ZAPISNIK
8. redne seje Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
8. seja Sveta zavoda je potekala v torek, 22. 12. 2020, ob 18. uri, v dvorani Marof.
Prisotni člani sveta zavoda: Rajko Pirnat – predsednik Sveta JZ MC ŠoP, Amadeja Koren, Andreja Krajnc, Marjanca
Rogel Peršič, Zoja Lešnik, Jožef Stakne, Konrad Steblovnik in Urban Hrastnik.
Opomba: Marjanca Rogel Peršič se je seji pridružila ob 18:10, pri 3. točki dnevnega reda.
Opravičeno odsotni člani sveta zavoda: Boža Polak
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 osem članov
Sveta zavoda, s čimer je bil svet sklepčen. Predsednik je za sejo predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje,
2. potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje,
3. potrditev Finančnega načrta JZ Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport 2021,
4. Razno.
Dnevni red 8. redne seje je bil s sedmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno sprejet.
SKLEP 1/8: Sprejme se predlagani dnevni red 8. redne seje Sveta JZ MC ŠoP.

1. točka dnevnega reda: Potrditev zapisnika 7. redne seje
Predsednik predstavi vsebino zapisnika 7. redne seje in vpraša direktorico JZ MC ŠoP ali se je glede na SKLEP 3/7
- 2. člen: Na portalu AJPES je potrebno uskladiti vpis dejavnosti z Ustanovnim aktom JZ MC ŠOP, uskladilo vpis
dejavnosti skladno s sprejetim 2. členom.
Direktorica pojasni, da se je med postopkom usklajevanja poškodovala in je bila posledično dlje časa bolniško
odsotna. Zaradi tega celotne uskladitve vpisa ni izpeljala do konca.
Predsednik povabi prisotne člane Sveta zavoda k debati o zapisniku 7. redne seje. Ker debate ni bilo, predlaga
glasovanje.
Zapisnik 7. redne seje je bil s sedmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno potrjen.
SKLEP 2/8: Zapisnik 7. redne seje Sveta JZ MC ŠoP se potrdi.
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2. točka dnevnega reda: Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje
Predsednik povabi prisotne člane Sveta zavoda k debati o zapisniku 3. korespondenčne seje. Ker debate ni bilo,
predlaga glasovanje.
Zapisnik 3. korespondenčne seje je bil z sedmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno potrjen.
SKLEP 3/8: Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta JZ MC ŠoP se potrdi.

3. točka dnevnega reda: Potrditev Finančnega načrta JZ Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura,
izobraževanje in šport 2021
Opomba: Seji se pridruži Marjanca Rogle Peršič.
Predsednik povabi direktorico, da predstavi finančni načrt.
Direktorica pozdravi prisotne in pojasni, da je največji vir prihodka zavoda vezan na proračun Občine Šmartno ob
Paki, ki je za prihodnje leto že potrjen. Pojasni, da je plan nekoliko drugače zastavljen zaradi razmer povezanih s
koronavirusno boleznijo in sprejetih omejitev vezanih nanjo. Posledica tega so nekoliko prilagojene finance
vezane na izpad lastnih prihodkov glede prepovedi izvajanja aktivnosti zavoda (najemi, nočitve, …) . Povzame, da
so kljub omejitvam v tem letu izpeljali veliko aktivnosti pri čemer izpostavi zelo uspel Poznopoletni festival ter
pohvali sodelavce za izvedbo. Pojasni, da je finančna bilanca do konca novembra dobrih 18.000 € presežka. A so
planirani še veji odhodki, predvsem pa v ta del spada tudi plača zaposlenih za mesec december. V l. 2021 se
pričakuje povračilo sredstev za LAS projekt, ki se zaključuje v začetku tega leta. Za investicijski del so letos žal, za
0,3 točke zgrešili, da bi bili uspešni pri izboru projekta s katerim bi energetsko sanirali Hišo mladih. Okna so tako
še vedno predvidena investicija v okviru sredstev za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje, za katera se v
pretežni meri namenijo presežki preteklih let.
Predsednik vpraša Urbana Hrastnika, kot pripravljavca projekta za sanacijo Hiše mladih, če predstavi kakšna so
bila merila za ocenjevanje projektov in na kratko predstavi projekt.
Hrastnik pojasni, da je bil projekt prijavljen v okviru sredstev LAS. Projekt je predvideval investicijo v obnovo
fasade, menjavo stavbnega pohištva in ogrevanja Hiše mladih. Merila pri projektih LAS znašajo skupnih 100 točk.
Naš projekt je dosegel 0,3 točke manj od sprejetega projekta. Veliko mero točk prinese stalna zaposlitev, katere
naš projekt ni predvideval, saj bi ta pomenila preveliko finančno breme za zavod. Projekt, ki je bil izbran je
vseboval zaposlitev in je s tem dobil veliko št. točk, ki jih mi nismo mogli doseči. To kaže na to, da je bil projekt
zelo dobro pripravljen, kar so potrdili tudi na LAS Zg. Savinjske in Šaleške doline. Glede na to, bomo poskusili
projekt prijaviti v okviru drugih razpoložljivih razpisov.
Stakne opozori na razhajanja pri materialnih stroških delovanja zavoda v planu odhodkov v primerjavi med l.
2020 in 2021.
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Direktorica pojasni, da je to posledica menjave računovodstva in načina dela nove računovodkinje. Posledično se
določeni stroški knjižijo drugače. To se izraža v razhajanjih v prikazanih stroških odhodkov. Manjši materialni
stroški so vezani tudi na okrnjen plan dela, ki je posledica omejitev zaradi korona virusa.
Predsednik opozori na razhajanja pri izračunu presežkov prihodkov in odhodkov v Izkazu prihodkov in odhodkov
za leto 2020. Očitno gre za napako.
Direktorica pojasni, da bo vprašala računovodkinjo ali gre za napako.
Predsednik vpraša kako je s planiranimi stroški delne zamenjava oken, ki je ocenjena na 35.000 €. V finančnem
planu je za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje predvidenih 24.000 €. Ali se za menjavo oken planira iti v
minus?
Direktorica pojasni, da je znesek 35.000 € ocenjena vrednost celotne menjave oken. Investicija delne menjave
oken se bo izvedla v višini do 24.000 €. Ta del v finančnem poročilu (2.3. Načrt nabave opreme in investicij) se bo
popravil tako, da ne bo nejasnosti o višini predvidenega zneska za menjavo oken.
Predsednik predlaga glasovanje.
SKLEP 4/8: Finančni načrta JZ Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport 2021 se potrdi.
Finančni načrta JZ Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in šport 2021 je bil z osmimi glasovi
ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno potrjen.

4. točka dnevnega reda: Razno
Predsednik povzame seje Sveta JZ MC ŠoP v l. 2020. Vpraša direktorico kako je s pripravo novega cenika oddaje
nočitvenih kapacitet.
Direktorica pojasni, da zaradi njene bolniške odsotnosti še ni pripravila novega cenika.
Predsednik predlaga, da se uskladitev vpisa dejavnosti na AJPES in nov cenik nočitvenih kapacitet izpelje v čim
krajšem času. Za to predlaga sprejetje sklepa.
SKLEP 5/8: Na portalu AJPES naj se uskladi vpis dejavnosti z Ustanovnim aktom JZ MC ŠOP. Prav tako se naj
pripravi nov cenik oddaje nočitvenih kapacitet. Rok za pripravo obojega je 15. 2. 2021.
Z osmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, je bil sklep soglasno sprejet.

Stakne vpraša ali je KPK v času koronavirusne bolezni kaj pomagal?
Direktorica, da je bil v tem času en sodelavec v karanteni in so se ti stroški krili s strani KPK. Drugače pa so se dela
izvajala prilagojeno, vendar je delo teklo na projektih normalno naprej.
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Predsednik vpraša kako je z javnimi delavci.
Direktorica pojasni, da je bil v l. 2020 zaposlen 1 javni delavec. Za l. 2021 se je na dan seje oddala prijava za javna
dela.
Rogel Peršičeva se zahvali predsedniku za dobro vodenje sej sveta.
Predsednik se zahvali članom Sveta JZ MC ŠoP za odzivnost in dobro sodelovanje na sejah sveta. Vsem zbranim
zaželi vse dobro v novem letu in izpostavi, da bo treba biti v prihajajočem letu pri delu JZ MC ŠoP preudarni,
agilni, iznajdljivi in pridni.

Predsednik je zaključil sejo ob 18:40 uri.

Zapisal: Urban Hrastnik

Rajko Pirnat
Predsednik Sveta JZ MC Šmartno ob Paki
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