ZAPISNIK
konstitutivne seje Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
Konstitutivna seja Sveta zavoda je potekala v sredo, 26. 9. 2018, ob 19.00 uri, v sejni sobi Hiše
mladih.
Prisotni člani Sveta zavoda: Rajko Pirnat, Marjanca Rogel Peršič, Boža Polak, Andreja Krajnc, Zoja
Lešnik, Amadeja Koren, Konrad Steblovnik in Urban Hrastnik.
Opravičeno odsotni: Jožef Stakne
Ostali prisotni: Janko Kopušar – župan občine ŠoP, Mirjam Povh - direktorica JZ MC ŠoP in Damijan
Ločičnik - predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti občine ŠoP.
Sejo je v skladu s Poslovnikom o delu Sveta zavoda sklicala direktorica Mirjam Povh. V skladu s
poslovnikom o delu sveta zavoda, vodi direktorica sejo do izvolitve predsednika Sveta zavoda.
Direktorica je v uvodu pozdravila vse prisotne člane Sveta zavoda in ostale prisotne ter ugotovila,
da je na seji od devetih članov Sveta zavoda prisotnih osem ter da je tako Svet zavoda sklepčen in
da lahko nadaljuje s sejo.
Za sejo je predlagala naslednji dnevni red, ki je bil poslan vsem članom Sveta zavoda z vabilom za
sklic 1. konstitutivne seje, in sicer:
1. Otvoritev konstitutivne seje in pozdrav,
2. izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta JZ MC Šmartno ob Paki,
3. predstavitev delovanja JZ MC Šmartno ob Paki,
4. razno.
Ker razprave ni bilo je bil dnevni red seje soglasno sprejet.
SKLEP 1/1: Sprejme se predlagani dnevni red 1. konstitutivne seje Sveta JZ MC ŠoP.
K 1. točki dnevnega reda: Otvoritev konstitutivne seje in pozdrav
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Direktorica je v uvodu na kratko predstavila delovanje in aktivnosti JZ MC ŠoP ter vse prisotne
spomnila, da v letu 2018 zavod slavi 20. let delovanja. Prav tako je na kratko predstavila način dela
Sveta zavoda. Zbranim članom Sveta zavoda je predala dokumentacijo, ki jo je pripravila za njih
(Odlok o ustanovitvi JZ MC ŠoP, Statut JZ MC ŠoP in Poslovnik o delu Sveta JZ MC ŠoP).
Direktorica je k besedi povabila župana. Župan je pozdravil zbrane in na kratko predstavil sestavo
ter naloge Sveta zavoda. Na kratko je predstavil tudi namen, naloge in financiranje JZ MC ŠoP.
Poudaril je, da JZ MC ŠoP predstavlja nadstandard za občino in lokalno okolje. Zahvalil se je članom
preteklega Sveta zavoda ter novi sestavi Sveta zavoda zaželel uspešno delo.
Direktorica je predlagala, da se pred prvo točko dnevnega reda člani Sveta zavoda na hitro
predstavijo. Po vrsti so se predstavili: Urban Hrastnik, Zoja Lešnik, Boža Polak, Andreja Krajnc,
Konrad Steblovnik, Marjanca Rogel Peršič, Rajko Pirnat in Amadeja Koren. Prav tako se je
predstavil Damijan Ločičnik - predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti občine ŠoP, ki se je zahvalil članom preteklega Sveta zavoda ter novi sestavi Sveta
zavoda zaželel uspešno delo.

K 2. točki dnevnega reda: Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta JZ MC Šmartno ob Paki
Direktorica je pozvala člane, da podajo predloge za predsednika Sveta zavoda. Marjanca Rogel
Peršič je z utemeljitvijo predlagala za predsednika Rajka Pirnata. Ker drugega predloga ni bilo, je
dala direktorica predlog v razpravo in na glasovanje.
Z osmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, je bil izglasovan
SKLEP 2/1: Za predsednika Sveta JZ MC ŠoP se imenuje Rajko Pirnat.
Izvoljen predsednik se je zahvalil za izkazano soglasno zaupanje ter pozvala vse k tvornemu
sodelovanju pri delu. Predlagal je, da točko 2. dnevnega reda do konca vodi direktorica.
Direktorica je pozvala člane, da podajo predloge za podpredsednika Sveta zavoda.
Za podpredsednico Sveta zavoda je predsednik z utemeljitvijo predlagal Marjanco Rogel Peršič. Ker
drugega predloga ni bilo je bila z osmimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, izglasovana
SKLEP 3/1: Za podpredsednico Sveta JZ MC se imenuje Marjanca Rogel Peršič.
Izvoljena podpredsednica se je zahvalil za izkazano soglasno zaupanje.
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K 3. točki dnevnega reda: Predstavitev delovanja JZ MC Šmartno ob Paki
Predsedujoči preda besedo direktorici, da predstavi delovanje JZ MC Šmartno ob Paki.
Direktorica je v predstavitvi podrobno predstavila delovanje zavoda (JZ MC ŠoP razširil delovanje s
področja mladine na vse starostne spektre. Delavnice, menjalnice – socialni projekti, Kmečka
tržnica, Glasilo občanov ŠOP, Napovednik dogodkov ŠOP, organizacija prireditev, pomoč pri
organizaciji prireditev društev in občine, najemi prostorov JZ MC ŠoP, gostovanja zaključenih
skupin in gostov v okviru mladinskega prenočišča, EU projekti, sodelovanje z društvi, …).
V razpravi so sodelovali:
Steblovnik vpraša kako je s kritjem stroškov, ki nastanejo pri brezplačnem najemu prostorov in
opreme za društva.
Direktorica pojasni, da obratovalne stroške nastale z brezplačnim najemom društev krije JZ MC
ŠoP. Morebitne stroške, ki bi bili posledica malomarne uporabe in posledično nastale škode, pa
krije društvo samo.

K 4. točki dnevnega reda: Razno
Predsedujoči povabi k razpravi.
Ločičnik je predlagal, da se brezplačne najeme za društva zabeleži ter se posledično vodi seznam
brezplačnih najemov.
Steblovnik se je navezal z vprašanjem ali obstaja seznam vodenja brezplačnih najemov in s tem
povezanih stroškov.
Polakova je pojasnila, da so to vprašanje že rešili v prejšnji sestavi Sveta zavoda s sklepom, ki med
drugim določa, da zavod vodi evidenco najemov društev, predvsem pa, da je uporaba prostorov in
opreme, s katero razpolaga zavod, brezplačna.
Direktorica je pojasnila, da evidenca najemov obstaja, da pa se je v preteklosti izkazalo, da
vrednotenje obratovalnih stroškov za brezplačne najeme ni smiselno in se posledično v evidenci
najemov ne vodi s tem povezanih stroškov.
Steblovnik je predlagal, da v eni od naslednjih sej sprejmejo sklep v katerem potrdijo takšen način
vodenja evidenc najemov.
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Polakova je opozorila, da v kolikor bo JZ MC ŠoP vodil evidenco stroškov brezplačnih najemov za
društva bodo morala evidenco stroškov, ki nastajajo v povezavi z JZ MC ŠoP voditi tudi društva, kar
bo pomenilo dodatno obremenitev društev, ki so že tako zelo obremenjena administrativnim
delom.
Predsednik je predlagal, da se sklep, ki določa cenik (ta med drugim določa, da zavod vodi
evidenco najemov) naslednjič uvrsti na dnevni red seje ter se pregleda in da v razpravo.
Steblovnik se je dotaknil 25. člena Poslovnika o delu Sveta JZ MC ŠoP (glasovno snemanje seje) ter
opozoril, da se preveri ali je ta člen v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).
Direktorica je pojasnila, da gre v primeru sej Sveta zavoda za interne seje ter da se posneto gradivo
ne uporablja za javno rabo. Potrdila je, da se bo preverilo ali je ta člen Poslovnikqa v skladu z
ZVOP1.
Rogel Peršičeva je predlagala, da se Poslovnik o delu Sveta JZ MC ŠoP revidira ter da se ta točka
uvrsti na eno od naslednjih sej Sveta zavoda.
Predsednik je predlagal, da se do naslednje seje pripravijo pobude za spremembo Poslovnika o
delu Sveta JZ MC ŠoP.
Predsednik je ob koncu seje k besedi povabil župana, ki je vse zbrane povabil na slavnostno
obeležitev zaključka infrastrukturnih projektov v občini Šmartno ob Paki, ki bo ta petek.
Predsednik je zaključil sejo ob 19.50 uri.
Zapisal: Urban Hrastnik
Rajko Pirnat
Predsednik Sveta JZ MC Šmartno ob Paki
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