
 

 

 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE  SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2019 Z DNE 12. 3. 2019 
 
 
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 12. aprila 2019 v prostorih Kunigunda – regionalni multimedijski 
center Velenje, na naslovu Trg mladosti 7. 
 
 
Prisotni članice/člani Sveta: Dimitrij Amon, Aleksander Rep, Matej Brložnik, Janko Pogorelčnik in Klemen Arlič. 
Opravičeno odsotni: Blaž Mošmondor, Tjaša Odrlap, Alma Glotić, Aleksander Vališer 
Ostali prisotni: Drago Martinšek, Špela Verdev in Marko Pritržnik. 
 
Zapisnik je vodila Špela Verdev. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon. 
 
Pričetek seje ob:  18:09 uri 
 
Predsednik SZ je pozdravil vse prisotne člane, ugotovil sklepčnost, ter predstavil predlagani dnevni red.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 19.12.2018, potrditev zapisnika 3. dopisne 
seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 21.12.2018 in potrditev zapisnika 1. dopisne seje v letu 2019 z dne 12.2.2019; 
 
2. Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2018; 
 
3. Obravnava poročila o prostovoljstvu za leto 2018 v MC Velenje 
 
4. Obravnava poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2018; 
 
5. Obravnava poročila o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanji na 31.12.2018; 
 
6. Obravnava sklepa o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31.12.2018; 
 
7. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra Velenje za leto 2018; 
 
8. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje; 
 
9. Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2019; 
 
10. Razno. 
 
Ad 0:  
Dimitrij Amon je predstavil predlagani dnevni red in odprl razpravo o morebitnih dopolnitvah in spremembah. 
 
Razprave ni bilo.  
 
SKLEP 1: 
Predlagan dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Dimitrij Amon je nadaljeval sejo po točkah dnevnega reda: 



 

 

 
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 19.12.2018, potrditev zapisnika 3. dopisne 
seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 21.12.2018 in potrditev zapisnika 1. dopisne seje v letu 2019 z dne 12.2.2019; 

 
Ad. 1:  
Z vabilom na sejo so člani SZ prejeli zapisnike. 
 
Dimitrij je prisotne člane vprašal po morebitnih popravkih in spremembah zapisnika.  
Predlogov in popravkov ni bilo.   
 
SKLEP 2: 
Potrdi se zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 19.12.2018, potrditev zapisnika 3. dopisne seje 
Sveta zavoda MC Velenje z dne 21.12.2018 in potrditev zapisnika 1. dopisne seje v letu 2019 z dne 12.2.2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
2.  Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2018 

 
Ad. 2: Dimitrij Amon je pozval direktorja Mladinskega centra Velenje, Marka Pritržnika, da predstavi finančno in 
programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 2018. 
 
Marko Pritržnik je pozdravil prisotne in se zahvalil za besedo. 
  
Povedal je, da je imel Mladinski center Velenje 6. 186 € presežka prihodkov nad odhodki. Povečali so se tako 
prihodki in tržne dejavnost kot tudi preko razpisov. 
Opomnil je, da je tabelo poslal z ostalim gradivom in povedal, da je na voljo za vsa morebitna vprašanja. 
 
Obširni programski del je Marko Pritržnik predstavil že na zadnji seji, zato je samo preletel glavna področja 
(mednarodne aktivnosti, prostovoljstvo, informiranje, središče mladih in otrok, KRMC, Hostel in dijaški dom, 
servis, javno koristna dela) in projekte ter dogodke (Indicamp, eMCe plac ozavešča, klubski večeri, razstave, 
okrogle mize, Kamerat ipd.). Povedal je, da poročilo o programskih aktivnostih odda tudi na Urad za mladino.  
 
Član sveta zavoda, Matej Brložnik je vprašal zakaj je tako visoka številka odpisa terjatev? 
V razpravi je Marko odgovoril na vprašanje, zakaj se pojavlja tako velika številka pri odpisanih terjatvah. Povedal 
je, da gre za znesek dolgov študentov iz Črne gore. Obljubljeno jim je bilo, da bodo stroški njihovega bivanja kriti 
s strani njihove občine pa se to nikoli ni zgodilo. Po posvetu s pravno službo MOV so se po več letih odločili za 
odpis terjatev. 
 
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili z finančnim in programskim poročilom o delu javnega 

zavoda Mladinski center Velenje v letu 2018. 

 

SKLEP 3: 

Potrdi se Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje v letu 

2018. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

3. Obravnava poročila o prostovoljstvu za leto 2018 v MC Velenje 

 
Ad. 3: Dimitrij Amon je pozval direktorja, naj predstavi poročilo o prostovoljstvu za leto 2018. 
 
Marko je povedal, da lahko v skladu z novim zakonom o prostovoljstvu javni zavodi opravljajo to dejavnost. 
Poročilo se skupaj s finančnim poročilom odda tudi na AJPES. Skupaj (MC Udarnik in Evropska prostovoljna 
služba) je bilo opravljenih 8. 241 ur. 



 

 

 
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s poročilom o prostovoljstvu za leto 2018. 
 
SKLEP 4: Potrdi se poročilo o prostovoljstvu za leto 2018 v MC Velenje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
4. Obravnava poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2018 
 
Ad. 4: Dimitrij Amon je pozval direktorja, naj predstavi poročilo o popisu osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja za leto 2018 
 
Marko je povedal, da popis izvede komisija MOV, tokrat sta bila to Metka Špindler in Andrej Rupreht. 
Iz vsake programske enote so šle določene zadeve v dopis, vse z vrednostjo 0. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s poročilom o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
za leto 2018 
 
SKLEP 5:  Potrdi se poročilo o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2018 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
5. Obravnava poročila o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanju na 31.12.2018 
 
Ad. 5: Dimitrij Amon je pozval direktorja, naj predstavi poročilo o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanju 
na 31.12.2018. 
 
Marko je povedal, da so komisijo sestavljale tri osebe in sicer Željka Gaber, Bernarda Čas Čeru in Natalija Petrič. 
Zapisnik je bil priloga k ostalemu gradivu. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s poročilom o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanju 
na 31.12.2018. 
 
SKLEP 6:  Potrdi se poročilo o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanju na 31.12.2018 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
6. Obravnava sklepa o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31.12.2018 
 
Ad. 6: Dimitrij Amon je pozval direktorja, naj predstavi sklep o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad 
odhodki iz dne 31.12.2018; 
 
Marko je obrazložil kakšen je presežek prihodkov in odhodkov ter kako ga računovodstvo beleži. Sklep se je 
formuliral v sodelovanju z računovodstvom MC Velenje.  
 
Pri investicijah je izpostavil problem s smetmi, ker okoli MC kant ni ograje. Stanje je kaotično, saj ljudje pripeljejo 
veliko smeti. Predlog je, da bi ekološki otok uporabljali izključno s karticami. 
Drug problem je, da parkirajo avtomobile na zelenico in pred vhod, večkrat so imeli zaradi tega nevšečnosti 
vozniki Kamerata. Z zaprtim atrijem bi pridobili prostor tako za središče mladih in otrok, za goste hostla, za dijake 
in študente. 
Želja je, da se postavi ograja, strošek je ocenjen na 30.000 €. 
 



 

 

Dimitrij je odprl razpravo.  
 
Drago Martinšek je pripomnil, da je sklep dvoumen. Svetoval je, da se sklep spremeni. Glede ograje svetuje, da 
se MC poveže z MOV Uradom za okolje in prostor.  
 
Po razpravi so člani dopolnili sklep. 
 
Dimitrij Amon je predlagal še, da se pred MC Velenje postavi polnilnica za Kamerata. 
 
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s sklepom o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad 
odhodki iz dne 31.12.2018. 
 
SKLEP 7:  
V sklep o razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki iz dne 31.12.2018 se doda: »Presežek prihodkov 
nad odhodkov za leto 2018 je v višini 6.186 € in se nameni v letu 2019 za porabo na materialnih investicijah v 
programskih enotah MC, MC hotel, eMCe plac, avdio – lučno področje. » 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
7. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra Velenje za leto 2018 
 
Ad. 7: Dimitrij Amon je direktorja pozval, naj zapusti prostor. Člani so izpolnili Poročilo o ugotavljanju delovne 
uspešnosti za direktorje s področja mladinske dejavnosti. Skupna ocena dela uspešnosti je 85 %. 
 
SKLEP 8: Na podlagi Poročila o ugotavljanju delovne uspešnosti direktorja, je skupna ocena 85 %. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
8. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje 
 
Ad. 8: Dimitrij Amon je zbrane pozval, naj razmislijo o številu dni dodatnega dopusta za direktorja. Povedal je, da 
lahko Svet zavoda določi največ 5 dni letnega dopusta. Odločili so se za 4 dni. 
 
SKLEP 9: Direktorju se dodeli 4 dni dodatnega dopusta. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
9. Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2019 
 
Ad. 9: Dimitrij je pozval direktorja naj predstavi finančni in programski plan dela za leto 2019. 
 
Marko je predstavil finančni plan, še posebej izpostavil potencialni pomemben projekt v sodelovanju s KONS 
platformo – MK MCRUK. V primeru, da bo projekt sprejet, bo Mladinski center dobil eno dodatno zaposlitev. 
Preletel je še druge ključne projekte (mednarodne dejavnosti in razpisi). 
V programskem  delu je izpostavil mednarodni projekt Mapping ter sodelovanje pri prireditvah v sklopu 
praznovanja 60 letnice Velenja. Planira se izvedba desetih dogodkov na Letnem kinu, ki letos praznuje 10 let od 
ponovne ureditve. 
 
Drago Martinšek je opomnil, da je potrebno pri Mappingu paziti na vsebino in luči, ki bi lahko ovirale promet. 
 
Dimitrij Amon je povedal, da so se člani seznanili s Finančnim in programskim planom dela v Mladinskem centru 
Velenje za leto 2019. 
 
SKLEP 10: Potrdi se finančni in programski plan dela za leto 2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



 

 

10. Razno 
 
Dimitrij Amon je k besedi povabil Draga Martinška. 
Drago Martinšek je napovedal, da MOV pripravlja  spremembo na področju štipendiranja. MOV se bo posvetila 
štipendijam na področju deficiarnih poklicev, za nadpovprečno aktivne mlade (največ 5) pa bi prevzel MC Velenje. 
V komisiji bi bil tudi predstavnik MOV in pravnik, skupaj bi določili merila in pogoje. 
O tej temi se bo še razpravljalo v bližnji prihodnosti, saj je še kar nekaj odprtih vprašanj. 
 
Marko Pritržnik se je zahvalil za zaupanje. 
 
Dimitrij Amon se je zahvalil članom za udeležbo SZ MC Velenje in zaključil sejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:31 
 

 
Predsednik Sveta zavoda 

Dimitrij Amon 
 
 
Zapisnik napisala Špela Verdev 
 
     
 
Priloge:   

 Zapisnik 1 dopisne seje FEB 2019 

 Zapisnik 2 redne seje SZ MCV 19. 12. 2018 

 Zapisnik 3 dopisne seje december 2018 

 AJPES-oddano poročilo za 2018 

 LETNO POROČILO 2018 za MC Velenje s pojasnili k računovodskim izkazom 

 Programsko poročilo MC Velenje 2018 

 Finančno poročilo 2018 in plan 2019 - po AKTIVNIH STROŠKOVNIH MESTIH 

 MC odhodki poročilo 2018 in plan 2019 

 MC prihodki  poročilo 2018  in plan 2019 

 Poročilo o prostovoljstvu 2018 

 Poročilo popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

 Poročilo o popisu sredstev, terjatev in obveznosti 

 Sklep o porabi presežka na dan 31_12_ 2018 

 Ocena delovne uspešnosti- direktor- poda član sveta zavoda 

 Pravilnik delovna uspešnost direktorji šport in mladina 

 Predlog odločba dopust 2019-Pritržnik 

 Programski plan dela MC Velenje 2019 

 
 


