
 

 

 
 
Zapisnik prve dopisne seje Sveta zavoda Mladinski center Velenje v letu 
2019.  
 
 
Dne 19.2.2019 je bilo poslano članom Sveta zavoda vabilo in gradivo za dopisno sejo 
Sveta zavoda Mladinski center Velenje. dopisna seja se izvede zaradi seznanitve članov 

Sveta zavoda MC Velenje s finančnim poročilom za leto 2018, pred oddajo na AJPES in ima 
eno točko dnevnega reda in sicer: 
    

1.  seznanitev članov Sveta zavoda MC Velenje s finančnim poročilom za leto 2018, pred 
oddajo na AJPES. 

 
Obrazložitev A1: 
Zaradi namena pregleda finančnega poročila MC Velenje od 1.1.2018 do 31.12.2018 v 
Mladinskem centru Velenje želimo, da se Svet zavoda seznani s finančnim poročilom pred 
oddajo na AJPES. Računovodstvo MC Velenje podaja pripravljene obrazce (gradivo: AJPES) v 
pogled in pregled Svetu zavoda MC Velenje, da se le ta z njimi seznani pred oddajo na AJPES. 
V gradivu podajamo tudi Letno finančno poročilo s pojasnili k računovodskim izkazom za leto 
2018. 
Potrditev finančnega poročila 2018, s strani Sveta zavoda MC Velenje, se izvede na naslednji 
redni seji, ki bo v mesecu marcu. 
Računovodstvo bo po sprejemu sklepa o seznanitvi, Finančno poročilo za leto 2018 oddalo na 
AJPES. Zakonski rok za to oddajo je 28.2.2019. 
 
Predlog sklepa A1:  
Svet zavoda se je seznanil s finančnim poročilom MC Velenje za leto 2018 pred oddajo na 
AJPES. 

Rokovnik za izvedbo: 

Prosimo, da o točki dopisne seje glasujete po elektronski pošti do 26.2.2019. V primeru, da ne 
bomo prejeli vašega glasu do omenjenega datuma, vas bomo poklicali po telefonu in skladno 
s 6. členom poslovnika o delovanju Sveta zavoda, prosili za glas. 

   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Glasovanje članov Sveta zavoda Mladinski center Velenje je razvidno iz naslednje 
tabele. 
  
  

 
 
 
Sklep A1: 

Svet zavoda se je seznanil s finančnim poročilom MC Velenje za leto 2018 
pred oddajo na AJPES. 

 
Slep je bil sprejet 
 
Dopisna seja se je zaključila z glasovanjem. 
 

Dimitrij Amon  
predsednik sveta zavoda  
Mladinski center Velenje 

Št. Ime in priimek 
člana 

potrditev 
prejema vabila 

glasovanje čas glasovanja način glasovanja 

1 Janko Pogorelčnik 25.2.2019 ZA 25.2.2019 – 8.50 elektronska p. 

2 Dimitrij Amon 22.2.2019 ZA 22.2.2019 – 10.17 elektronska p. 

3 Klemen Arlič 26.2.2019 ZA 26.2.2019 – 6.32 elektronska p. 

4 Alma Glotić 25.2.2019 ZA 25.2.2019 – 16.30  elektronska p. 

5 Blaž Mošmondor 22.2.2019 ZA 22.2.2019 – 09.07 elektronska p. 

6 Aleksander Rep 25.2.2019 ZA 25.2.2019 – 14.36 elektronska p. 

7 Tjaša Oderlap 25.2.2019 ZA 25.2.2019 – 8.32 elektronska p. 

8 Matej Brložnik 26.2.2019 ZA 26.2.2019 – 11.49 telefonsko 

9 Aleksander Vališer 26.2.2019 ZA 26.2.2019 – 11:50 telefonsko 

      


