
 

 

 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE  SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2014 Z DNE 3.4.2014 
 
 
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 3. aprila 2014 v prostorih Šaleškega študentskega kluba 
(eMCe plac). 
 
 
Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Aleksander Rep, Janko Urbanc, Gašper Hostnik, Alma 
Glotić, Matej Brložnik. 
Opravičeno odsotni: Ivo Planinc, Karmen Mikek.  
Neopravičeno odsoten: Mitja Kontič. 
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Janez Slivar. 
 
Zapisnik je vodil Janez Slivar. 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon. 
 
Pričetek seje: 17:00 
 
Predsednik SZ pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost, našteje vsebino gradiva za sejo SZ ter predstavi 
dnevni red. Nadalje predstavi dogovor o selitvi sej SZ po prostorih, s katerimi MC Velenje upravlja in 
predstavi prostor ter sodelovanje s ŠŠK.  
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda v letu 2013 z dne 20.12.2013; 
2. Finančno in programsko poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu 2013; 
3. Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2014; 
4. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje; 
5. Obravnava poročila inventurne komisije za leto 2013; 
6. Obravnava pravilnika o računovodstvu javnega zavoda MC Velenje; 
7. Obravnava poročila o terjatvah MC Velenje; 
8. Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za študentsko in 

dijaško delo v obdobju od 1.1.2014 do 1.4.2014; 
9. Sprememba cenika najema seminarskih prostorov v Mladinskem hotelu Velenje;  
10. Razno. 

 
Ad 0: Dimitrij Amon odpre razpravo glede dnevnega reda, pripomb ni. 
 
SKLEP 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Dimitrij Amon nadaljuje sejo po točkah dnevnega reda: 
 



 

 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda v letu 2013 z dne 20.12.2013; 
 
Ad. 1: Dimitrij Amon predstavi sklepe zapisnika in odpre razpravo glede zapisnika, pripomb ni. 
Zapisnik je priloga k temu zapisniku. 
 
SKLEP 2: 
Zapisnik se potrdi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

2. Finančno in programsko poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu 2013; 

Ad 2: Marko Pritržnik predstavi poročili, ki so ju člani SZ prejeli po elektronski in navadni pošti.  

 Predstavi AJPES poročilo. Pri finančnem poročilu predstavi višino prihodkov in odhodkov, 
izpostavi presežek prihodkov nad odhodki, predstavi razpisne aktivnosti. Prihodki so bili 
pridobljeni 53% iz javnih sredstev, 47% iz ostalih virov (razpisi, tržna dejavnost). Pritržnik 
izpostavi tudi dobro poslovanje v sklopu tržne dejavnosti.  

 Pritržnik predstavi programsko poročilo po sklopih. Pove, da je vidnost delovanja MC Velenje 
narasla, kar izhaja iz medijskih objav. 

Poročili sta priloga k zapisniku. 
 
Dimitrij Amon odpre razpravo.  

 Matej Brložnik pri programu MC Velenje pogreša domače izvajalce, izpostavi, da je po 
njegovem mnenju preveč »tujih« izvajalcev, domači pa ne dobijo priložnosti, ter se počutijo 
zapostavljene. 

 Janko Urbanc pojasni, da MC Velenje nikogar ne favorizira, da so vsi izvajalci dobrodošli, da 
pa vsekakor program sestavljajo ljudje s svojimi »očmi« in da program sestavljen izključno iz 
»velenjske scene« ne bi ponujal dovolj širine. 

 Marko Pritržnik doda, da vsaka glasbena skupina, ki seveda pokaže interes in resnost, pri 
programu lahko sodeluje. 

 Janko Urbanc nadalje omeni Natečaj Botečaj, ki je ciljno namenjen neuveljavljenim skupinam 
in kjer ima vsak, ob izpolnjevanju določenih kvalitativnih meril, možnost sodelovanja. 

 Dimitrij Amon povzame debato, da je potrebno veliko komunikacije, da ne bi izgledalo, kot da 
pri programu sodeluje zaprt krog ustvarjalcev. Sodeluje lahko vsak, vendar pa je potrebna 
tudi določena mera resnosti s strani izvajalcev programa. 

 
SKLEP 3:  
Člani SZ MC Velenje finančno in programsko poročilo sprejmejo.  
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

3. Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2014; 
 

Ad. 3:  

 Marko Pritržnik predstavi finančni plan MC Velenje za leto 2014 po programskih sklopih in 
stalnih, splošnih stroških. Pove, da je v letu 2014 planiranih manj prihodkov kot v letu 2013 
ter izpostavi trud (tudi aktualen) na področjih pridobivanja sredstev iz razpisov in tržne 
dejavnosti.  



 

 

 Pri programskem planu Marko Pritržnik izpostavi sodelovanje pri velikem projektu Lignit 3, 
zborniku Zgodovina rocka v Velenju, predstavi dejavnosti v zvezi s prijavo na razpis za 
subvencionirane študentske domove. Predstavi delovanje KRMC, prostovoljske aktivnosti, 
sodelovanje na področju projektov v okviru programa Erazmus+. Doda, da je MC Velenje na 
različnih področjih trenutno prijavljen na 7 razpisov, rezultate katerih se še čaka.  Na dveh 
razpisih pa je bil MC Velenje uspešen (Javna dela, javni jamstveni preživninski in invalidski 
sklad MDDSZ RS).  

 
Dimitrij Amon odpre razpravo.  
Razprave ni. 
Finančni in programski plan MC Velenje za leto 2014 sta priloga k zapisniku. 
 
SKLEP 4: 
Člani SZ MC Velenje finančni in programski plan MC Velenje za leto 2014 sprejmejo.   
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

4. Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje; 

Ad. 4: Dimitrij Amon predstavi točko, po poslovniku dopust za delovno uspešnost določi SZ. Marko 
Pritržnik poda dodatna pojasnila, najvišji dopust je določen z zakonom (35 dni, za delovno uspešnost 
lahko dobi od 0 do 5 dni dodatnega dopusta k zakonsko predpisanemu).  
 
Dimitrij Amon odpre razpravo. 

 Gašper Hostnik pove, da je v številu teh dodatnih dni dopusta za delovno uspešnost 
simbolika uspešnosti celotnega JZ MC Velenje. 

 Dimitrij Amon predlaga 5 dni dodatnega dopusta za delovno uspešnost. 

 Janko Urbanc se s predlaganim strinja in doda, da Pritržnik dopusta tako in tako ne bo 
izkoristil. 

Pripomb ni. 
 
SKLEP 5: 
Člani SZ MC Velenje Marku Pritržniku odobrijo 5 dni dopusta iz naslova delovne uspešnosti. 
 Sklep je bil soglasno potrjen. 
 

5. Obravnava poročila inventurne komisije za leto 2013; 

Ad. 5: Marko Pritržnik predstavi poročilo inventurne komisije za leto 2013 in obrazloži, kateri drobni  
inventar in zakaj gre na odpis. Pripomb ni. 
Poročilo inventurne komisije je priloga k zapisniku. 
 
SKLEP 6: 
Člani SZ MC Velenje sprejmejo poročilo inventurne komisije. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 
 
 



 

 

6. Obravnava pravilnika o računovodstvu javnega zavoda MC Velenje; 

Ad. 6: Marko Pritržnik predstavi sistem računovodstva MC Velenje (izvaja ga služba v okviru MOV). 
Predstavi spremembe zakonodaje, ter pavšalno predstavi pravilnik (tehnične zadeve). 

 Dimitrij Amon odpre razpravo in doda, da bodo vprašanja zaradi kompleksnosti in 
specifičnega jezika pravilnika posredovana pripravljavcem pravilnika (računovodska služba 
MOV). Doda, da bo tako in tako potrebno pravilnik še tehnično popraviti, saj v preambuli 
piše, da ga sprejema direktor, realno pa ga sprejme SZ MC Velenje. 

Pravilnik o računovodstvu javnega zavoda MC Velenje je priloga k zapisniku. 
 
SKLEP 7: 
Člani SZ MC Velenje sprejmejo pravilnik o računovodstvu javnega zavoda MC Velenje s popravki. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 

7. Obravnava poročila o terjatvah MC Velenje; 

Ad. 7: Marko Pritržnik predstavi seznam, pove, da je računovodsko usklajen s finančnim planom. 
Poročilo je po poslovniku potrebno potrditi na seji SZ. Predstavi odpis terjatev in pove, da gre za stare 
terjatve, ki so neizvršljive in se samo prenašajo po poslovnih knjigah. 

Pripomb ni. 

Poročilo o terjatvah MC Velenje je priloga k zapisniku. 

SKLEP 8: 
Člani SZ MC Velenje sprejmejo pravilnika poročilo o terjatvah MC Velenje. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 

8. Poročanje predsednika Sveta zavoda o podanih soglasjih Sveta zavoda za študentsko in 
dijaško delo v obdobju od 1.1.2014 do 1.4.2014; 

Ad. 8: Dimitrij Amon predstavi soglasja. 

Pripomb ni. 

Spiski podanih soglasij Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.1.2014 do 1.4.2014 

so priloga k zapisniku. 

SKLEP 9: 
Člani SZ MC Velenje so s podanimi soglasji seznanjeni. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 

9. Sprememba cenika najema seminarskih prostorov v Mladinskem hotelu Velenje;  

Ad. 9: Marko Pritržnik predstavi spremembe cenika ter objasni, da so predlagane zaradi lažjega 
poslovanja na področju oddajanja seminarskih prostorov in so bolj smiselno postavljene. 



 

 

Pripomb ni. 

SKLEP 10: 
Člani SZ MC Velenje potrdijo spremembe cenika najema seminarskih prostorov v Mladinskem 
hotelu Velenje. 

Sklep je soglasno potrjen. 
 

10. Razno; 

Ad. 10:  

 Dimitrij Amon pove, da je Marka Pritržnika predlagal za predstavnika mladinskih centrov v 
Svetu Vlade RS za mladino, ter predstavi imena dveh protikandidatk. 

 Marko Pritržnik pojasni novosti na področju zakonodaje v zvezi z obveznim poslovanjem z e-
računi od leta 2015 naprej. Vsakdo, ki bo posloval z javnim sektorjem, bo moral poslovati z e-
računi. 

 Dimitrij Amon predlaga spremembo naslova MC Velenje s Šaleške c. 3 na Efenkovo c. 61a. 
Spremembo mora narediti Marko Pritržnik (sprememba dokumentov, pečatov, obvestitev 
partnerjev …). 

SKLEP 11: 
Rok za spremembo naslova MC Velenje s Šaleške c. 3 na Efenkovo c. 61a je konec leta 2014 . 

Sklep je soglasno potrjen. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18:20.  
 
 
Predsednik Sveta zavoda 
Dimitrij Amon 
 
 
Zapisnik napisal: Janez Slivar      
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

 Vabilo na 1. redno sejo SZ MC Velenje v letu 2014, 

 zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda v letu 2013 z dne 20.12.2013,  

 finančno in programsko poročilo o delu zavoda Mladinski center Velenje v letu 2013, 

 finančni plan in program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2014, 

 poročilo inventurne komisije za leto 2013, 

 pravilnik o računovodstvu javnega zavoda MC Velenje, 

 poročilo o terjatvah MC Velenje, 

 podana soglasja Sveta zavoda za študentsko in dijaško delo v obdobju od 1.1.2014 do 1.4.2014, 

 spremenjen cenik najema seminarskih prostorov v Mladinskem hotelu Velenje. 
 


