ZAPISNIK
7. redne seje Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
7. seja Sveta zavoda je potekala v sredo, 17. 6. 2020, ob 19. uri, v sejni sobi v Hiši mladih.
Prisotni člani sveta zavoda: Rajko Pirnat – predsednik Sveta JZ MC ŠoP, Amadeja Koren, Andreja Krajnc, Boža
Polak, Marjanca Rogel Peršič, Zoja Lešnik, Jožef Stakne, Konrad Steblovnik in Urban Hrastnik.
Ostali prisotni: Mirjam Povh – direktorica JZ MC ŠoP
Predsednik je v uvodu pozdravil vse prisotne člane Sveta zavoda in ostale. Na seji je bilo prisotnih vseh devet
članov Sveta zavoda, s čimer je bil svet sklepčen. Predsednik je za sejo predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje,
2. Predlog razmejitve javne službe in tržne dejavnosti javnega zavoda,
3. Potrditev uredniškega odbora glasila ŠOP,
4. Razno.
Dnevni red 7. redne seje je bil z devetimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno sprejet.
SKLEP 1/7: Sprejme se predlagani dnevni red 7. redne seje Sveta JZ MC ŠoP.

1. točka dnevnega reda: Potrditev zapisnika 6. redne seje
Predsednik povabi prisotne člane Sveta zavoda k debati o zapisniku 6. redne seje. Ker debate ni bilo, predlaga
glasovanje.
Zapisnik 6. redne seje je bil z devetimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno potrjen.
SKLEP 2/7: Zapisnik 6. redne seje Sveta JZ MC ŠoP se potrdi.

2. točka dnevnega reda: Predlog razmejitve javne službe in tržne dejavnosti javnega zavoda
Predsednik predstavi razloge za razmejitev javne službe in tržne dejavnosti javnega zavoda in pove, da so predlog
pripravili direktorica JZ MC ŠOP in članica sveta Boža Polak. Predstavi predlog razmejitve in poda vprašanje zakaj
med tržne dejavnosti ni uvrščena oddaja namestitvenih kapacitet. Preda besedo direktorici, da predstavi predlog
razmejitve javne službe in tržne dejavnosti javnega zavoda.
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Direktorica predstavi tri točke tržnih dejavnosti JZ MC ŠOP (1. Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki(G 47.810); 2. Strežba pijač (I56.300); 3. Posredovanje oglaševalskega prostora (M
73.120)). Pojasni, da oddajanje prostorov v najem in oddaja namestitvenih kapacitet ne sodita med tržne
dejavnosti glede na dopis št. 410-11/2020/8 z dne 4.2.2020, Direktorata za javno računovodstvo pri Ministrstvu
za finance, ki je tudi povzet v predlogu. Pojasni tudi obrazložitev Ministerstva za kulturo po kateri prodaja
vstopnic ne spada med tržno dejavnost.
Predsednik povabi prisotne k razpravi.
Stakne vpraša kaj pomeni razmejitev na delovanje zavoda.
Polakova pojasni, da tržna dejavnost predstavlja možnost zavoda za pridobitev sredstev na trgu ter predstavi
razliko med tržno dejavnostjo v predlogu pod točko 1. in 2. Prav tako predstavi dejavnosti pod točko 3. v
predlogu glede na Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD).
Rogel Peršičeva vpraša kakšen delež predstavljajo na novo opredeljene tržne dejavnosti glede na letno poročilo
2019.
Direktorica predstavi, da za letno poročilo 2019 računovodstvo ni pripravilo preračuna kolikšen bi bil delež tržnih
dejavnosti glede na razmejitev po predlogu. Pojasni da je računovodstvo pripravilo preračun na delež prihodkov
od delovanja JZ MC ŠOP kar je v l. 2019 predstavljalo dobrih 21%. V to so vštete tudi najemnine. Pove tudi, da
vsa sredstva pridobljena na trgu zavod vlaga naprej v dejavnost.
Polakova vpraša ali so vse dejavnosti registrirane na AJPES. Opazila je, da nazadnje niso bile registrirane vse
dejavnosti. Potrebno je zaprosit na AJPES, da vnese vse dejavnosti.
Direktorica pojasni, da so vse vnesene v sodni register. Bo preverila na AJPES zakaj niso vpisane vse dejavnosti.
Steblovnik vpraša ali so glede opredeljene tržne dejavnosti v treh točkah predloga ostale dejavnosti javne službe.
Direktorica pritrdi.
Predsednik povzame, da je namen razmejitve na javne službe in tržne dejavnosti bil dosežen. Podpira, da se pri
tem ne zapleta, četudi gre za minimum razmejitve. Pričakuje, da se bo razmejitev upoštevala v naslednjem
letnem poročilu. Predlaga glasovanje.
SKLEP 3/7
1. člen: Svet Javnega zavoda MC ŠOP potrjuje, da se za tržno dejavnost šteje: 1. Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki(G 47.810) (Sem ne spada:- prodaja pripravljenih jedi
za takojšnje zaužitje, gl. 56.104); 2. Strežba pijač (I56.300); 3. Posredovanje oglaševalskega prostora (M
73.120).
2. člen: Na portalu AJPES je potrebno uskladiti vpis dejavnosti z Ustanovnim aktom JZ MC ŠOP.
Z devetimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, je bil sklep soglasno izglasovan.
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3. točka dnevnega reda: Potrditev uredniškega odbora glasila ŠOP
Predsednik predstavi, da je obstoječemu uredniškemu odboru potekel mandat in da se je na podlagi prejetih
predlogov za člane odbora pripravil predlog za nove člane uredništva. Ta se je ta tekom dneva nekoliko
spremenil, tako da se upošteva zadnji prejet predlog. K besedi povabi direktorico in jo prosi za predajo soglasij
predlaganih članov uredništva. Za člane uredniškega odbora so podali soglasje Tatjana Podgoršek, Edita Gabrič
Zager in Amadeja Koren. Za odgovornega urednika je predlagan Urban Hrastnik.
Direktorica pojasni, da je glasilo ŠOP nekaj časa izhajal brez uredniškega odbora zaradi znanih razlogov in se je
glede na to izvedel nov postopek imenovanja članov odbora. Glede na Temeljni pravni akt izdajatelja glasila
občine ŠOP odgovornega urednika in odbor predlaga direktor JZ MC ŠOP. Tako je na podlagi prejetih predlogov
oblikovala predlagan uredniški odbor. Pojasni, da je predlog podpisan z njene strani zaradi tega, ker direktor JZ
MC ŠOP predlaga člane uredniškega odbora, sprejet sklep pa bo podpisal predsednik Sveta JZ MC ŠOP. Pojasni,
da je v Temeljnem pravnem aktu izdajatelja opredeljeno tudi, da se lahko Svet JZ MC ŠOP odloči o izplačilu
honorarja članom uredniškega odbora, vendar od kar je ona direktorica za delovanje uredniškega odbora ni bilo
predvidenih sredstev. Tudi v proračunu za leto 2020 za to ni predvidenih sredstev, v kolikor se bo za izdajanje
glasila ŠOP predvidelo več sredstev se lahko določi tudi honorar za uredniški odbor.
Predsednik povabi prisotne k razpravi.
Direktorica pojasni, da gre za spremembo predloga odgovornega urednika. V prvem predlogu je bila predlagana
Edita Gabrič Zager, ki je sporočila, da bi želela biti članica uredniškega odbora. Pojasni, da podpira njen predlog
za odgovornega urednika Urbana Hrastnika, ki že sedaj uspešno dela vseh področjih priprave in izdaje glasila
ŠOP.
Polakova vpraša, če so bili še kakšni predlogi za člane uredniškega odbora. Za odgovorno urednico predlaga
Gabrič Zagerjevo, da se s tem vključi na to mesto nekoga zunanjega, ki ni zaposlen v zavodu. Tudi zato, da se
postavi določene na odgovorna mesta, da se pokažejo in vidijo kako se ta dela opravlja. Drugače podpira tudi
vključitev v uredniški odbor Loti Lukek.
Direktorica pojasni, da je bila predlagana tudi Loti Lukek, ki je prav tako predstavljala dober predlog saj gre za
mlado osebo, ki tudi obiskuje študij v smeri novinarstva. Glede na to jo imajo namen vključiti v aktivnosti JZ MC
ŠOP.
Rogel Peršičeva predlaga, da se Lukekovo vključi v pripravo glasila ŠOP saj je pripravljena sodelovati, tudi če ni bo
članica uredniškega odbora. Vpraša ali kandidat za odgovornega urednika ni član politične stranke (11. člen
Temeljnega pravega akta izdajatelja)
Hrastnik pojasni, da ni član nobene politične stranke.
Stakne vpraša ali imamo soglasje od Lukekove in ali bi jo lahko vključili v odbor.
Direktorica pojasni, da nima soglasja Lukekove in da bi za razširitev uredniškega odbora bilo potrebno spremeniti
Temeljni pravni akt izdajatelja, ki ga spreminja Občinski svet občine ŠOP.
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Steblovnik vpraša ali je predviden honorar za člane odbora v prihodnosti. Vpraša ali se člani odbora strinjajo s
tem, da za njihovo delo ni predvidenega honorarja. Predlaga, da se za drugo leto poskuša pridobiti sredstva za
honorar s strani občine.
Polakova doda, da gre za občinsko glasilo in mora obstajati postavka za promocijo na občini iz katere naj se
črpajo ta sredstva. Podpira Steblovnikov predlog za pridobitev sredstev za honorar.
Direktorica pojasni , da je v 9. členu Temeljnega pravnega akta izdajatelja opredeljena pravica do honorarja, ki ga
določa Svet JZ MC ŠOP. Vendar na podlagi predvidenih sredstev, ki jih za to leto ni. Da pa člani eksplicitno o tem
niso bili obveščeni. Sredstva za izdajanje glasila ŠOP dobijo iz sredstev za promocijo z občine, vendar pa je ta
znesek že od l. 2014 enak.
Predsednik pojasni, da v kolikor bo prišlo do izražene želje po honorarju se bo to lahko spreminjalo v prihodnje.
Da pa za delo uredniškega odbora tudi do zdaj ni bilo planiranega honorarja in posledično sredstev. V kolikor bo
v prihodnje delo odgovornega urednika opravljal zunanji sodelavec bo verjetno treba uvesti honorar. Tudi zaradi
tega ga veseli, da je to nalogo sprejel Urban Hrastnik, ki je zaposlen v MC ŠOP.
Hrastnik pove na kakšen način pripravljajo glasilo ŠOP. Strinja se z vključitvijo Lukekove v pripravo glasila.
Pozdravi vključitev predlaganih članic uredniškega odbora. Podgorškove kot dolgoletne novinarke, Korenove s
katero sedaj tvorno pripravljajo glasilo in Gabrič Zagrove, ki sodeluje z občino ŠOP kot zunanja sodelavka pri
urejanju njihove Facebook strani in bodo lahko prek tega obogatila tudi vsebinski del novic iz občinske uprave.
Od uredniškega odbora pričakuje tvorno sodelovanje, ideje in tudi vsebinske prispevke. Meni, da so za to
dokazano primerne vse predlagane.
Stakne pove, da podpira Hrastnika za odgovornega urednika, tudi zato ker bo to delal v sklopu službe v MC ŠOP.
Lešnikova se pridruži, da podpira Hrastnika kot odgovornega urednika, ki se je tekom svojega dela v MC ŠOP že
dokazal pri pripravi glasila ŠOP.
Krajnčeva se strinja z Lešnikovo ter s tem, da se vključi Lukekovo v pripravo glasila.
Korenova se strinja s predhodnicama. Pojasni da trenutno s Hrastnikom dobro sodeluje pri pripravi glasila in se
veseli sodelovanja z novima članicama uredniškega odbora ter novih člankov za lektoriranje.
Predsednik povzame, da podpira Hrastnika za mesto odgovornega urednika. Da bi podprl tudi Gabrič Zagrovo za
to mesto, vendar je odklonila mesto odgovorne urednice. Podpira vključitev zunanjih članov odbora, ki niso
zaposleni v zavodu, za kar bosta poskrbeli Podgorškova in Gabrič Zagrova. Članom odbora želi dobro
sodelovanje. Predlaga glasovanje o imenovanju uredniškega odbora v paketu, skupaj za odgovornega urednika in
člane uredniškega odbora.
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SKLEP 4/7
Na podlagi 9. In 10. člena Temeljnega pravnega akta izdajatelja glasila občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju TPA
ŠOP) (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 16/2010) je Svet JZ MC ŠOP dne, 17. 6. 2020, sprejel naslednji:

SKLEP
O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA
GLASILA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
1. člen

Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik in trije člani uredništva.

2. člen
Za odgovornega urednika se imenuje Urban Hrastnik.

3. člen
Za člane uredništva se imenujejo:
-

Tatjana Podgoršek,
Edita Gabrič Zager in
Amadeja Koren.
4. člen

Člani uredniškega odbora so imenovani za dobo štirih let.

5. člen
Sklep začne veljati 15. dan po sprejetju.
Rajko Pirnat
Predsednik Sveta JZ MC Šmartno ob Paki
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Z osmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, je bil sklep soglasno izglasovan.*
*Hrastnik in Korenova sta se izvzela iz glasovanja o svojih funkcijah v uredniškem odboru.

4. točka dnevnega reda: Razno.
Rogel Peršičeva vpraša direktorico glede ocene dela in realizacije v času karantene ter ali se predvideva rebalans
proračuna glede na nastalo situacijo.
Direktorica pojasni, da je delo potekalo v izmenah, tako da se sodelavci niso srečevali. Sodelavec prek javnih del
je izkoristil možnost varstva otrok. Sodelavka Mršičeva je skrbela za čistočo in razkuženost prostorov občine in
knjižnice. V MC ŠOP se je obnovilo prostore Marofa, Hiše mladih (oplesk, stopnice, montaža luči, …). Izpad
prihodka se ocenjuje na podlagi preteklih let znaša cca 3.700 €. Odpovedali so tradicionalni koncert za kon'c šole.
So se pa zelo uspešno začele izvajati delavnice (Glina, Strokovne zeliščne delavnice), otroška predstava, načrtuje
se program PPF 2020, … Izvedli so literarni in fotografski natečaj na temo karantene, ki sta naletela na zelo dober
odziv. Sodelavec je spisal LAS projekt za energetsko sanacijo objekta MC ŠOP. Glede rebalansa direktorica
trenutno težko napove rebalans proračuna. Več o tem bo pokazalo polletno finančno poročilo.

Predsednik je zaključil sejo ob 19:55 uri.

Zapisal: Urban Hrastnik

Rajko Pirnat
Predsednik Sveta JZ MC Šmartno ob Paki
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