ZAPISNIK
9. redne seje Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
9. seja sveta zavoda je potekala v sredo, 24. 2. 2021, ob 17.00 uri, v dvorani Marof.
Prisotni člani sveta zavoda: Rajko Pirnat – predsednik Sveta JZ MC ŠoP, Amadeja Koren, Andreja Krajnc, Marjanca
Rogel Peršič, Zoja Lešnik, Konrad Steblovnik in Urban Hrastnik.
Opravičeno odsotni člani sveta zavoda: Boža Polak, Jožef Stakne
Ostali prisotni: Mirjam Povh – direktorica JZ MC ŠoP, Ivica Cavnik – računovodkinja
Predsednik je v uvodu pozdravil vse prisotne člane sveta zavoda in ostale. Na seji je bilo prisotnih sedem članov
sveta zavoda, s čimer je bil svet sklepčen. Predsednik je za sejo predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje,
2. Potrditev Letnega poročila Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura, izobraževanje in
šport za leto 2020,
3. Razno.
Dnevni red 9. redne seje je bil s sedmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno sprejet.
SKLEP 1/9: Sprejme se predlagani dnevni red 9. redne seje Sveta JZ MC ŠoP.

1. točka dnevnega reda: Potrditev zapisnika 8. redne seje
Predsednik povabi prisotne člane sveta zavoda k debati o zapisniku 8. redne seje. Ker debate ni bilo, predlaga
glasovanje.
Zapisnik 8. redne seje je bil s sedmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno potrjen.
SKLEP 2/9: Zapisnik 8. redne seje Sveta JZ MC ŠoP se potrdi.

2. točka dnevnega reda: Potrditev Letnega poročila Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, kultura,
izobraževanje in šport za leto 2020
Predsednik preda besedo direktorici, da predstavi Letno poročilo JZ MC Šmartno ob Paki za leto 2020.
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Direktorica predstavi vsebinski del poročila, ki se nanaša na prireditve in dejavnosti JZ MC ŠoP. Pojasni, da je na
izvedbo predvidenih aktivnosti zavoda vplivala situacija povezana s COVID-19. Obdobje razglašene epidemije so
izkoristili za vzdrževalna in obnovitvena dela v JZ MC ŠoP. Večino so postorili zaposleni sami.
Finančni del predstavi računovodkinja Ivica Cavnik. Na kratko predstavi vsako točko Računovodskega poročila za
leto 2020. Kljub specifični situaciji vezani na COVID-19 je bil presežek prihodkov nad odhodki okrog 11.000 €, kar
predstavlja zelo dober rezultat.
Predsednik povabi prisotne k debati o letnem poročilu.
Rogel Peršičeva pohvali poslovanje JZ MC ŠoP v letu, ki ga je zaznamovala epidemija COVID-19. Vpraša zakaj je
znesek stroškov pomožnega materiala – čistil večji kot prejšnja leta.
Direktorica pojasni, da je večji znesek stroškov pomožnega materiala – čistil vezan na povečan obseg
vzdrževalnih in obnovitvenih del. V te stroške so poleg čistil zajeti tudi stroški materiala za obnovo.
Steblovnik se pridružuje pohvali. Prav tako pohvali občino, da večinsko financira JZ MC ŠoP. Vpraša kaj se bo
zgodilo s presežkom sredstev?
Direktorica pojasni, da se vsi presežki v skladu z odlokom namenjeni za delovanje JZ MC ŠoP naprej. Sredstva se
bodo namenila za menjavo oken na Hiši mladih.
Predsednik se pridružuje pohvali. Glede honorarjev nastopajočih poda razmislek, da se pri dražjih nastopajočih
vpraša tudi ali se ti komercialno obrestujejo. Predlaga, da se presežek sredstev nameni za postopno menjavo
oken. Postopki za to naj se pričnejo izvajati.
Steblovnik predlaga, da se ohrani kvalitetne izvajalce. Pohvali izvedbo in program letošnjega PPF.
Rogel Peršičeva se pridružuje pohvali PPF 2020, sploh glede na specifične razmere vezane na COVID-19 ter
omejitve NIJZ.
Direktorica pojasni, da se program pripravlja v posvetu s sodelavci ter glede na želje občanov oz. uporabnikov
katerim so prireditve namenjene. Pojasni, da delovanje javnega zavoda ni komercialno naravnano in da se pri
izvedbi določenih dogodkov zavedajo, da ti ne bodo komercialno pokriti, a je pomembna raznolikost prireditev
oz. dogodkov ter njihova dostopnost vsem. Pri tem je glavni namen obiskovalcem zagotoviti kvalitetne dogodke.
Cene vseh nastopajočih, predvsem v preteklem letu, so bile bistveno nižje od njihovih dejanskih cen.
Ob zaključku razprave računovodkinja zapusti sejo.
Predsednik predlaga glasovanje.
Letno poročilo JZ MC Šmartno ob Paki za leto 2020 je bilo s sedmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno
potrjeno.
SKLEP 3/9: Letno poročilo JZ MC Šmartno ob Paki za leto 2020 se potrdi.
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3. točka dnevnega reda: Razno
Rogel Peršičeva vpraša kako je z razpisom za javna dela za l. 2021 in kdaj se bo izvedlo ocenjevanje direktorice JZ
MC ŠoP?
Predsednik pojasni, da bo ocenjevanje direktorice izvedeno na naslednji seji sveta zavoda.
Direktorica pojasni, da še ni odločbe za javna dela, za katera je bila vložena ponudba. Pojasnilo zavoda za
zaposlovanje je bilo, da je v letošnjem letu namenjeno javnim delom manj sredstev in so pri prvih izbirah imeli
prednost invalidi z najnižjo stopnjo izobrazbe. Pričakuje se, da bo kmalu namenjeno javnim delom nekaj več
sredstev in da bo takrat ponudba sprejeta.
Glede na sklepe z 8. redne seje Sveta JZ MC ŠOP direktorica pove, da v l. 2021 ne nameravajo spreminjati cenika
nastanitev. Glavni razlog za to je trenutna situacija glede COVID-19.
Glede vpisa dejavnosti na portalu AJPES pojasni, da le ta nima usklajenih evidenc s sodnim registrom. Na sodni
register je bila poslana zahteva za spremembo vpisa dejavnosti JZ MC ŠoP, s sodnega registra bodo nato te javil
naprej na AJPES.

Predsednik je zaključil sejo ob 17:44 uri.

Zapisal: Urban Hrastnik

Rajko Pirnat
Predsednik Sveta JZ MC Šmartno ob Paki
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