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ZAPISNIK
Rednega občnega zbora društva Salezijanski mladinski center Sevnica (v
nadaljevanju SMC Sevnica), ki je potekal v soboto, 17. 2. 2018, ob 19.
uri, v učilnici župnišča, Glavni trg 15, 8290 Sevnica.
Prisotni: Milan Metelko, Lenart Traven, Martin Sešlar, Črt Pinterič, Leon
Gregorič, Tomaž Sešlar, Klemen Sladič, Jakob Zelič, Eva Mavrič, Maja
Zelič, Tinkara Jene, Neža Jene, Jerneja Jene, Gorazd Kozmus, Jure Zelič,
Luka Gošek, Ana Vencelj, Ana Sladič, Andrej Sešlar, Jože Brečko, Nina
Lisec, Ema Mrvič, Matjaž Traven, Nik Gorišek.
Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev
zapisnika
3. Potrditev zapisnika iz Rednega občnega zbora 2017
4. Potrditev dnevnega reda
5. Finančno in programsko poročilo za leto 2017
6. Poročilo nadzornega odbora društva
7. Volitve organov društva
8. Okvirni program dela za leto 2018
9. Razno

Ad 1)
Skladno s Statutom društva je Občni zbor sklepčen, če je po 15 minutah
prisotnih najmanj 10 članov društva. Ob 19.15 je predsednik Milan
Metelko ugotovil, da je prisotnih 24 članov društva SMC Sevnica in da je
Občni zbor sklepčen. Lista prisotnosti je v prilogi.
Ad 2)
Predsednik društva je predlagal naslednji sklep:
 za delovnega predsednika se izvoli Nika Goriška,
 za zapisnikarja Ano Vencelj in
 za overitelja zapisnika Jureta Zeliča in Luko Goška.
TRR: 10100-0039238047 odprt pri Banki Koper d.d., DŠ: SI12082635

SKLEP: Razprave ni bilo. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad3)
Nik Gorišek prebere zapisnik Rednega občnega zbora 2017.
SKLEP: Zapisnik iz Rednega občnega zbora 2017 se sprejme. Sklep je bil
soglasno sprejet.
Ad 4)
Delovni predsednik Nik Gorišek predlaga sklep:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev
zapisnika
3. Potrditev zapisnika iz Rednega občnega zbora 2017
4. Potrditev dnevnega reda
5. Finančno in programsko poročilo za leto 2017
6. Poročilo nadzornega odbora društva
7. Volitve organov društva
8. Okvirni program dela za leto 2018
9. Razno
SKLEP: Razprave ni bilo. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5)
Matjaž Traven prebere finančno poročilo za leto 2017. Prihodki so
znašali 31.900,62 €, stroški pa 33.748,28 €. Prihodkov in stroškov je bilo
več kot v letu 2016.
Programsko poročilo za leto 2017 je predstavil Gorazd Kozmus. Pove,
da v okviru društva delujejo otroški pevski zbor, animatorski pevski zbor,
mladinski band, praznovanje rojstnih dni, pomoč pri prvoobhajancih in
birmancih, hokej, priprave na oratorij, košarkarska in odbojkarska ekipa
SMC Sevnica. V letu 2016 je bilo izvedenih več projektov: zimovanje, Don
Boskovi dnevi, duhovni vikend za birmance, oratorij, počitniško varstvo,
izlet animatorjev po Balkanu, oratorijski dnevi (izdelovanje adventnih
venčkov, butaric), sodelovanje na srečanju salezijanske mladine na Bledu,
Miklavževanje za otroke, mesečni animatorski sestanki, udeležba na
izobraževanju animatorjev, prenova prostorov SMC-ja, udeležba na
srečanju mladih v Stični ter duhovnih vajah.
SKLEP: Sprejmeta se finančno poročilo za leto 2017 (v prilogi) in
programsko poročilo za 2017. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 6)
Nadzorni odbor je na svoji seji, dne 15. 2. 2018, v sestavi Andrej Sešlar,
Matjaž Traven in Blaž Jene, v prisotnosti blagajničarke društva, Majde
Vencelj, pregledal poslovanje društva za leto 2017 in ugotovil, da se
knjigovodstvo vodi v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Sredstva se pridobivajo transparentno in porabljajo racionalno in v skladu
z namenom pridobitve.
Nadzorni odbor predlaga občnemu zboru, da sprejme finančno poročilo za
leto 2017.
Ad 7)
Gorazd predlaga zamenjavo programskega vodje, in sicer predlaga Nika
Goriška.
Zamenja se tudi duhovni asistent, katerega mesto prevzame Jože Brečko.
Sledi zamenjava članov častnega razsodišča. Predlagani so Neža Jene, Ana
Sladič ter Lenart Traven.
Prav tako nove člane dobi programski odbor, v sestavi Martin Sešlar,
Jerneja Jene, Eva Mavrič, Ana Vencelj, Tjaša Traven, Luka Gošek, Tinkara
Jene in Jure Zelič.
Dosedanji predsednik, Milan Metelko, odstopi svoje mesto drugim, za
predsednico je predlagana Maja Zelič.
SKLEP: Novi programski vodja je Nik Gorišek, duhovni asistent Jože
Brečko, novi so člani častnega razsodišča, programskega odbora ter nova
predsednica, Maja Zelič. Sklep je soglasno sprejet.
Ad 8)
Gorazd Kozmus predstavi okvirni program za leto 2018. Še naprej se bodo
vodili ustaljeni programi – oratorij, počitniško varstvo, praznovanje
rojstnih dni v SMC-ju, Miklavževanje, oratorijski dnevi, don Boskovi dnevi,
usposabljanje animatorjev, zimovanje, pomoč pri birmi in izvajanje
birmanskih skupin, delovali bosta tudi košarkarska in odbojkarska ekipa
SMC Sevnica, pomoč pri izdelovanju butaric in adventnih venčkov. Še
naprej bodo delovali tudi animatorski in otroški pevski zbor, mladinski
band ter mesečno odvijanje animatorskih sestankov.
V letu 2018 imamo namen izvajati oz. nadgraditi naslednje programe:
 hokejski turnirji, redno igranje hokeja, nadgradnja igrišča – večja
udeleležba animatorjev na slovenski in mednarodni ravni,
 udeležba na izobraževanjih za animatorje,
 animatorski krst 2018,
 bolje izvedeni klubski turnirji in povečanje aktivnosti v SMC-ju med
vikendi,
 animatorski izleti v hribe,
 prenova igralnice.
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Ad 9)
Martin Sešlar predlaga, da se v hokejsko ekipo vključi tudi druge otroke in
ne samo animatorjev.
Maja Zelič predlaga, da se letos uvede tekmovanje za najlepšo butaro.
Predlaga tudi drugo destinacijo (Lisca), kjer bodo potekale priprave na
oratorij za animatorje.
Ana Vencelj poudari odgovornost in skrbnost na otroških rojstnih dnevih.
Matjaž Traven predlaga, da se določita dva animatorja, ki bi pošiljala
prošnje za donacije podjetjem. V imenu vseh se tudi zahvali dosedanjemu
predsedniku in programskemu vodji za dobro in skrbno opravljanje
svojega dela.
Jure Zelič se pozanima, če bi lahko sodelovali s podjetji, ki bi nas
sponzorirali.
Milan Metelko predlaga, da se vsi SMC-jevi dokumenti shranjujejo v
zunanji disk ter predlaga določitev datumov za sestanke prihodnjih
mesecev.

Občni zbor je z delom zaključil ob 20.50 uri.

Zapisnikar:
Ana Vencelj

Delovni predsednik:
Nik Gorišek

Overitelja zapisnika:
Jure Zelič

Luka Gošek
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