ZAPISNIK
2. redne seje Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. seja Sveta zavoda je potekala v torek, 26. 2. 2019, ob 19.00 uri, v sejni sobi v Hiši mladih.
Prisotni člani sveta zavoda: Rajko Pirnat - predsednik Sveta JZ MC ŠoP, Andreja Krajnc, Zoja Lešnik,
Konrad Steblovnik in Urban Hrastnik.
Opravičeno odsotni: Marjanca Rogel Peršič, Boža Polak, Amadeja Koren, Jožef Stakne
Ostali prisotni: Mirjam Povh - direktorica JZ MC ŠoP, Janko Kopušar – župan Občine Šmartno ob
Paki, Katja Kočevar – računovodkinja JZ MC ŠoP
Predsednik je v uvodu pozdravil vse prisotne člane Sveta zavoda in ostale prisotne. Po ugotovitvi,
da je na seji od devetih članov Sveta zavoda prisotnih pet, s čimer je Svet zavoda sklepčen, je
predsednik nadaljeval s sejo. Za sejo je predlagal naslednji dnevni red, ki je bil poslan vsem članom
Sveta zavoda z vabilom za sklic 2. redne seje, in sicer:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje,
2. Potrditev Letnega poročila JZ MC Šmartno ob Paki za leto 2018,
3. Seznanitev s potrditvijo projekta Martinov svet – vstopnica SAŠA regije in zaposlitev osebe
za potrebe izvajanja projekta,
4. Obravnava predlaganih sprememb Poslovnika sveta JZ MC Šmartno ob Paki,
5. Razno.
Predsednik pojasni, da se bo seznam brezplačnih najemov društev, pripravo katerega so dorekli s
Sklepom 5/1 na 1. redni seje Sveta zavoda, obravnaval pod točko 5. Razno.
Dnevni red 2. redne seje je bil s petimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno sprejet.
SKLEP 1/2: Sprejme se predlagani dnevni red 2. redne seje Sveta JZ MC ŠoP.

K 1. točki dnevnega reda: Potrditev zapisnika 1. redne seje
Predsednik povabi prisotne člane Sveta zavoda k debati o zapisniku 1. redne seje. Razprave ni bilo.
Zapisnik 1. redne seje je bil s petimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, soglasno potrjen.

K 2. točki dnevnega reda: Potrditev Letnega poročila JZ MC Šmartno ob Paki za leto 2018
Predsednik povabi direktorico, da predstavi Letno poročilo JZ MC Šmartno ob Paki za leto 2018.
Direktorica pojasni, da bo sama predstavila vsebinski del letnega poročila, finančni del pa bo
predstavila računovodkinja. Omeni prve 3. točke poročila, ki se nanašajo na zakonodajo na katero
se poročilo nanaša ter prične s podrobnejšo predstavitvijo točke 2.1.4. Ocena
uspeha
pri
doseganju zastavljenih ciljev. Pojasni, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi oz. v marsikaterem
kazalniku celo preseženi. Nočitev je bilo več kot v l. 2017. V zavodu so v letu 2018 uredili dva nova
prostora za namene nočitev s čimer so pridobili 8 novih ležišč ter večjo kvaliteto prenočevanja saj
gre za sobi z manjšim št. postelj v primerjavi s skupnimi ležišči. Ti prostori so bili prej namenjeni
društvenim dejavnostim. Z društvi so se uspešno ter sporazumno dogovorili za preselitev v druge
prostore oz. so jim zagotovili nadomestne prostore za njihovo dejavnost. Pojasni, da so te prostore
v celoti uredili (beljenje, kitanje, polaganje poda, …) zaposleni v mladinskem centru sami. V enem
prostoru so že zagotovili nove postelje in pohištvo. V lanskem letu so kupili nov, kvaliteten
govorniški pult. Nakup le tega je bil nujen saj prejšnji, iz pleksi stekla, zaradi poškodb ni več služil
svojemu namenu.
Pove, da sta delovanje v l. 2018 najbolj zaznamovala evropska projekta, ki so ju izvajali oz. so v njih
sodelovali v JZ MC ŠoP. Prvi je bil zaposlitev mladinske delavke v okviru razpisa Urada RS za
mladino. V tem projektu je bil mladinski center nosilec. Ta projekt je prinesel obojestransko
zadovoljstvo in korist tako mladinski delavki kot zavodu. Tako je delavka pridobila veliko izkušenj,
kompetenc, znanj, … Mladinski center pa zelo sposobno delavko, ki je prinesla velik plus v to
okolje. Z njeno pomočjo smo zelo uspešno izvedli dogodek druženja mladih z odločevalci v občini.
Drugi projekt v katerem je JZ MC ŠoP sodeloval kot sodelujoči partner (tako kot Občina ŠoP), je bil
projekt sodelovanja med LAS-i z naslovom Festival domačih okusov in tradicije. V tem projektu
smo v glavnem delovali kot izvajalec dejavnosti v občini. Glavne pridobitve iz tega projekta so
prireditveni šotor, prireditveno ozvočenje, slikanica. Pove da so ostale stvari, ki so se še dogajale v
l. 2018 naštete v vsebinskem poročilu letnega poročila in si jih lahko člani sveta preberejo oz. so si
jih že prebrali tam. Pove še, da so vse dejavnosti, ki so se izvajale l. 2017, ostale in da se jim je
dodalo še malo več rednih najemov. Začeli so se povezovati s turističnimi ponudniki v občini in

širše. Poleg tega trenutno sodelujejo še v 3 evropskih projektih katerih niso nosilci ampak
sodelujejo tvorno pri nastajanju vsebin le teh, v dobrobit kraja in občine.
V l. 2018 so bile v JZ MC ŠoP zaposlene 4 osebe. 1 oseba je bila zaposlena za polovični delovni čas,
1 dodatna oseba je bila zaposlena kot mladinska delavka v okviru prej omenjenega projekta, 1
zaposlitev pa je projektna, za določen čas v okviru evropskih projektov.
Vsebinsko je bilo izvedeno skoraj 100 dogodkov katerih organizator je bil JZ MC ŠoP. Potem pa je
tu še približno 130 dogodkov pri katerih je sodeloval mladinski center. Poudari, da so redni
dogodki in dejavnosti, ki se izvajajo vsako leto ostali ter da se jim je dodal še kakšen. S tem zaključi
svojo predstavitev.
Predsednik se ji zahvali in k besedi povabi računovodkinjo JZ MC ŠoP, Katjo Kočevar, da predstavi
računovodsko poročilo za leto 2018.
Računovodkinja pozdravi vse zbrane in pojasni, da je računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z
zakonodajo in pravilniki, ki določajo njegovo pripravo. Predstavi 1. točko računovodskega poročila
(Pojasnila k bilanci stanja) kjer se v aktivi pod točko a) (Dolgoročna sredstva in sredstva v
upravljanju) vidi, da je bil kupljen govorniški pult. Pod točko b) (Kratkoročna sredstva in aktivne
časovne razmejitve) so vidna denarna sredstva na računih in blagajni. Pove da je večina terjatev
poravnanih v valutnih rokih. Pod pasivo so navedene vse obveznosti. Pojasni, da se vse obveznosti
plačujejo v valutnih rokih. V točki e) (Lastni viri in dolgoročne obveznosti) se evidentirajo tudi
presežek prihodkov nad odhodki. V točki 2. (Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov) zajema kratek opis prihodkov in odhodkov JZ MC ŠoP ter tabelo s stanjem le teh v l.
2018 in primerjavo s preteklimi leti. Prav tako vsebuje tabela podatke o presežku prihodkov nad
odhodki za vsa leta. Pojasni, da je razvidno, da se presežek prihodkov nad odhodki vsako leto
zmanjšuje. To pa zato, ker zavod posluje v skladu z namenom ustanovitve in po zakonu o fiskalnem
pravilom. Pod točko a) točke 2 (Prihodki od poslovanja) so podrobneje prikazani prihodki ter
primerjava le teh s prejšnjimi leti. Tukaj pojasni, da je pri ustvarjanju tabele prišlo do napake ter se
je en prihodek, ki bi moral biti zaveden pod projekt znašel med občinskimi prihodki.
Računovodkinja je prisotnim na seji razdelila popravljeno razpredelnico ter obrazloži popravek.
Odhodki so prikazani od točke e) (Stroški blaga, materiala in storitev) dalje. Tabele s prikazom so
ločene na odhodke materiala in storitev. Pod točko f) (Stroški dela) je prikaz odhodkov namenjenih
za plače zaposlenih in z njimi povezane odhodke ter primerjava le teh s preteklimi leti. Ločen je na
redno delo, na javna dela in na zaposlitev v okviru projekta mladinskega dela. Na kratko predstavi
še druge točke iz razdelka odhodki. Pojasni, da JZ MC ŠoP kot javni zavod opravlja dejavnosti javne
službe ter zato po zakonu ne vodi seznama prihodkov iz tržne dejavnosti. Na kratko predstavi
točko 5. računovodskega poročila (Določitev davčne osnove –pridobitna – nepridobitna dejavnost,

obračun davka od dohodkov pravnih oseb) ter pove, da je bil davek od dohodkov zanemarljiv,
slabih 36 evrov. S tem zaključi predstavitev računovodskega poročila.
Predsednik se ji zahvali in prosi, da se letno poročilo popravi ter se vanj vstavi popravek tabele pod
točko 2. a) (Prihodki od poslovanja), katerega jim je računovodkinja tudi razdelila na seji. Nadalje
pohvali pripravo letnega poročila iz katerega je razvidna aktivnost po vsebini in gospodarnost, v
njem ni vidnih negativnih kazalcev iz poslovanja in delovanja. Pohvali tudi to, da je iz poročila
razvidno, da so v njem znali pohvaliti uspehe delovanja JZ MC ŠoP kar je prav, da se dobro delo
tudi pohvali. To daje upanje za naprej, da bo tako tudi v bodoče.
Steblovnik vpraša ali je letno poročilo po tem, ko ga Svet zavoda sprejme veljavno in gre naprej na
občinski svet ter v pregled nadzornega odbora? Ker je bil prejšnji mandat član nadzornega odbora
ga zanima ali se je pri pripravi tega poročila upoštevalo napotke, ki so jim jih dali pri pregledu
prejšnjih letnih poročil.
Direktorica pojasni, da so upoštevali in bili pozorni na navodila in napotke, katere so prejeli od
nadzornega odbora pri pregledu prejšnjih poročil.
Steblovnik nadalje vpraša kako to, da so sami zaposleni urejali sobe za potrebe nočitev ter jih
pleskali, kitali, … Zanima ga ali ne bi bilo bolje za ta dela najeti profesionalnih izvajalcev ter
prikazati stroške na ta račun.
Direktorica pojasni, da ti stroški niso bili v planu. Se pa trudijo v JZ MC ŠoP, da se izognejo
stroškom za stvari katere lahko naredijo sami. Predvsem v smislu gospodarnosti.
Steblovnik pohvali takšna prizadevanja za zmanjšanje stroškov. Pove, da je pri pregledu našel nekaj
malega slovničnih napak za katere predlaga, da se pred oddajo na AJPES popravijo. Prav tako
predlaga, da bi na določenih delih (npr. točka 2.1.5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti
poslovanja) bilo smotrno za razmisliti o tem, da bi bolj obširno razložili vsebino (npr. našteli več
investicij, izvedene dejavnosti, … ). S tem bi se tudi bolj videlo koliko aktivnosti in dogodkov je bilo
izvedenih. Kar bi bilo pozitivno saj se v JZ MC ŠoP veliko dogaja.
Urban Hrastnik (predstavnik zaposlenih) pojasni, da je na spletni strani zavoda seznam dogodkov,
ki omogoča dober pregled prihajajočih in preteklih dogodkov katerih organizator je bil JZ MC ŠoP.
Steblovnik nadalje predlaga, da bi se določeni vsebinski deli dodatno obrazložili (npr. stavek:
Povezujemo se s turističnimi deležniki.). V njem bi lahko dodali kdo in od kod so ti deležniki.
Direktorica pojasni, da se za različne potrebe dejavnosti zavoda izvajajo različne stvari. Trenutno
največ za potrebe projektov vezanih na turizem v katere so vključeni. Ob enem pojasni, da v

kolikor bi v letno poročilo želeli vključiti vse izvedene aktivnosti in dogodke bi le to imelo zelo
veliko strani.
Steblovnik predlaga, da se, glede na to, da obstaja seznam izvedenih dogodkov JZ MC ŠoP na
spletni strani zavoda, v letno poročilo doda stavek v katerem se to navede. Tako da si bo bralec, ki
ga to zanima, lahko na spletni strani ogledal ta seznam. Računovodkinji postavi vprašanje glede
denarnih sredstev na računih in blagajni: 36.606,11 €. Ali to pomeni, da je toliko sredstev trenutno
na računu JZ MC ŠoP?
Računovodkinja pojasni, da je temu tako. To so denarna sredstva na računu.
Steblovnik ima vprašanje glede razpredelnice Prihodki od poslovanja iz katere je razvidno, da so se
sredstva s strani občine za l. 2018 zmanjšala v primerjavi s prejšnjimi leti. Ob enem pa je vidno, da
so za leto 2018 pridobljena sponzorska sredstva. Zanima ga ali je to dvoje mogoče povezano.
Župan pojasni, da so bila sponzorska sredstva nakazana JZ MC ŠoP s strani HSE v okviru sredstev za
občino Šmartno ob Paki za poravnavo s TEŠ. Dogovor z HSE je namreč bil, da bo del sredstev za
poravnavo nakazan v obliki donatorskih/sponzorskih sredstev. Občina se je odločila, da bo pretežni
del teh sredstev nakazanih JZ MC ŠoP. Zaradi tega so delež financiranja s strani občine za JZ MC
ŠoP za l. 2018 zmanjšali za ta sorazmerni delež, ki je bil nakazan s strani HSE. Ob tem je pojasnil, da
so se tudi v navezavi s temi sredstvi in dejstvom, da je bil star govorniški pult dotrajan, odločili
skupaj z mladinskim centrom za nakup novega, kvalitetnega govorniškega pulta. Drugače ocenjuje
delo JZ MC ŠoP v l. 2018 kot dobro. Za proračun zavoda predvideva, da se bo ustalil okrog tega
zneska, ki je bil za l. 2018 (morda 10.000 € gor ali dol glede na leto). Zaveda se, da je največja
težava kadrovska popolnitev saj je dela veliko in da zaposleni v JZ MC ŠoP delajo vse. Kot primer
pove, da je zaposlen Urban Hrastnik na sestanku županov SAŠA regije predstavljal LAS projekt
Festival domačih okusov in tradicije. Ob tem je zbranim na sestanku razložil, da pri nas v JZ MC ŠoP
zaposleni delajo vse: pišejo projekte, jih izvajajo in organizirajo prireditve, izdajajo časopis, … na
koncu pa še promovirajo projekte. V sklopu naslednjega projekta, ki se bo izvajal želijo ohraniti
Urbana Hrastnika, ki predstavlja močno podporo pri delu zavoda ter ga zaposliti še za naprej.
Namigne še, da kot je omenil že g. Steblovnik, je sedaj sestavljen nov nadzorni svet ter da upa da
bo deloval tvorno. Da pa se, glede na preteklo delo JZ MC ŠoP, za prihodnost nimamo česa za bati.
Pove tudi, da si na občini prizadevajo, da bi se na področju mladine zgodilo še več stvari. Tako je bil
dogodek v organizaciji JZ MC ŠoP in mladinske delavke – Mladi na kup, zelo uspešen. Pove da so
povabili v.d. direktorja Urada za mladino RS na obisk v občino Šmartno ob Paki, ki bo prišel drug
teden. Predlagali mu bodo, da bi tudi v prihodnje poskušali pridobiti sredstva za zaposlitev
mladinskega delavca ter na tak način še nadgradili dosedanje delo z mladimi v občini. Da bi mladim
nudili čim več. Pojasni, da se v občini dogaja veliko dogodkov za mlade in da nas tudi v primerjavi z
ostalimi, večjimi občinami nima biti česa sram na tem področju.

Steblovnik se naveže, da bi bilo morda smiselno v letnem poročilu še bolj izpostavit izvedene
dogodke in aktivnosti ter se na tak način pohvaliti. Saj je bilo veliko dobrega dela narejenega in se
je včasih potrebno s tem tudi pohvaliti, da to opazijo tudi drugi.
Predsednik pove, da so se po njegovem videnju letnega poročila pohvalili in da je tako tudi prav.
Saj zapisano ostane in bo tako vidno tudi kasneje. Na kratko povzame razpravo pod točko v kateri
so ugotovili, da je letno poročilo dobro in da je prišlo do pobude, da se v njem omeni, da so
izvedeni dogodki in aktivnosti objavljeni na spletni strani zavoda ter da bi v prihodnje bilo morda
za razmisliti o bolj obširnem vsebinskem delu poročila. Pove da, bi bilo smiselno povečati velikost
pisave v tabelah računovodskega poročila, da bodo lažje berljive.
Predsednik predlaga sprejetje sklepa o 2. točki dnevnega reda.
SKLEP 2/2: Člani Sveta JZ MC ŠoP so se seznanili z Letnim poročilom Javnega zavoda Mladinski
center Šmartno ob Paki za leto 2018 in ga potrjujejo.
S petimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, je bil sklep soglasno izglasovan.
Računovodkinja, Katja Kočevar zapusti sejo.

K 3. točki dnevnega reda: Seznanitev s potrditvijo projekta Martinov svet – vstopnica SAŠA regije
in zaposlitev osebe za potrebe izvajanja projekta
Predsednik povabi direktorico, da predstavi povzetek projekta in zaposlitev za potrebe izvajanja
projekta. Prav tako kasneje k besedi povabi župana, da predstavi del občine, kot nosilke projekta.
Direktorica spomni člane Sveta JZ MC ŠoP , da jim je projekt Martinov svet – vstopnica SAŠA regije
že predstavila na prejšnji seji sveta. Seznani jih, da je bil projekt v vmesnem času (ob koncu l. 2018)
tudi uradno potrjen in to v celoti. Člani sveta so na začetku seje dobili tudi krajši povzetek projekta
z opisom projekta, cilji, aktivnostmi in rezultati le tega. Nosilka projekta je Občina Šmartno ob Paki.
JZ MC ŠoP je partner v projektu, edini s finančnimi posledicami. Poleg tega sta partnerja tudi
Turistično društvo ŠoP in Ekološka kmetija Potočnik Poprask. Ta dva partnerja sta vsebinska, brez
finančnega vložka in posledic. Najbolj vidna pridobitev projekta bo sanitarni objekt na robu
parkirišča mladinskega centra, ki bo služil kot podpora pri izvedbi prireditev. Objekt bo vseboval
stranišča, kopalnice ter tudi kolesarnico za e–kolesa. Vzpostavila se bo pisarna TIC (turistično
informacijski center) v sklopu katere se predvideva tudi zaposlitev. Zaposlitev se predvideva za
izvajanje vseh programov vezanih na projekt. V sklopu tega se bo tudi izvajalo povezovanje
turističnih ponudnikov ter še več s turizmom povezanih stvari. Zaposlitev je pomembna saj je v
prijavi projekta prinesla veliko več točk. Brez zaposlitve pa se tudi sam projekt nebi mogel izvajati.

Predvidena je zaposlitev za poln delovni čas. V prvi fazi bo šlo za zaposlitev za 2 leti, tako dolgo kot
traja projekt. Ker pa projekt zahteva izvajanje tudi po njegovem zaključku bo zaposlitev potrebna
tudi še kasneje. Zaradi tega je potrebno sedaj skleniti pogodbo o zaposlitvi za potrebe izvajanja
projekta s sodelavcem, v prvi fazi za 2 leti. Zakonodaja več ne predvideva obveznega soglasja Sveta
zavoda in občinskega sveta ampak se jim zdi prav, da se vse stvari transparentno predstavi članom
Sveta zavoda. Ker gre za zaposlitev za določen čas in za zaposlitev na projektu se zanjo ne
spreminja sistemizacija. Na koncu pove, da je sodelavec, ki se ga bo zaposlilo Urban Hrastnik, ki je
projekt tudi pripravil in spisal. Z njim se bo pogodbo sklenilo z začetkom meseca marca 2019.
Predsednik se zahvali direktorici in k besedi pozove župana v kolikor ima še on kaj za dodati glede
projekta.
Župan pove, da se je na potrditev projekta čakalo kar dolgo, bile so dopolnitve saj gre pri takšnih
projektih za kompleksne zadeve, ki jih na pristojnih ministrstvih zelo podrobno pregledujejo in je
celoten postopek zelo birokratsko zapleten. Glavno pa je, da smo bili pri tem uspešni. Projekt je
vreden dobrih 120.000 €, od tega dobimo 70.000 € evropskih sredstev. Pove da je zaposlitev ene
osebe za polni delovni čas v okviru projekta potrebna. S tem se nekoliko rešuje kadrovske
probleme, katere je omenil že prej. O tem bo seznanil tudi občinski svet. Dobro je da se začne
povezovanje na področju turizma, po eni strani naša društva, ki že delajo na tem področju
(Vinogradniško društvo ŠoP, Turistično društvo ŠoP, …), Ekološka kmetija Potočnik Poprask, … ter
da moramo biti iniciatorji na tem področju. Sanitarni objekt, ki se bo zgradil pri mladinskem centru
bo poleg tega, da bo služil kot podpora prireditvam, služil tudi kot osnova za bodisi počivališče za
avtodome ali celo za manjši kamp, ki se bo lahko uredil na parceli katero je občina odkupila naprej
od parkirišča mladinskega centra. Pove da bodo tudi e-kolesa predstavljala dodatno ponudbo in
način ekološko osveščenega transporta. Pove da na tak način uspešno črpamo evropska sredstva.
Obeta se tudi projekt na državni ravni ureditve regionalnih kolesarskih poti v sklopu katerega se bo
uredila kolesarska steza. Ta bo potekala blizu mladinskega centra. Sama občina pa se nahaja na
križišču teh poti in sicer iz smeri Koroške proti Zg. Savinjski kjer pride steza iz smeri Velenja v
Gorenje in naprej proti Mozirju ter smeri Sp. Savinjske proti Zg. Savinjski kjer bo steza šla čez
Rečico ob Paki in mimo mladinskega centra proti Gorenju in naprej Mozirju. To predstavlja za naš
kraj dodano vrednost ter za mladinski center dodatno priložnost za razvoj (kolesarskega) turizma.
Predsednik se zahvali županu ter se naveže na temo 3. točke dnevnega reda in izrazi podporo za
zaposlitev v okviru projekta. Obenem poudari, da se je potrebno zavedati, da je trg dela odprt in je
potrebno dati podporo zaposlitvi preverjenih in dobrih kadrov predno jih odnese kam drugam. Na
tak način se lahko dela dobro dolgoročno. To podporo in optimizem je potrebno izkazovati
predvsem na področju zaposlovanja na področjih, kjer obstaja skepticizem nekaterih, da se
dejavnosti, ki producirajo dobrine v javno dobro in povezujejo društveno ter občinsko dogajanje
ne izplačajo. Tako da je potrebno to podporo zaposlitvi čim bolj širiti s strani Sveta zavoda, da se

bo dobro delo JZ MC ŠoP lahko nadaljevalo naprej in bo vidno vedno več ljudem. Predlaga, da se
sprejme sklep v katerem se potrdi odločitev za zaposlitev.
Direktorica pove, da je v okviru nujnosti dovolj seznanitev članov Sveta zavoda glede zaposlitve
osebe za potrebe izvajanja projekta. Bi si pa želela, da se sprejme sklep v katerem se potrdi, da se
Svet zavoda strinja in podpira zaposlitev.
Steblovnik se strinja s tem da se izkaže podpora zaposlitvi.
Predsednik predlaga sprejetje sklepa o 3. točki dnevnega reda.
SKLEP 3/2: Člani Sveta JZ MC ŠoP so se seznanili s potrditvijo projekta Martinov svet – vstopnica
SAŠA regije in podpirajo zaposlitev osebe za potrebe izvajanja projekta.
S petimi glasovi ZA, PROTI ni bil nihče, je bil sklep soglasno izglasovan.

K 4. točki dnevnega reda: Obravnava predlaganih sprememb Poslovnika sveta JZ MC Šmartno ob
Paki
Predsednik pojasni, da je bilo na zadnji seji Sveta zavoda dogovorjeno, da bi se Poslovnik sveta JZ
MC ŠoP prevetril ter da člani sveta pripravijo predloge za spremembe. Ker je to proces, ki se ne
izvaja pogosto predlaga, da bi se predlogi zbirali malo več časa. Predloge naj člani sveta pripravijo v
pisni obliki. Potem bi jih na eni od prihajajočih sej temeljito pregledali in predebatirali ter dorekli
končne spremembe poslovnika. Do sedaj so se nekateri člani sveta že odzvali in pripravili svoje
predloge sprememb. Te hranijo v JZ MC ŠoP. Tiste člane sveta, ki jih še niso pripravili pozove, da jih
pripravijo ter oddajo vodstvu mladinskega centra, ki jih bo nato vpisalo v digitalno obliko
poslovnika. Predsednik predlaga, da se predloge sprememb vpiše v to digitalno obliko na način, da
se pod člen na katerega se nanaša sprememba le to vpiše z drugo barvo besedila, prav tako se
pripiše ime in priimek osebe, ki predlaga spremembo. Na tak način bomo imeli zbrane vse
predloge sprememb v enem dokumentu katere bomo nato lahko obravnavali na eni od naslednjih
sej in dokončali končni tekst poslovnika. Prav tako bo potrebno na eni od naslednjih sej izvesti tudi
ocenitev dela poslovodstva JZ MC ŠoP. Predlaga, da se ob vsakem sklicu naslednjih sej poda
članom sveta boljše čistopise poslovnika, glede na vmesne uskladitve, ki bodo potekale na sejah.
Predlaga da bi se tekst poslovnika z upoštevanimi spremembami uskladil do konca tega leta.
Steblovnik vpraša ali je bil poslovnik poslan v digitalni verziji po mailu. V kolikor je bil ga je moral
spregledati in bi prosil, da se mu ga pošlje.

Hrastnik pojasni, da sta bila v času med 1. in 2. sejo Sveta zavoda vsem članom Sveta zavoda po
mailu poslana Statut JZ MC ŠOP in Poslovnik o delu Sveta JZ MC ŠoP v digitalni obliki. To potrdi
tudi direktorica. G. Steblovniku se je mail s statutom in poslovnikom poslal ponovno na sami seji.

K 5. točki dnevnega reda: Razno
Predsednik pojasni, da je bil članom sveta skupaj z vabilom na 2. sejo Sveta zavoda poslan tudi
seznam z brezplačnimi najemi društev za l. 2018 iz katerega je razvidno kolikokrat je katero
društvo brezplačno najelo oz. koristilo prostore v upravljanju JZ MC ŠoP. Ob tem so zabeleženi
podatki o vrednosti koliko bi ti najemi društva stali v kolikor ne bi bili brezplačni. Končen znesek
vseh brezplačnih najemov društev v l. 2018 bi tako znašal 4.412 €. S tem da bi pri tem, v kolikor bi
se najemi plačevali, nastal problem davka, ki bi se za to odvajal in bi posledično bil znesek za toliko
manjši. Predlaga, da bi se ta seznam brezplačnih najemov redno ažuriral. Se pa tudi prek tega
seznama vidi kako veliko stvari se v JZ MC ŠoP dogaja.
Direktorica pojasni, da so na tem seznamu samo najemi društev, ki so brezplačni. To se lahko
društvom tudi pokaže, npr. ob razpisih za sofinanciranje, da občina tudi na takšen način sofinancira
njihovo delovanje. Pojasni, da v mladinskem centru društvom pomagajo tudi na področju tehnične
in vsebinske izvedbe dogodkov, pri promociji ter tudi na ostale načine. Vse z namenom, da bi bilo
ljudem v občini še lepše živeti. Je pa po drugi strani s seznama tudi razvidno katera društva več
delajo in prinašajo na ta način več dobrobiti za kraj.
Predsednik se naveže, da kar se tiče brezplačnih najemov in pomoči JZ MC ŠoP društvom v občini
je najbolje, da se deluje v navezi z občino ter da bodo na občini na čelu z župan vedeli kako
predstaviti te ugodnosti društvom. Sploh v oziru, da mladinski center večinsko financira občina.
Direktorica pojasni, da je seznamu z brezplačnimi najemi društev dodan JSKD, ki v mladinskem
centru vsako leto najame prostore za izvedbo vseslovenske kiparske ter likovne delavnice. Ta
koristi brezplačen najem prostorov v oziru, da Občina Šmartno ob Paki tudi sofinancira dejavnost
JSKD. Je pa finančno ovrednotenje njihovih najemov plus v tem smislu, da se lahko tudi njim
pokaže koliko bi jih ti najemi drugače stali.
Župan pove, da je zadovoljen s tem, da se je nova sestava Sveta zavoda, po tem kar je videl na seji,
dobro ujela ter že dobro dela. Naveže se na seznam brezplačnih najemov društev. Pove da so
takšne evidence koristne, po drugi strani pa opozori, da prostore JZ MC ŠoP v glavnem koristijo
ena in ista društva. Druga društva, ki imajo svoje prostore ali uporabljajo katere druge prostore, bi
lahko iz tega morda izluščila željo, da naj da občina njim določena sredstva v primerjavi s temi, ki
jih društva, katera koristijo brezplačen najem prostorov v mladinskem centru, dobivajo v obliki teh

najemov. Torej da bi društva, ki ne koristijo brezplačnih najemov, hotela za to imeti kaj drugega.
Treba je gledati na to, da se vsa društva pravično podpira. Da pa je popolno uravnoteženost ter
zadovoljstvo pri vseh društvih težko doseči. Se pa občina in JZ MC ŠoP zelo trudita za to. V času
občnih zborov, ki sedaj potekajo, župan društva veliko poziva tudi k sodelovanju in povezovanju le
teh. Saj se tako lahko lažje, boljše ter več dela. Prav tako poudari mlade in skrb za njih, da se jih
obravnava prioritetno ter se jim več da, ponudi. Da na tak način dobijo čim več v domačem kraju in
posledično obdržimo čim več mladih v našem kraju. In iz letnega poročila JZ MC ŠoP se vidi, da se
veliko dela tudi na tem področju ter, da je denar, ki je namenjen za njegovo delovanje povsem
upravičen.
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