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 SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE, z dne 1.10.
2009
Prisotni člani sveta zavoda: Dimitrij Amon, Anton Skok, Dragan Redžić, Peter
Dermol, Janko Urbanc, Mitja Kontič, Sebastjan Apat - zamuda, Maja Hostnik zamuda
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Melita Kovač (zapisnik)
Odsotni: Vid Jazbec
Začetek seje: 18.05
Otvoritev seje:
Sejo je otvoril direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik in ugotovil
sklepčnost.
Vsi člani Sveta Zavoda so prejeli gradivo za predlagane točke dnevnega reda po
pošti in na klop.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in informacija o članih sveta zavoda Mladinski
center Velenje;
2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda v letu 2009;
3. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje v letu 2009;
informacija – gradivo na klop.
4. Razno

Sklep 1
Dnevni red je sprejet s strani Sveta zavoda
Sklep je soglasno sprejet.
.
TOČKA 1
Otvoritev seje in informacija o članih sveta zavoda Mladinski
center Velenje
Razprava:
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Direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik pove kdo so novi člani sveta
zavoda:
S strani ustanovitelja: -Mitja Kontič
-Dragan Redžić
-Maja Hostnik
-Peter Dermol
-Sebastjan Apat
S strani zainteresirane javnosti: -Janko Urbanc (predsednik ŠŠK)
-Anton Skok (predstavnik OŠ)
- Vid Jazbec (predstavnik DS)
S strani zaposlenih: -Dimitrij Amon

Seja sveta zavoda se nadaljuje z izborom predsednika in podpredsednika sveta
zavoda, ki morata biti izvoljena z večino.
PREDLOG: Anton Skok predlaga, da je predsednik nekdo iz javnega zavoda in
predlaga Dimitrija Amona zaradi koordinacije dela in usklajevanja. Predlaga tudi, da
je podpredsednik sveta zavoda nekdo predlagan s strani ustanovitelja.
Sklep 2
Dimitrij Amon je sklepčno izbran za predsednika sveta zavoda.
Sklep je soglasno sprejet.
PREDLOG: Sebastjan Apat poda predlog za podpredsednika, ki naj bi bil nekdo, ki
pozna mladinsko delo, zato predlaga Majo Hostnik.
PREDLOG: Dražen Redžić predlaga, da se uvede nov kader.
Predlagana sta Maja Hostnik in Peter Dermol. Predloga gresta na glasovanje:
 Peter Dermol ( 6 glasov)
 Maja Hostnik (2 glasa)

Sklep 3
Peter Dermol je z večino glasov izbran za podpredsednika sveta zavoda.
Sklep je sprejet.
Vodenje seje sveta zavoda direktor Marko Pritržnik preda novemu predsedniku sveta
zavoda Dimitriju Amonu.
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TOČKA 2
Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda v letu 2009
Dimitrij Amon pove, da so bili sklepi iz prejšnjega sveta zavoda sprejeti. Zapisnik da
v razpravo.
Razprava:
Maja Hostnik sprašuje, kaj se je zgodilo s sklepom 3 iz prejšnje seje sveta zavoda
(poročilo za leto 2008 je bilo sprejeto, predstavitev stroškov, svet zavoda je pozval
ustanovitelja, da se predvidena sredstva iz naslova plače vodja projektov (Maja
Hostnik), katere delovno mesto je nezasedeno, porabijo za pokrivanje izgub iz
preteklih let). Marko Pritržnik odgovarja, da je bil njegov predlog, da se neplačani
računi MC Velenje poskušajo pokriti s transferjem na materialne stroške. Predlog je
bil ustanovitelju podan decembra preko dopisa. Odgovor je bil negativen, zato in
zaradi nujne potrebe je Mladinski center Velenje zaposlil novo osebo.
Sklep4
Ni bilo realizacije, ker ustanovitelj ni dal soglasja.
Sklep je soglasno sprejet.
TOČKA 3
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje v letu 2009;
informacija – gradivo na klop.
Razprava:
Dimitrij Amon da besedo Marku Pritržniku, ki komentira gradivo, ki so ga dobili člani
sveta zavoda na mizo na sami seji sveta zavoda. Gradivo se nanaša na izvedene
dejavnosti od januarja do septembra 2009. Poročilo je bilo dostavljeno članom sveta
zavoda.
V dokumentu so predstavljen dejavnosti Mladinskega centra po naslednjem vrstnem
redu:
 MEDNARODNA DEJAVNOST (EVS, ENYC, drugo)
 INFORMIRANJE
 SOCIALNO PREVENTIVNE AKTIVNOSTI
 PROSTOVOLJSTVO
 KULTURNO UMETNIŠKA VLOGA
 RAZVEDRILNA DEJAVNOST
 12. FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA-MLADO MESTO
 RAZPISI
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S strani direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika so bile vse
dejavnosti izčrpno predstavljene.
Sledijo vprašanja s strani članov sveta zavoda.
Maja Hostnik sprašuje, če je to za letošnji program vse, kar je pripravljeno? Marko
Pritržnik ji odgovarja, da se bo program odvijal do konca leta, katerega poročilo bodo
dobili na zadnji seji sveta zavoda tega leta.
Peter Dermol sprašuje, kako se bo gradil Youth Hostel. Ali se bo delal samo
gradbeni del, ali so tukaj vključene tudi električne inštalacije? Marko Pritržnik
odgovarja, da je razpis narejen »na ključ«, torej zajema vsa dela.
Maja Hostnik sprašuje kako zadeve potekajo pri notranjem interjerju? Marko Pritržnik
odgovarja, da bi se naj pripravil razpis za mlade oblikovalce. Odločitev bo podana v
kratkem, vse pa je odvisno od dejanski sredstev, ki bodo predvidena za notranji
interjer.
Dimitrij Amon sprašuje kako daleč so dejansko dela v Youth Hostlu? Marko Pritržnik
odgovarja, da je stavba v stanju rušitvenih del, začela se je zunanja ureditev
(parkirišča, streha).
Maja Hostnik sprašuje, kdo dejansko vodi dela? Marko Pritržnik odgovarja, da
večinoma on sam, iz Mestne občine Velenje pa sta prisotna Darko Lihteneker in
Maksimilijan Arlič. Zunanji nadzor izvaja Nikolaj Šiško.
Sebastjan Apat sprašuje, kakšna je časovna razpredelnica denarnih sredstev?
Marko Pritržnik odgovarja, da je Evropski sklad za regionalni razvoj podal modul za
vnos in izračun podatkov, ki pa ni deloval, zato je bil dogovor, da se podpišejo aneksi
za prenos sredstev v leto 2010. Trenutno še sredstva niso nakazana, sami pa smo
izdali dva zahtevka za izplačilo, ki pa sta bila zavrnjena.
Sebastjan Apat še sprašuje kakšni mehki ukrepi so bili izvedeni v Regionalnem
multimedijskem centru Kunigunda? Marko Pritržnik pojasni, da gre tukaj predvsem
za otroke priseljencev, ki niso upoštevali pravil. Zaposleni v multimedijskem so se
povezali z njimi in z njihovo skupnostjo, ter tako poskusili rešiti težave. Dimitrij Amon
doda, da se je stanje izredno popravilo, veliko je pripomoglo tudi, da so zaščitili
računalnike s posebnim programom. Narejena je bila tudi posebna zloženka v
albanskem jeziku.
Marko Pritržnik nadaljuje razpravo z primerjalno bilanco, ki so jo v vednost dobili tudi
člani sveta zavoda. Marko Pritrznik pove, da se bilanca nanaša na programe, ki so
zavedeni na proračunskih postavkah. Z primerjalne bilance so jasno videni prihodki,
ki znašajo 185.560,15 €, odhodki, ki znašajo 175.846,60 € ter presežki, ki je
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9.713,55€. Ta vsota ni dejansko na računi Mladinskega centra Velenje, ampak je
bila porabljena za pokrivanje dolga iz preteklih let.
Člani sveta zavoda so seznanjeni s poročilom.
TOČKA 4
Razno
Razprava:
PREDLOG: Dimitrij Amon poda predlog , da se vzpostavi cenik za vso opremo v
Mladinskem centru Velenje. Zaposleni tonski tehnik v Mladinskem centru Velenje,
Sašo Aleksander Misja opravlja zelo veliko dela z zvočno opremo, ki je v lasti MOV
in v upravljanju Mladinskega centra Velenje. Dejansko je tako Mladinski center
Velenje postavljen na trg, ter se lahko ta oprema trži. Sredstva pridobljena na
podlagi cenika opreme bi se namenila za pokrivanje amortizacijskih stroškov in dela.
Marko Pritržnik izpostavi, da se strinja, da se cenik pripravi.
Sklep 5
Svet zavoda se strinja, da se pripravi cenik in se pošlje z dopisno sejo.
Cenik je izključno za tržno dejavnost.
Sklep je soglasno sprejet.
PREDLOG: Dimitrij Amon predlaga, da se ponovno oživi programski svet
Mladinskega centra Velenje, ki mora šteti 7 članov.
Svet zavoda se strinja
Sklep 6
Programski svet Mladinskega centra se na novo oživi. Mladinski svet Velenje
predlaga 3 člane, MCV pa 4. Spisek s predlaganimi kandidati se pošlje po dopisni
seji.
Sklep je soglasno sprejet.
PREDLOG: Dimitrij amon predlaga, da direktor Mladinskega centra Velenje, Marko
Pritržnik, pred sejo sveta zavoda, člane sveta zavoda odpelje na gradbišče, kjer bo
stal Mladinski hotel.
Marko Pritržnik se strinja.
PREDLOG: Maja Hostnik predlaga, da se na spletno stran Mladinskega centra
Velenje napiše nova telefonska številka novega vodje programov. Maja Hostnik je
bila zaposlena v Mladinskem centru Velenje kot vodja programov, zato jo določene
skupine in osebe še kar kličejo za program Mladinskega centra Velenje.
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PREDLOG: Marko Pritržnik predlaga, da svet zavoda odobri do 10% povečanja
osnovne plače kot delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi
projekta izgradnje Mladinske turistične infrastrukture v Velenju.
Dimitrij amon se strinja, da Marko Pritržnik izredno veliko dela na tem projektu, misli
da je smotrno, da se predlog podpre, in kot predsednik sveta zavoda odpira razpravo
na to temo.
PREDLOG: Dragan Redžič predlaga, da povišanje plače ni vezano na rok del,
ampak, ko bodo dela dejansko končana. Predlog je 1 leto.
Sklep 7
Marku Pritržniku se s strani sveta zavoda odobri 10% delovna uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela
zaradi projekta izgradnje Mladinske turistične
infrastrukture v Velenju. Sporazum o povečanem obsegu dela se sklene do aprila
2010.
Sklep je soglasno sprejet.
PREDLOG: Sebastjan Apat predlaga, da se poslovnik sveta zavoda prenovi.
Predlaga, da se pripravi osnutek, ki se sprejme na od naslednjih sej.
Sklep 8
Do naslednje seje sveta zavoda se pripravi nov osnutek statuta in poslovnika sveta
zavoda.
Sklep je soglasno sprejet.

Sklep 9
Razen finančnih bilanc, se vso ostalo gradivo pošilja po elektronski pošti.
Sklep je soglasno sprejet.

Seja je zaključena ob 19.40

Dimitrij Amon
predsednik sveta zavoda
Mladinski center Velenje

