. Prav tako jih je povprašal, če bi lahko seje sklicevali samo elektronsko.
Odprla se je razprava, da bi morda letna poročila in program dela le prejeli v tiskani obliki, vendar po drugi strani
to predstavlja precej obsežno gradivo. Marko je nato predlagala, da se sproti individualno dogovarjajo, kdo bi
želel katero gradivo tudi v natisnjeni verziji. S tem predlogom se člani SZ strinjajo.
Marko in Dimitrij sta seznanila nove člane SZ, da so v preteklih letih pošiljali najavo seje tri tedne ali štirinajst dni
pred samo sejo, kar se je izkazalo za dobro. Dogovorili so se, da bodo člani SZ v dogovorjenem obdobju javili svojo
prisotnost oziroma odsotnost na seji. Prav tako so se dogovorili o okvirnem stalnem terminu sej. To bodo
predvidoma ponedeljski ob 18. uri, se bodo pa za vsako sejo še posebej dogovorili.
S Strani ustanovitelja je MC Velenje 25. 10. 2017 dobil dopis, ki se nanaša na SZ. Gre za izplačilo sejnin in povračilo
stroškov. Marko je razdelil dopis med člane SZ in jih pozval, naj ga preberejo. Ko so zaključili z branjem je povedal,
da so se v prejšnjem in predprejšnjem mandatu člani SZ odpovedali sejninam. Prav tako je povedal da okoli 90 %
JZ v MOV ne izplačuje sejnin, da pa so se s preostalimi direktorji pogovarjali o uskladitvi oziroma poenotenosti
(ne)izplačila sejnin JZ MOV. Povedal jim je tudi, da še niso uspeli česa doreči in predlagal, da se o (ne)izplačilu
sejnin pogovorijo na naslednji seji, ko bo tudi več znanega o morebitni skupni odločitvi. Člani SZ so se strinjali s
predlogom.

Janko Pogorelčnik je v nadaljevanju seje predlagal evakuacijsko vajo v dijaškem in študentskem domu, saj bodo
le-to imeli tudi na ŠCV. Predlagaj je tudi termin 23. 11. 2017 ob 17. uri. Čeprav je MCV formalno pravno že
organiziral evakuacijo za leto 2017, Marko dopušča možnost, da se le-ta ponovno izvede v tem terminu oziroma
pred koncem tega leta, čeprav je načrtoval evakuacijo izvesti v začetku leta 2018. Konkretne dogovore o
evakuacijski vaji bodo nadaljevali prihodnjih dneh. Prav tako bi morali o evakuacijski vaji obvestiti goste
mladinskega hotela. Marko je novim članom SZ predstavil prostore a Efenkovi 61a, ki sestojijo iz pisarn, prostora
popoldanskega centra, sejnih dvoran, mladinskega hotela in dijaško-študentskega doma.
Dimitrij je vprašal člane SZ ali še imajo kaj pod točko razno. Ker niso imeli vprašanj, predlogov, je izzval Marka, da
v treh minutah predstavi članom objekte, strukturo in delovanje MCV. Ker je tega veliko, je Marko potreboval
več kot tri minute, vendar je članom predstavil klub eMC plac, kjer se odvijajo kulturne vsebine MCV, KRMC kjer
se nahajajo multimedijske vsebine, kot je avdio in video snemanje ter končno oblikovanje, grafično oblikovanje,
razmnoževanje tako zgoščenk, DVDjev, CD-jev, stream, projekcije, snemanje in drugo. Povedal jim je, da so v letu
2010 dobili te nove prostore na Efenkovi 61a, kjer se je vzpostavil popoldanski center za otroke in mladino,
mladinski hotel in dijaško-študentski dom. V letu 2009 so odkopali in uredili Letni kino ob Škalskem jezeru in ga
dobili v upravljanje, v letu 2012 so renovirali staro Pekarno in jo spremenili v ateljeje in galerijske prostore.
Pekarna se bo v naslednjem letu porušila, vendar je seznanil člane SZ, da MCV sodeluje pri idejnem razvoju novih
prostorov, katerih potencialni skrbnik bo MCV. Prav tako jih je seznanil tudi s Hišo bendov, ki so jo preuredili in
zvočno izolirali, da lahko sedaj v njej na enkrat vadi 12 glasbenih ustvarjalcev.
Na koncu so se dogovorili, da bo naslednja seja SZ predvidoma v torek 19. 12. 2017 ob 18. uri.

Dimitrij Amon je zaključil sejo ter se zahvali članom SZ MC Velenje.
Seja je bila zaključena ob 17.54.

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisala Maruša Skornišek

Priloge:
-

Ustanovitveni odlok javnega zavoda MC Velernje
Statut javnega zavoda MC Velenje
Poslovnik Sveta zavoda MC Velenje
Zapisnik seje Sveta zavoda JZ MC Velenje z dne 24.4.2017
Zapisnik dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje – september 2017

