
 

 

 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE  SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2016 Z DNE 9.3.2016 
 
 
Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 9. marca 2016 v seminarskih prostorih Mladinskega centra Velenje. 
 
 
Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Gašper Hostnik, Karmen Mikek, Janko Urbanc, Matej Brložnik, Mitja 
Kontič, Ivo Planinc, Aleksander Rep, Alma Glotid 
Opravičeno odsotni: /  
Neopravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Janez Slivar, Melita Kovač, Drago Martinšek 
 
Zapisnik je vodila Melita Kovač. 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon. 
 
Pričetek seje: 18:00 
 
Predsednik SZ pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost, razloži namen sklica seje, našteje vsebino gradiva za sejo 
SZ ter predstavi dnevni red, ugotovi 100% prisotnost.  
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

1.    Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda v letu 2015 z dne 16.12.2015 in potrditev 

zapisnika 1. dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 18.2.2016; 

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

2015; 

3.   Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra Velenje za leto 2015; 

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

5.   Obravnava poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2015; 

6.     Obravnava Zapisnika o popisu sredstev, terjatev in obveznosti MC Velenje na dan 

31.12.2015; 

7.     Obravnava predloga o odpisu terjatev MC Velenje  

8.     Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2016; 

9.   Spremembe in dopolnitve cenika nočitev v Mladinskem hotelu Velenje; 

10. Spremembe in dopolnitve cenika Kunigunde regionalnega multimedijskega centra; 

11. Razno. 

 
Ad 0:  
Dimitrij Amon odpre razpravo glede dnevnega reda. 
 
Razprave ni. 
 
SKLEP 1: 
Predlagan dnevni red se potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Dimitrij Amon nadaljuje sejo po točkah dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 3 redne seje Sveta zavoda v letu 2015 z dne 16.12.2015 in potrditev zapisnika 1. 
Dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 18.2. 2016; 



 

 

 
Ad. 1:  
Dimitrij Amon na kratko predstavi zapisnika prejšnje seje in odpre razpravo glede zapisnikov.  
Razprave ni. 
 
 
SKLEP 2: 
Zapisnika se potrdita. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

 
2. Finančno in programsko poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center 

Velenje v letu 2015 ; 

 

Ad 2:  
Dimitrij Amon preda besedo Marku Pritržniku. 
 
Marko Pritržnik zgoščeno predstavi celoten program ter v finančnem delu izpostavi tabelo prihodkov, ki kažejo 
presežek prihodkov iz leta 2014, ki z davčno obveznostjo znaša 12.654,00€. V finančnem delu podrobno še 
predstavi tabelo, kjer so konti zavedeni kot denarni tok, kjer je razvidno, kjer izpostavi presežek zaradi bolj 
aktivne izterjave dolžnikov. V programskem delu poročila opiše vse aktivnosti, ki so bile izvedene v Mladinskem 
centru Velenje in v Mladinskem hotelu Velenje. Izpostavi da je dosti sredstev bilo pridobljenih na različnih 
razpisih, kar pomeni, da se je Mladinski center Velenje ustvaril kar 42,30% vseh prihodkov na trgu in z 
razpisnimi aktivnostmi. 
 
Dimitrij Amon odpre razpravo, obenem pove da je prisoten za vprašanja tudi programski vodja Janez Slivar. 
 
Ivan Planinc pohvali izčrpno napisano poročilo in prosi, če je lahko drugič napisano v večjem fontu, ker ga je 
težko prebral. Predlaga tudi, da bi bilo potrebno razmišljati o večjem deležu zaslužka v Mladinskem hotelu. 
Meni, da bi bila potrebna večja pobuda in razmislek, saj se mu zdi dobiček majhen. 
 
Marko Pritržnik odgovarja da je porast v Mladinskem hotelu Velenje viden od ustanovitve pa do leta 2014. 2015 
je viden mali padec (prihodki ki so bili knjiženi). Pove tudi da je dejavnost dokaj težka, in da delajo predvsem na 
skupinah in preko partnerjev. Upad v letu 2015 pa je viden tudi zaradi konca EU perspektive (2007 -2013), do 
sedaj pa še ni bilo veliko novih razpisov. Zelo se trudijo in sodelujejo na različnih mrežah, kot so Youth hostel 
international, mrežah mladinskih centrov z mladinskimi hoteli. Pove še da je Booking.com največji prinašalec 
gostov. 
 
Mateja Brložnika zanima če med koncerti glasbeniki in gostje bivajo v Mladinskem hotelu. 
 
Marko Pritržnik mu odgovori pritrdilno in pove, da imajo takšni gostje 15% popusta na nočitev, če kupijo karto 
za koncert. Pove tudi, da so to dejansko majhni koraki in da so občasno prostori res prazni, vendar se tudi zgodi 
da so kapacitete čisto zapolnjene. Takrat goste, ki jih Mladinski hotel ne more sprejeti napotijo k drugim 
ponudnikom prenočišč v Velenju. 
 
Ivan Planinc sprašuje kako se osnovnošolska mladina odziva na učno pomoč v popoldanskem centru – Središču 
mladih in otrok (S.M.O.). 
 
Marko Pritržnik pojasni da zaposleni vodijo dnevno evidenco in zabeležijo od 10 – 50 otrok dnevno. Sodelujejo 
tudi z CSD. Pove tudi da je bližina dveh osnovnih šol (Livada in Šalek) zelo pomembna, saj se v program 
vključujejo tudi vozači, pa tudi starejša populacija, saj jim nudijo tudi ostala neformalna izobraževanja 
(kuharske delavnice…). 



 

 

 
Ivan Planinc pravi, da bi jih bilo potrebno bolj spodbujati, predlaga sklic kolegija osnovnih šol. Vse pa bi 
potekalo preko CSD-ja. Predlaga tudi, da se številka obiskovalcev zapiše v poročilo. 
Marko Pritržnik mu odgovarja da je Mladinski center Velenje v začetku leta 2015 pristopil h svetovalnim 
službam, vendar je sodelavka Ira Preininger odšla v začetku šolskega leta 2015/2016 odšla na porodniško. Pove 
da so bili zelo blizu podpisu pogodbe, da bi program financiralo ministrstvo. Nato pa so se zgodile spremembe 
na ministrstvu in je ideja zamrla. 
 
Dimitrij Amon se zahvali za pohvalo, pozove da se številka obiskovalcev vpiše v poročilo. 
 
Karmen Mikek predlaga  idejo programa socialnih veščin, kjer gre za »mehke veščine«. 
 
Marko Pritržnik se strinja in idejo pozdravlja. 
 
Gašper Hostnik pohvali poročilo in meni da v njem ni nič spornega. Veseli ga da so prihodki nad odhodki in da 
so se uspeli izterjati dolgovi. 
 
Drago Martinšek čestita za opravljeno delo, še posebej ker je bil program izveden v celoti. Po pregledu številk 
pa ga vseeno skrbi, da so se prihodki od MOV povečali. Pove pa tudi, da verjame da je leto 2015 začasna 
situacija, ter da se naj Mladinski center Velenje potrudi, da bo financiranje spet v razmerju 50:50. Obenem se 
zahvaljuje za vzdrževanje občinskih objektov in upa da bo tako tudi v letu 2016. V skladu s tradicijo pa dobiček 
ne bo odvzet. 
 
Marko Pritržnik se zahvali za spodbudne besede in pove da bo dobiček vložen v program. Pove še, da je porast 
sredstev s strani MOV bil večji tudi za zaradi sprostitve napredovanj v letu 2015, posledica tega je večji končni 
znesek za plače. Upa, da se bo letos trend prejetih prihodkov spremil, saj se  Mladinski center letos prijavlja na 
razpis Evropskega socialnega sklada, kjer je možno pridobiti 165.000,00 evrov sredstev za 3 letno obdobje. 
 
Dimitrij Amon se zahvaljuje za predloge in pove da na zgoraj navedeni razpis komaj čakajo ter vpraša če se kdo 
ne strinja s poročilom.  
 
 SKLEP 3:  
Svet zavoda MC Velenje je s programskimi aktivnostmi seznanjen in sprejme finančno in programsko 
poročilo o delu javnega zavoda MC Velenje. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

3.  Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja Mladinskega centra Velenje za leto 

2015; 

Ad. 3:  
Direktor MC Velenje marko Pritržnik in Drago Martinšek zapustita sejo. 
 
Dimitrij Amon razdeli obrazce s katerimi bodo člani ocenjevali delovno uspešnost. Razloži tudi postopek 
ocenjevanja, ki temelji na treh merilih: 1. V kakšni meri je bil izpolnjen program dela v MC Velenje. 2. 
Vrednotenje finančne realizacije poslovanja. 3. Kakovost in strokovnost pri izvajanju letnega programa dela. 
Predlaga da si vzamejo trenutek in ovrednotijo rezultate. Razloži da bo delovna uspešnost izračunana s 
povprečnim izračunom njihovih ocen. 
 
Melita Kovač in Dimitrij Amon izračunata povprečje meril. Rezultat je naslednji: 

1. V kakšni meri je bil izpolnjen program dela v MC Velenje: 25% 
2. Vrednotenje finančne realizacije poslovanja: 20% 
3. Kakovost in strokovnost pri izvajanju letnega programa dela: 30% 

Skupni rezultat je 75% 



 

 

 
Dimitrij Amon se zahvali za rezultat. 
 
SKLEP 4: 
Svet zavoda MC Velenje oceni delovno uspešnost direktorja MC Velenje s 75% 
Sklep je soglasno potrjen. 

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

 

Ad. 4:  
Dimitrij Amon točko predstavi, na kratko pojasni možnosti ki omogočajo Marku Pritržniku, da mu poviša letni 
dopust. Dimitrij Amon predlaga, da se mu odobri 4 dni dodatnega dopusta, kar je ista številka kot lani. Odpre 
razpravo. 
 
Karmen Mikek zanima, če je odobritev dnevov dodatnega dopusta predmet razprave odvisen od dodeljene 
ocene delovne uspešnosti, ali je določeno. 
 

Dimitrij Amon odgovarja, da je letni dopust, ki ga SZ dodeli direktorju neodvisen od ocene delovne uspešnosti. 

oz. ocena delovne uspešnosti ne vpliva na število odobrenih dni dopusta. je to predmet razprave. 

 
Ivan Planinc predlaga da je 4 dni popolnoma realno z oceno delovne uspešnosti.  
 
SKLEP 4: 
Člani SZ MC Velenje direktorju MC Velenje odobrijo 4 dni dopusta glede na delovno uspešnost. 
 Sklep je bil soglasno potrjen. 
 
 

5.  Obravnava poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja za 

leto 2015; 

Ad. 5:  
Dimitrij Amon preda besedo Marku Pritržniku. 
 
Marko Pritržnik pove da komisija v gradivu najde zavedenih nekaj osnovnih sredstev za odpis, predvsem zaradi 
poteka časovnih omejitev in amortizacije (programski paketi, stoli, odtujene stvari,..). Sama vrednost po 
knjigovodskem stanju je 0. 
 
Dimitrij Amon se zahvali in odpre razpravo. 
 
Ivan Planinc sprašuje, če so antivirusni programi osnovno sredstvo. 
 
Marko Pritržnik razloži, da je vse kar ima nabavno vrednost pod 500€ knjiženo kot drobni inventar. 
 
Dimitrij Amon se zahvali za razpravo in vpraša, če se vsi strinjajo s poročilom. 
 
SKLEP 6:  
Člani SZ MC Velenje odobrijo poročilo o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja MC Velenje za leto 
2015. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 



 

 

6. Obravnava Zapisnika o popisu sredstev, terjatev in obveznosti MC Velenje na dan 31.12.2015; 
 

Ad.6: 
Dimitrij Amon preda besedo Marku Pritržniku. 
 
Marko Pritržnik pove da je narejen popis s podpisi članov komisije. 
 
Dimitrij Amon se zahvali in odpre razpravo. 
 
Ivan Planinc sprašuje kaj so to tolarska sredstva. 
 
Karmen Mikek pove da je to računska postavka. 
 
Marko Pritržnik pove, da se bo pozanimal v računovodstveni službi na MO Velenje. 
 
Drago Martinšek razloži da je to zastarela dikcija. 
 
Dimitrij Amon se zahvali za razpravo in vpraša če se vsi strinjajo z zapisnikom. 
 
SKLEP 7: 
Člani SZ MC Velenje se soglasno strinjajo da je Zapisnik o popisu sredstev, terjatev in obveznosti MC Velenje 
na dan 31.12. 2015 obravnavan in sprejet. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

7. Obravnava predloga o odpisu terjatev MC Velenje; 
 

Ad.7: 
Dimitrij Amon preda besedo Marku Pritržniku. 
 
Marko Pritržnik predstavi predlog za odpis terjatev do MC Velenje pravnim osebam, ki ne obstajajo več ali so v 
stečajnem postopku, in katerih izterjava in izvršba bi presegla stroške terjatev. 
 
Dimitrij Amon vpraša, če je kdo prosti sprejetju predloga. 
 
SKLEP 8: 
Člani SZ MC Velenje se soglasno strinjajo s predlogom odpisa terjatev MC Velenje. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

8. Finančni in programski plan dela v Mladinskem centru Velenje za leto 2016;  
 

Ad. 8: 
Dimitrij Amon preda besedo Marku Pritržniku. 
 
Marko Pritržnik pove kaj pomeni finančni plan. Pove tudi, da ne bo posebej vsebinsko predstavil vse redne 
aktivnosti, ampak se osredotoči na predvsem na evropske aktivnosti, informiranje, prostovoljske redne 
aktivnosti, Moj klub, PPMS, kulturno umetniško vlogo, KRMC, audio servis, Mladinski hotel in razpise Vse te 
aktivnosti podrobni predstavi. 
 
Dimitrij Amon še pove, da je bila na prejšnjih sejah sveta zavoda MC Velenje podana pobuda, da se v finančni 
plan vključijo tudi investicije. 
 



 

 

Marko Pritržnik odgovori, da so finance že vključene, in sicer kot nekakšen list želja, kjer se skupaj zaposleni z 
direktorjem dogovorijo o smiselnih investicijah. Tako so se  na podlagi tega  v letu 2015 izvedla tudi 
obnovitvena dela v »eMCe placu« (obnova tal). 
 
Dimitrij Amon se zahvali in odpre razpravo. 
 
Razprave ni. 
 
 
SKLEP 9: 
Člani SZ MC Velenje odobrijo finančni plan MC Velenje. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

9. Spremembe in dopolnitve cenika  nočitev v Mladinskem hotelu Velenje;  
 
Ad. 9: 
Marko Pritržnik pove da se podaja predlog za spremembo cenika nočitev v Mladinskem hotelu Velenje. 
Predlaga , da je imajo otroci od 3-12 let 50% popust samo takrat ko so v spremstvu staršev, za organizirane 
skupine pa bi ta popust bil 20%. 
 
Dimitrij Amon odre razpravo. Razprave ni. 
 
SKLEP 10: 
Člani SZ MC Velenje soglasno podprejo spremembe in dopolnitve cenika v Mladinskem hotelu Velenje. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

10. Spremembe in dopolnitve cenika Kunigunde regionalnega multimedijskega centra; 
 
Ad. 10: 
Marko Pritržnik pove, da so v Kunigundi, regionalnem multimedijskem centru pridobili nekaj nove opreme, prav 
zaradi tega pa je potrebno v cenik dodati nove storitve. 
 
Dimitrij Amon odpre razpravo. Razprave ni. 
 
SKLEP 11: 
Člani SZ MC Velenje soglasno podprejo spremembo cenika v Kunigundi, regionalnem multimedijskem centru. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

11. Razno; 
 
Ad. 11: 
Dimitrij Amon odpre razpravo. 
Razprave ni. 
 
Dimitrij Amon zaključi sejo ter se zahvali članom SZ MC Velenje.  
 
Seja se je zaključila ob 19:35.  
 
Predsednik Sveta zavoda 
Dimitrij Amon 
 
Zapisnik napisala: Melita Kovač      



 

 

 
Priloge: 

 vabilo na 1. redno sejo SZ MC Velenje v letu 2016, 

 zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda MC Velenje v letu 2015 z dne 16.12.2015,  

 zapisnik dopisne seje SZ MC Velenje, 

 programsko poročilo MC Velenje za leto 2015, 

 finančno poročilo MC Velenje za leto 2015, 

 poslovno poročilo za leto 2015, 

 poročilo 2015 – prihodki – plan 2016, 

 poročilo 2015 – odhodki – plan 2016, 

 MC Velenje plan 2016, 

 MC Velenje plan 2016 – denarni tok, 

 ocena uspešnosti direktorja v MC Velenje, 

 primer odločbe za letni dopust direktorja MC Velenje, 

 poročilo o popisu osnovnih sredstev v MC Velenje, 

 zapisnik o popisu osnovnih sredstev MC Velenje na dan 31.12.2015, 

 predlog o odpisu terjatev, 

 programski plan dela MC Velenje 2016, 

 predlog dopolnitve cenika – MHV, 

 čistopis cenik MHV, 

 predlog dopolnitve cenika KRMC, 

 čstopis cenika KRMC. 
 

 


